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NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

Neste volume 29 são estampados artigos de integrantes de diversas instituições de 
ensino superior, de empresas públicas e privadas e de particulares de uma forma 
diferenciada. 

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 29, n.1 – de dezembro de 2020, votos 

integrantes dos festejos comemorativos do – – “Jubileu de Ouro” “50 anos da UFMT”  

Instituição criada em 10 de dezembro de 1970 – 2020 que tem como missão 

desempenhar funções sociais relevantes, bem como identicar, estimular e intensicar 

iniciativas que promovam o desenvolvimento socioeconômico e cultural da população, 

com base em projetos realizados pelas unidades que possibilitem a prospecção de 

parcerias com instituições de MT e do país. A UFMT é referência em ensino, pesquisa e 

extensão em todo o estado de Mato Grosso e região. 
Festeja também a Revista, nessa data, os  – unidade da UFMT “44 Anos do NDIHR”
com atuação entre os anos de 1976 – 2020 - nos seus 44 Anos de existência, não apenas 
vem cumprindo o seu papel enquanto órgão de preservação da Memória Histórica 
Regional, mas também se preocupando em documentar e registrar evidências 
históricas socioculturais da contemporaneidade e da pós-modernidade, de modo a 
constituir um acervo de referências sobre a realidade histórica regional que propiciem 
acesso aos dados cientícos que servem de subsídio para a montagem de projetos de 
pesquisa cientíca, projetos políticos e outros estudados. Portanto, 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-cientíco, 
essencial para o amadurecimento do conhecimento. Trata-se de revista on-line, um meio 
amplamente democrático e acessível no meio intra e extra acadêmico. 

No primeiro texto, o autor, FERNANDO TADEU DE MIRANDA BORGES, apresenta 
entrevista inédita com o primeiro reitor da UFMT, o médico, professor, Dr. Gabriel 
Novis Neves, intitulada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO: UMA 
CONQUISTA DE TODA SOCIEDADE, UMA CONQUISTA DO TEMPO, em  
comemoração ao “Jubileu de Ouro da Univesidade Federal de Mato Grosso” – 50 Anos 
da UFMT”.  Nessa entrevista Dr. Gabriel Novis Neves encontra-se muito à vontade, 
fala com o coração e de forma apaixonada, comprovando a força do sonho que embalou 
a trajetória da Universidade Federal de Mato Grosso, demonstrada pela presença de 
espírito de corpo, respeito às etnias indígenas, com a construção do Museu Rondon, o 
sentido empregado à ciência, à tecnologia e ao meio-ambiente, a luta para a criação de 
um centro de pesquisa em Aripuanã e a participação de interessantes prossionais, na 
tentativa de concretizar os sonhos amazônicos. Em CARTOGRAFIAS DA 
MEMÓRIA: acervos de Mato Grosso, a autora ELIZABETH MADUREIRA SIQUEIRA 
procura mapear e cartografar a memória existente nos espaços de pesquisa de arquivos, 
núcleos e institutos de pesquisa, considerados organismos que preservam e divulgam 
documentos referentes à memória de Mato Grosso.  Já o artigo CUIABÁ, 300 
SOMBRINHAS: CARATOGRAFIAS DE AFETOS E PERCURSOS DE MEMÓRIA, a  
autora MARIA THEREZA AZEVEDO apresenta reexão sobre a poética urbana Cuiabá, 
300 sombrinhas, realizada pelo Coletivo à deriva e habitantes da cidade em 2019, por 
ocasião dos 300 anos de Cuiabá. Apresenta o trajeto de 10 anos de um coletivo que iniciou sua 
primeira imersão sobre a cidade, no bairro do Porto, em 2009. O estudo de JOSÉ EDUARDO 

FERNANDES MOREIRA DA COSTA intitulado GUARASUGWÊ E O FLUXO DAS 
ÁGUAS, apresenta reexão sobre o processo de desterritorialização e da  
territorialidade Guarasugwe, ao abordar o uxo das águas do rio Guaporé, como vetor 
de conexões ambientais e sociais num continuum permanente de acesso aos recursos 
simbólicos e naturais de seu território ancestral. Com o artigo A IRMÃ AUGUSTA 
COSTA MARQUES E O ENSINO MUSICAL EM MATO GROSSO, os autores LUIS 

RENATO DOS SANTOS DIAS e ELIZABETH FIGUEIREDO DE SÁ trazem a lume o 
percurso prossional de uma professora de piano em Mato Grosso. Nascida em 
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Elizabeth Madureira Siqueira

Este volume 29, como se pode observar, está dedicado especialmente aos e os “50 anos da UFMT” 
“44 anos do NDIHR”, buscando documentar e registrar, através dos autores e artigos, as evidências 
históricas socioculturais, de modo a constituir um acervo de referências que propiciem acesso aos 
dados cientícos para subsidiar a montagem e desenvolvimento de projetos de pesquisa cientíca, 
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 
cientícas.

Nileide Souza Dourado

Poconé, a Irmã Augusta Costa Marques iniciou seus estudos na fazenda Santa Maria e, 
posteriormente, foi matriculada como interna no Asilo Santa Rita para dar continuidade aos 
estudos na Escola Modelo e na Escola Normal de Cuiabá. Foi no Asilo Santa Rita que foram 
realizadas suas primeiras aulas de piano, as quais serviram de base para lecionar mais tarde as aulas 
de piano, quando assumiu o noviciado. Já em “CLUBE DO JAZZ”: HISTÓRIA DA CIRCULAÇÃO 
DE SABERES MUSICAIS EM TERESINA, autoria de EDNARDO MONTEIRO GONZAGA DO  
MONTI e PAULO HENRIQUE SOUSA DANTAS, os quais se propõem, numa perspectiva histórica, 
reetir sobre a circulação dos saberes por meio do “Clube do Jazz” na cidade de Teresina, capital do 
Estado do Piauí, no ano de 1999. Procuram abordar a criação, o funcionamento e a não continuidade 
do referido espaço de fazer musical jazzístico. O estudo se utiliza do entrelaçar dos recursos da 
história oral – por meio de entrevistas realizadas com os sujeitos proponentes do projeto – e de 
documentos hemerográcos. QUANTO MAIS ESCURAS, MAIS DOCES”: AMORAS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL é o título do estudo de ANNA MARIA RIBEIRO F. M. DA COSTA, 

ROSEMAR EURICO COENGA e TÚLIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO que se sustenta no 
livro Amoras, escrito pelo rapper Emicida (2018), tendo a proposta didático-pedagógica voltada ao 
ensino fundamental para a aplicabilidade das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, cujo interesse se 
encontra atento aos preceitos da Base Nacional Comum Curricular (2018) e em oportunizar o 
referido livro ao alunado, a m de que identique os valores da cultura afro-brasileira para 
compreender suas características socioculturais e territorialidades. CONFIGURAÇÕES 
ENDÓGENAS: PODER, PERSUASÃO E LUTA SIMBÓLICA é o título do artigo de GERALDO 

SABINO RICARDO FILHO que discute a Conguração do Campo Universitário na área da 
Educação, no período entre 1990 a 2017, demonstrando que existe um endogenia acadêmica nos 
Programas de Pós-Graduação em Educação mais antigos, concentrando também os suportes de 
difusão (periódicos e Editoras) mais prestigiosos. A autora KARINA REGALIO CAMPAGNOLI 

busca, com o artigo CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESENÇA INTELECTUAL FEMININA NO 
JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS – 1910 A 1930, reetir sobre a presença intelectual feminina no 
jornal Diário dos Campos, periódico ponta-grossense centenário, abordando o contexto histórico das 
décadas de 1910 a 1930, procurando compreender as estratégias e ações das mulheres que, de algum 
modo, apresentaram algum envolvimento com o referido impresso. Para isso, mobiliza-se o 
conceito de gênero, articulando-o às possibilidades de análise em direção a uma construção 
intelectual das representantes do gênero feminino, perpassando pelos aspectos sociais, econômicos, 
culturais e políticos, enfatizando as questões educacionais. Já o artigo intitulado UMA 
INTRODUÇÃO A HISTÓRIA ECONÔMICA DO MÉXICO: DO PERÍODO DA INDEPENDÊNCIA 
POLÍTICA ATÉ A GESTÃO DE PORFÍRIO DIAZ, autoria de GEORGE HENRIQUE DE MOURA  
CUNHA e CARLOS FEDERICO DOMÍNGUEZ ÁVILA, discute sobre as mudanças político-
institucionais e econômicas ocorridas no México durante o século XIX e início do século XX, em uma 
perspectiva introdutória. De um violento processo de independência, que se caracterizou por uma 
sociedade dividida entre dois grupos antagônicos: liberais e conservadores, o estado mexicano era 
fragilizado pelos seus conitos internos, ao ponto de permitir ser invado por nações estrangeiras. Os 
autores LUCAS SILVA RAMOS, MADALENA MARIA SCHLINDWEIN e ROSELAINE BONFIM DE 

ALMEIDA, com o artigo intitulado A EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL DE 
ETANOL NA REGIÃO CENTRO-OESTE, buscam analisar a evolução da produção e consumo de 
biocombustíveis na Região Centro-Oeste em comparação com a média nacional. Ademais, vericar 
a participação da região na área plantada e na produção de etanol de cana-de-açúcar. Para atender a 
esse objetivo realizou-se um estudo bibliográco de base descritiva e explicativa.

Editoras
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

 

UMA CONQUISTA DE TODA SOCIEDADE, UMA CONQUISTA DO TEMPO 
Gabriel Novis Neves, 2000 

 

QUANDO ASSUMI, UMA FOLHA DE PAPEL EM BRANCO, 

QUANDO DEIXEI, UMA UNIVERSIDADE ESTRUTURADA, 

QUE FOI SÓ CRESCENDO 
Gabriel Novis Neves, 2020 

 

Fernando Tadeu de Miranda Borges 
                                    Professor Titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso 

ferbormi@uol.com.br 

 

                                       Reitor-Fundador da Universidade Federal de Mato Grosso Doutor Gabriel Novis 

Neves. 

                                                                Fotógrafo: Roberson de Oliveira.  

 

Entrevista realizada com o Médico e Professor, Doutor Gabriel Novis Neves, Reitor-

Fundador da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),pelo Professor Doutor 

Fernando Tadeu de Miranda Borges, em 06 de março de 2000, por ocasião da escrita da 

tese de doutorado “Esperando o Trem: Sonhos e Esperanças de Cuiabá”, que encontra-se 

publicada em livro pela Editora Scortecci, e que serviu de inspiração para o 

desenvolvimento do enredo “Cuiabá: Um Paraíso no Centro da América”, da Escola de 

Samba Estação Primeira de Mangueira, no carnaval de 2013, do Rio de Janeiro.  

 

Trata-se de uma entrevista inédita na sua quase totalidade, tendo sido utilizada na 

pesquisa, naquela época, apenas fragmentos. Nessa entrevista Dr. Gabriel Novis Neves 

encontra-se muito à vontade, fala com o coração e de forma apaixonada, comprovando a 

força do sonho. Um cuiabano de fortes conexões com sua Terra natal, talvez pelo fato de 

ter o umbigo enterrado na Rua de Baixo, mostrando todo tempo ser um profundo e 

competente conhecedor da alma humana.  
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Na argumentação construída, Doutor Gabriel Novis Neves, ressalta que a educação e a 

saúde devem estar sempre entrelaçadas, sendo os verdadeiros salvo-condutos para a 

conquista da independência, do desenvolvimento. Sobre a trajetória da Universidade 

Federal de Mato Grosso fica demonstrada a presença de um espírito de corpo, o respeito às 

etnias indígenas com a construção do Museu Rondon, o sentido empregado à ciência, à 

tecnologia e ao meio-ambiente, a luta para a criação de um centro de pesquisa em 

Aripuanã, e a participação de interessantes profissionais, na tentativa de concretizar esses 

sonhos amazônicos.  

 

O Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR) foi lembrado de 

forma especial, devido sua grande importância na galáxia da história. Na intimidade, 

Doutor Gabriel Novis Neves revela o medo que tem da morte, fala sobre felicidade 

compartilhada e a importância do trabalho em sua vida. A lembrança do fim da Segunda 

Guerra Mundial ficou marcada pela quantidade de pastéis que teve de fritar para atender 

ao Bar do Bugre, de propriedade do seu pai, revelação forte e repleta de maravilhosos 

significados, e a habilidade que tinha para tocar forte o sino da Catedral Metropolitana de 

Cuiabá, sendo que um dos segredos era possuir firmeza nas pernas e contar com a 

harmonia da mão direita com a mão esquerda, o que explica sua enorme capacidade para 

escutar, dialogar, analisar, trabalhar em grupo e respeitar as diferenças.  

 

Vamos, então, à entrevista, na revista Documento Monumento, do Doutor Gabriel Novis 

Neves, que neste ano completa sessenta anos de formado em Medicina pela antiga 

Universidade do Brasil, e que foi o Reitor-Fundador da Universidade Federal de Mato 

Grosso, neste ano comemorando seu Jubileu de Ouro. 

 

Fernando Tadeu - Boa tarde Doutor Gabriel! 

Gabriel Novis Neves - Boa tarde Fernando! 

 

Fernando Tadeu - O senhor acredita em sonho? 

 

Gabriel Novis Neves - Muito, eu vivo sonhando... eu vivo sonhando... Porque o sonho é 

necessário, a fantasia é necessária. Eu sempre achei que eu era utópico, utópico quer dizer 

sonhador. Eu sempre acreditei nas coisas. E quem melhor definiu essa questão da utopia 

foi o Cristovam Buarque, de Brasília, ele diz que o sonhador utópico é o homem moderno, 

é o homem da modernidade. Então eu me considero até a essa altura da minha vida já 

longínqua, moderno, porque eu sonho, eu vivo sonhando. 

 

Fernando Tadeu - Com relação à Universidade Federal de Mato Grosso, o senhor é o 

reitor-fundador. Como que começou toda essa história? 

 

Gabriel Novis Neves - A história é muito longa... a história não tem dono... em 1808 nós 

já tínhamos sinais, tinha muita gente aqui que pensava em curso superior em Mato Grosso. 

Eu acho muito engraçado quando se fala, “ah, a universidade começou em tal tempo, ou 
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com tal escola”, mas em 1808 já tinha gente aqui interessada e inclusive esse grupo 

buscou criar uma faculdade importante que era o Curso de Medicina de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, então, daí para cá várias tentativas surgiram... várias tentativas foram 

frustradas... muita gente contribuiu, esse espírito da universidade foi indo até que terminou 

com a criação da UFMT, em dezembro de 1970.   

 

Fernando Tadeu - Foi uma luta... 

 

Gabriel Novis Neves – Sim... de muitas e muitas gerações... uma conquista, eu digo, uma 

conquista que não tem um herói... Quer dizer, foi uma conquista de toda sociedade, e foi 

uma conquista especialmente do tempo. E muita gente contribuiu, muita gente no 

anonimamente, outras ficaram mais marcadas. Eu tive a felicidade de materializar esse 

sonho, a minha função foi só essa. 

 

Fernando Tadeu - Tudo é muito demorado em Mato Grosso? 

 

Gabriel Novis Neves - Tudo é muito demorado... muito demorado... Veja que o nosso 

primeiro Curso de Medicina, aqui, surgiu em 1808, ele começou a funcionar, depois ele 

fechou, foi em Vila Bela da Santíssima Trindade, aí, Pedrossian criou, em 1970, a 

Faculdade de Medicina, e ela só foi funcionar de verdade, na federal, em 1980, então, 

muito demorado... muito demorado. Mas é o tempo que se paga! É o tempo do 

amadurecimento! 

 

Fernando Tadeu - O que é o tempo para o senhor? 

 

Gabriel Novis Neves - O tempo é exatamente aquele espaço que vai do sonho até a 

materialização daquele objetivo, esse é o tempo. 

 

Fernando Tadeu - Cuiabá de hoje ou Cuiabá de antigamente? 

 

Gabriel Novis Neves - Eu não gosto de falar em saudade, eu não gosto de voltar ao 

passado no sentido de sentimentos até patológicos, agora, eu acho muito importante não 

esquecer nunca da qualidade da Cuiabá de antigamente em relação a nossa Cuiabá de hoje. 

Eu acho que em termos de qualidade nós perdemos, agora em termos de quantidade, tem 
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muito poste, tem muito edifício, tem muito asfalto, tem muito meio fio, tem muita gente, 

tem muita favela, tem muito garoto abandonado, tem muito garoto fora da escola, tem 

muita miséria, tem muita violência, coisa que na Cuiabá de antigamente não existia, eu 

fico com Cuiabá da qualidade. 

 

Fernando Tadeu - Quando o senhor decidiu fazer medicina, era uma vocação mesmo? 

 

Gabriel Novis Neves - Não, não foi vocação não, eu não tinha alternativa, porque eu 

queria ser músico, mas achava muito difícil tocar qualquer instrumento, até hoje acho 

difícil. Depois eu morei na casa do meu avô, quando eu era criança, o meu avô era médico. 

Eu achava fácil ser médico, e tudo que eu queria ser achava difícil, mas ser médico eu 

achava fácil. Então dentro das minhas possibilidades, eu achava que ser médico iria 

viabilizar pela facilidade. Agora quando eu fiz essa escolha eu nunca pensei, por exemplo, 

no status que a medicina poderia me dar, ou então os bens materiais, porque eu era 

criança, e criança nunca pensa em dinheiro, nunca pensa em vaidade, nunca pensa em 

status. Acho que foi uma decisão correta sob o ponto de vista das minhas limitações. E 

sem nenhuma interferência material com relação a minha profissão, se bem que medicina 

não é profissão. A medicina para mim é opção de vida, profissão é a que você tem, você é 

economista, profissão é advogado, engenheiro, mas medicina não, medicina é opção de 

vida.  

 

Fernando Tadeu - O senhor já comeu cabeça de pacu? 

 

Gabriel Novis Neves - Já. Eu acho que Cuiabá sofre uma grande injustiça por causa dessa 

história da cabeça de pacu. Eu nasci aqui na rua de baixo e nasci ouvindo dizer que quem 

come cabeça de pacu não sai de Cuiabá. O pacu é um peixe delicioso, mas as pessoas 

ficam em Cuiabá por causa do cuiabano. O cuiabano é muito bom, o cuiabano é alegre, o 

cuiabano é respeitador, ele é trabalhador, é uma pessoa correta, direita. Mas quem leva a 

fama é a cabeça de pacu. 

 

Fernando Tadeu - Brasil com “s” ou Brasil com “z”? 

 

Gabriel Novis Neves - Eu queria o Brasil da justiça, eu não sei, é com “j”... O Brasil da 

justiça, o dia em que o Brasil for da justiça, esses problemas hoje do dia-a-dia nosso, eles 
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vão desaparecer, violência, menor abandonado, impunidade. Eu sou a favor do Brasil com 

“j”, da justiça. 

 

Fernando Tadeu - O senhor se lembra quando a Catedral Metropolitana de Cuiabá foi 

derrubada?  

 

Gabriel Novis Neves - Lembro, lembro muito bem, e aí é outro reparo que eu gostaria de 

fazer, porque pelo que eu sei, o bispo, ele pediu um parecer técnico, e o parecer técnico foi 

no sentido de demolir a catedral, que corria risco de desabar, de produzir uma verdadeira 

catástrofe aqui dentro da cidade. Agora, evidentemente, que isso ocorreu há mais de trinta 

anos, hoje, com a tecnologia que nós temos, é possível perfeitamente evitar desabamentos. 

Mas naquela época pela tecnologia, parece que a decisão técnica foi no sentido da 

demolição, mas porque havia risco. Eu fui coroinha da catedral, eu trabalhei na catedral, 

por escolha pessoal minha. Eu conhecia muito bem a catedral e eu me lembro, era um 

prédio que oferecia riscos, uma beleza histórica de riscos, e sem tecnologia, escondido 

nesse final de mundo, ela foi demolida, é uma tristeza. 

 

Fernando Tadeu - O senhor saiu para estudar no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que o 

saiu de Cuiabá? 

 

Gabriel Novis Neves - Não, a primeira vez, que eu sai de Cuiabá, eu deveria ter mais ou 

menos cinco anos, eu fui de hidroavião, eu sai pelo rio Cuiabá, num aviãozinho pequeno 

que decolava do rio Cuiabá, aqui do porto, ali perto existia uma padaria. E eu decolei de 

hidroavião, e a segunda vez foi um ano antes, que eu já fui me organizar para ir para o Rio 

de Janeiro. Agora levei matula porque a viagem era muito longa. 

 

Fernando Tadeu - Como que era o Gabriel menino? 

 

Gabriel Novis Neves - Era tímido, muito responsável, colaborava muito na ajuda caseira. 

Além de estudar em escola primária com a Professora Oló (Aurelina Eustácia Ribeiro), eu 

ajudava também o meu pai, que tinha um bar, e naquela ocasião eu aprendi uma profissão, 

que hoje eu não exerço mais por preguiça, eu fui um grande fritador de pastel, eu dizia que 

o dia que eu mais fritei pastel, foi no dia 08 de maio de 1945, dia que acabou a Segunda 

Guerra Mundial, e a minha mãe, ela fazia salgadinhos para o Bar do Bugre, e o meu pai 

telefonava, naquele telefone da manivela, olha, acabou o pastel, manda Gabriel trazer mais 

uma bandeja. E ela fazia a massa, esticava com aquela garrafa de vidro. Não era máquina 
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não, era vidro, e eu fritava, eu sabia o ponto exato da temperatura da banha, eu fazia o 

pastel crescer, eu carreguei muita bandeja nesse dia, foi uma festa, assim, que ficou na 

minha memória, o dia que terminou a Segunda Guerra Mundial, 08 de maio de 1945. Meu 

pai era comerciante, era dono de bar, o pai do Carlos Eduardo, amigo de infância, era 

médico, tinha rádio e era muito mais informado, e ele soube pelo rádio que a guerra tinha 

acabado, então ele me convidou para subir na torre da catedral para acionar os sinos, 

quando o bispo soube foi uma desgraça. Cuiabá toda foi para cima. Eu fui um bom tocador 

de sino, eu gostava muito de tocar o sino, você tem que ter uma coordenação de pé para 

tocar forte, braço direito e braço esquerdo, gostava muito da vida de coroinha.     

 

Fernando Tadeu - Os primeiros projetos da universidade, a dificuldade para captar 

dinheiro, como era isso? Porque essa fase da universidade é tida como muito próspera, que 

o dinheiro era fácil. Isso é uma situação muito colocada nas falas. Como que o senhor 

interpreta isso? 

 

Gabriel Novis Neves - É verdade, eu já ouvi muita gente falar isso, entendeu? Na verdade 

não houve nada disso, houve um projeto nacional ambicioso. E as coisas boas você tem 

condições de sensibilizar o poder de decisão, e nós conseguimos sensibilizar, nós jamais 

teríamos uma universidade se levasse um projetinho de uma escolinha superior em Cuiabá, 

aí nós entraríamos na estatística do MEC, mas no momento que nós fizemos uma proposta 

de desenvolver essa área amazônica, falar que a nossa universidade ia formar gente, ia 

cuidar da cultura, e iria ser um pólo de desenvolvimento, aí o Ministério do Planejamento 

liberou fácil, entre aspas, o dinheiro para implantar a universidade. Então foi mais ou 

menos isso.  

 

Fernando Tadeu - O primeiro projeto da universidade, quem projetou? 

 

Gabriel Novis Neves - Você fala projeto físico, campus, plano diretor? A gente não tinha 

noção de campus porque todo mundo daquela geração tinha formado em escola isolada, eu 

era Secretário da Educação, e vim da Praia Vermelha, Faculdade de Medicina da Praia 

Vermelha, o governador, aqui, Pedrossian, um engenheiro novo, veio lá do Mackenzie, de 

São Paulo, e outros secretários e colegas eram de colégios isolados. Naquela ocasião o 

único campus que existia era o de Brasília. Então desde a compra do terreno, e aí é uma 

história muito bonita, essa compra do terreno, porque a gente não tinha noção do que seria 

um campus, e da área. Então inicialmente o governo do Estado comprou do doutor Melo, 
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metade da chácara, que ele tinha lá no Coxipó, a outra metade é o Bairro Jardim das 

Américas, hoje. E o que nós compramos era em torno de sessenta hectares, cento e vinte 

contos, não sei o que hoje significa. Bom, agora o seguinte, você compra aquele cerrado e 

aí, como é que você vai fazer? Quem deu a primeira idéia foi Oscar Niemayer, porque 

Niemayer tinha feito Brasília, então eu achava, que Centro-Oeste, cerrado, região próxima 

etc e tal, ele poderia ajudar. E o Oscar Niemayer estava na Argélia, na ocasião ele teve um 

problema político com o governo brasileiro e ele foi fazer a Universidade da Argélia, 

conseguir uma ligação telefônica, em 1968, para a Argélia não era brincadeira não. E o 

pior foi o susto do Niemayer quando ele recebeu a ligação de uma universidade pública 

brasileira, pedindo que ele colaborasse com o projeto. Ele não entendeu nada, porque 

estava caçado etc e tal. Mas ele atendeu e foi o primeiro arquiteto que nos orientou sobre a 

ocupação física do espaço. Isso foi o sonho, depois, na realidade, foi o que nós 

encontramos hoje no campus. Eu tenho aqui nessa seqüência, o sonho e a realidade, nós 

temos a visão artística totalmente diferente, mas Oscar Niemayer foi o primeiro, e não 

cobrou nada. 

 

Fernando Tadeu - Esse projeto não foi cobrado? 

 

Gabriel Novis Neves - Não, não cobrou nada, nada, nada. Mas só que, quando ele 

mandou, o primeiro bloco de cima era quase o orçamento do Estado de Mato Grosso. E aí 

no começo não dava para fazer o projeto, mas nós temos aí Oscar Niemayer, primeiro 

arquiteto que nos orientou, e muita coisa da orientação dele ficou, ficou muita coisa da 

orientação dele, não a beleza plástica, a escultura dos projetos do Niemayer, mas a 

distribuição física, alguma coisa ficou, a divisória do terreno do campus. 

 

Fernando Tadeu - Qual o significado de Uniselva para o senhor? 

 

Gabriel Novis Neves - A Uniselva significa exatamente o respeito de uma instituição de 

ensino superior para com o meio ambiente. Se naquela ocasião a nossa Uniselva aqui em 

Cuiabá tivesse sido mais ouvida, hoje nós não teríamos tantos problemas ecológicos, nós 

não teríamos tantos problemas ambientais, nós não teríamos tantos problemas de ocupação 

desordenada desse território mato-grossense. A Uniselva significava o seguinte, nós 

vamos implantar uma universidade aqui, dentro dessa realidade selvagem, respeitando a 
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sua cultura, e transformando isso num sistema produtivo e de desenvolvimento. Essa era a 

Uniselva. 

 

Fernando Tadeu - Qual é a importância do Projeto Humbolt e por que ele não teve 

continuidade? 

 

Gabriel Novis Neves - O Humbolt foi o projeto que viabilizou a UFMT. A UFMT não 

seria nada se não fosse Humbolt, porque Humbolt é aquela questão da caixa preta. Nós 

nascemos, há uma caixa preta, com uma série de bobagens, e ninguém tem o cuidado de 

abrir e verificar o que está ali dentro escrito. Uma das coisas que a gente aprende é o 

seguinte: eu não sei por que até hoje as escolas e as universidades fazem isso, você tem 

primeiro que ensinar e depois você tem que pesquisar. Como que nós vamos ensinar, 

como nós vamos fabricar profissionais para uma região que nós desconhecemos? Então, 

eu falei, em 1970, assim: “vem cá, nós não conhecemos a região, nós vamos formar 

profissionais para essa região. Não seria melhor primeiro saber o que existe na região com 

pesquisas, depois com essas informações procurar criar cursos com currículos mais 

autênticos e depois formar gente para a região?” Isso é o que nós fizemos na proposta. O 

projeto Humbolt foi exatamente a inversão do binômio ensino-pesquisa para pesquisa-

ensino, e nós fomos a Aripuanã, oitocentos quilômetros de Cuiabá. A Universidade 

Federal de Mato Grosso no seu currículo tem verdadeiros troféus, pena que estes troféus 

foram esquecidos, eu acho que é a única universidade brasileira que construiu um campo 

de pouso, e  a UFMT construiu um campo de pouso onde a FAB utilizava para pouso de 

Búfalo, nós colocamos pela primeira vez três ministros importantes dentro do Búfalo com 

o governador do Estado e outras autoridades e jogamos na selva amazônica, para 

demonstrar para o mundo que aquilo ali seria tratado com respeito, com ciência e 

tecnologia. Agora, as coisas vão passando, as coisas vão mudando e houve a primeira 

grande crise do petróleo, com isso as distâncias pesaram muito e inviabilizou o projeto. 

Nesse projeto, a assessoria de Pedro Paulo Lomba, foi muito importante, um autodidata, 

que ajudou muito a universidade nos seus primeiros anos.  

 

Fernando Tadeu - De onde viemos e para onde vamos? 

 

Gabriel Novis Neves - Nós viemos de uma audácia, de uma situação de desconforto.  E 

hoje, não é que nós vamos, nós já estamos lá, nós já estamos competindo, nós já estamos 

globalizados, e o entrevistador mesmo está chegando da Alemanha, da Inglaterra, da 
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Europa, estuda na USP, coisa que era impensável há alguns anos atrás. Então, nós já 

estamos, nós saímos daquela casca do isolamento, e hoje nós estamos integrados nessa 

globalização. Se eu sou a favor da globalização? Eu acho a globalização um fato 

consumado, trouxe muitos benefícios, mas faltou o núcleo central, que é a solidariedade, 

essa não veio com a globalização. 

 

Fernando Tadeu - Qual é o significado de índio para o senhor? 

 

Gabriel Novis Neves - Índio para mim é especial, para mim que sou filho de bugre, então 

como filho de bugre, índio para mim é alguma coisa de família. Como uma coisa de 

sangue, de raiz, de respeito, de bem querer, eu gosto muito de índio. Meu pai era bugre, eu 

tive muita sorte de trabalhar com índios, eu tive convivência, uma convivência muito boa 

com Orlando Villas Boas, os falecidos Villas Boas, pessoas que trabalhavam com índios, 

Apoena e Chico Meireles, e atualmente eu tenho clientes índias. È uma situação fantástica, 

chegar uma brasileira, uma mato-grossense no seu consultório, em Cuiabá, conversar, e 

você ter de chamar interprete. Em Mato Grosso se fala vinte e nove línguas e, no meu 

consultório, às vezes, eu passo muitas dificuldades para saber o que as minhas clientes 

estão falando. 

 

Fernando Tadeu - Criação do Museu Rondon. Como o senhor vê isso no tempo? 

 

Gabriel Novis Neves - Foi o primeiro projeto que nós desenvolvemos na universidade, 

exatamente para mostrar o respeito que essa comunidade científica nova teria para com os 

primeiros habitantes de Mato Grosso. Então, o Museu Rondon tinha uma proposta 

diferente daquela proposta da tradicional de museu, de coisa velha, de coisa mal cheirosa, 

de coisa pichada. Quer dizer, nós queríamos através da beleza clássica, demonstrar que 

existiam culturas que estavam se perdendo, e com isso motivar o estudo e ao mesmo 

tempo a proteção dessas culturas. O Museu Rondon foi o primeiro projeto. Era uma 

homenagem ao índio e ao grande Marechal Rondon, cuiabano, o homem que foi um dos 

cinco maiores andarilhos do planeta Terra.  

 

Fernando Tadeu - O senhor se lembra da criação da Faculdade de Economia? 
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Gabriel Novis Neves - Eu fui Secretário de Educação e nessa ocasião nós não tínhamos a 

universidade ainda, nós tínhamos uma Faculdade de Direito, que ela começou estadual, 

fechou, reabriu, foi federalizada, e aí o governo do Estado criou o Centro de Ciências e 

Letras de Cuiabá. Em 1966, quando Pedrossian assumiu o governo existia alguns cursos 

na área de humanidades, e logo depois ele começou a implantar, através de técnicos. 

Parece que, naquela ocasião, o Sanches, o Agripino Bonilha, foram os primeiros que 

começaram a trabalhar na implantação do Curso de Economia, e o Centro de Ciências e 

Letras de Cuiabá e o Centro de Ciências Biológicas de Campo Grande foram os dois 

marcos iniciais das futuras Universidades Federais. Mas você está fazendo um desafio 

para quem já gastou mais de sessenta anos, é complicado lembrar o momento exato da 

criação. Agora muitos cursos daqui da universidade, eles foram produtos do oportunismo 

administrativo, que no Brasil, até hoje, Fernando, não existe planejamento, existe 

oportunismo.  

 

Fernando Tadeu - Por que a criação do curso de arquitetura foi tão demorada O senhor 

tinha interesse que um curso de arquitetura viesse para Cuiabá? 

 

Gabriel Novis Neves - Fernando, eu saí da universidade tem dezoito anos (risos). Então 

na primeira etapa da universidade nós trabalhamos em todas as frentes. Você sabe que no 

início os alunos nossos não eram alunos profissionais, eram pessoas da sociedade, com 

outras atividades e que iam até colaborar, assistindo as aulas noturnas, nos nossos 

primeiros cursos, que eu estou falando. Custou muito para a geração nova aceitar e admitir 

que o curso daqui era de qualidade. Mas assim mesmo, paralelamente, nós tínhamos 

muitas atividades, não em nível de graduação, mas que serviu de valorização para se 

entender aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, o Núcleo de Documentação e 

Informação Histórica Regional, é um exemplo. Então, mesmo sem o curso de arquitetura, 

só com a engenharia, a universidade, e isso aí eu falo porque você vai lá e vê, você vê o 

esforço que foi feito no sentido de um tipo de arquitetura para Mato Grosso, cada prédio, 

cada centro nosso tem uma arquitetura diferenciada, aquilo ali era para ver como é que nós 

poderíamos sem o ar condicionado sair no calor? Fracassamos em todas as tentativas, 

varandas e sacadas, elemento vazado, elemento vazado no piso da sala, que entra poeira e 

bicho. E quando nós fomos trabalhar em Aripuanã, nós fizemos aquelas construções pau a 

pique, mas nós não tínhamos ainda o curso de graduação de arquitetura, mas tentativas de 

consciência de um modelo ecológico de habitação para Cuiabá e de valorização do 

passado, isso nós sempre fizemos.  
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Fernando Tadeu - O senhor gosta do calor de Cuiabá? 

 

Gabriel Novis Neves - Não, é muito calor, eu não gosto. Eu gosto de Cuiabá demais, 

minha vida toda é Cuiabá, o meu umbigo está na rua de baixo, e eu tenho essa sorte de ter 

nascido em casa, agora, realmente, o calor! Nós estamos aqui trabalhando com ar 

refrigerado. É esse ar refrigerado permanente que viabiliza o nosso dia-a-dia aqui, ele não 

faz bem para a saúde. Eu não gosto do calor, poderia ser um pouquinho menor a 

temperatura. A nossa capital poderia ter ficado na Chapada dos Guimarães, Cuiabá seria o 

centro histórico, a capital antiga, e a Chapada dos Guimarães seria a capital nova de Mato 

Grosso, a nova Cuiabá. Mas inviabilizou por causa da água, não tinha água na Chapada 

dos Guimarães, naquela época, hoje com tecnologia, no deserto você tira água. Mas 

quando o governador Mário Corrêa da Costa, médico, tentou transferir a capital do Estado 

para a Chapada dos Guimarães, os técnicos na ocasião deram o laudo dizendo que não era 

possível porque não tinha água.   

 

Fernando Tadeu - A tese do isolamento tem algum fundamento? 

 

Gabriel Novis Neves - Fundamento que você diz é no sentido de que Cuiabá ficou 

isolada? Não, Cuiabá ficou isolada em termos de proteção. Quer dizer, Cuiabá deu tempo 

para ver o que ia acontecer (risos), acho que foi até um isolamento científico e inteligente. 

Quer dizer, senão isso aqui teria acabado de uma vez. Eu acho que foi até um tempo que 

Cuiabá deu, agora que nós ficamos isolados, e isso produziu algumas disfunções, inclusive 

de segurança, e quando nós descobrimos São Paulo, nós ficamos apaixonados por essa 

elite, pelas janelas de vitrô, e destruímos o que nós tínhamos aqui. Isso, por um lado, foi 

ruim, do isolamento. 

 

Fernando Tadeu - Cuiabá é o centro Geodésico e Geográfico da América do Sul. Como 

que um centro pode ser isolado? 

 

Gabriel Novis Neves - É, geograficamente ela é centro, mas a sua periferia é morta, então 

ela ficou sem vizinhança, ela ficou sem nada. Agora, as distâncias acabaram, hoje, todo o 

cidadão tem consciência de que Cuiabá está mais próxima do Morumbi, da Rua Augusta, 

do ABC Paulista, que se leva menos tempo de São Paulo a Cuiabá do que São Paulo a São 

Caetano e Santo André. Então isso aí é um fato gerado pela tecnologia. E isso fez com que 
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Cuiabá se transformasse, e esse isolamento não existe mais. Mas na verdade, mesmo 

sendo centro, Cuiabá ficou sem comunicação, sem interlocutor, foi uma região 

estrategicamente protegida durante muitos séculos. 

 

Fernando Tadeu - Quando Mato Grosso foi dividido, o senhor ficou sentido com essa 

divisão? 

 

Gabriel Novis Neves – Não! Tem tantas coisas que a gente ouve falar. As saudades, os 

sentidos, as mágoas. Eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei até envaidecido com a 

divisão, pelo seguinte, porque eu sabia que um grupo de oficiais da Escola Superior de 

Guerra, eles estavam fazendo um trabalho em nível de pós-graduação, e a tese desse grupo 

era da redivisão territorial do Brasil do Geisel, do Golbery e outros oficiais, e em um 

determinado momento esse grupo chegou ao poder, e essa tese voltou à tona e eles 

rediscutiram, e o presidente Geisel, quando fez o planejamento estratégico no Rio de 

Janeiro, na Rua Santa Luzia, depois que ele finalizou, ele pediu para visitar cinco lugares 

do Brasil, ele queria ouvir cinco situações brasileiras para fechar o programa, porque o 

planejamento, mesmo o planejamento no Brasil, que eu já falei que é oportunismo, só é 

válido quando você tem condições de administrá-lo, de executá-lo, não adianta você fazer 

o planejamento e não conseguir sua execução. Nós fizemos o planejamento com 

Niemayer, mas não tivemos condições de executar o projeto, economicamente nós não 

tivemos dinheiro. Então o presidente Geisel, ele fez o planejamento estratégico do governo 

dele, mas ele precisava reconhecer a realidade nos cinco pontos do Brasil. Só para você ter 

uma idéia, um dos pontos foi a UFMT, e ele veio à UFMT, ficou durante muitas horas 

ouvindo a proposta da UFMT, na saída ele foi almoçar com o governador José Fragelli e 

teria dito no carro ao Fragelli o seguinte: “o que você pensa na divisão do Estado?”. 

Fragelli falou: “hoje, eu sou contra, acho que Mato Grosso é um Estado ágil, que está se 

desenvolvendo, não há necessidade de divisão”. E o Geisel disse para ele assim: “Mas se 

prepara José Fragelli, porque nós vamos dividir o Estado. Nós sentimos que existem 

estruturas fortes aqui para sustentar o desenvolvimento da região. E é a usina de recursos 

humanos que eu acabei de ver agora aí no Coxipó.” Então, na verdade, a Universidade 

Federal de Mato Grosso viabilizou um grande projeto que o Geisel tinha da redivisão 

territorial do Brasil, porque a universidade era o pólo de desenvolvimento, era o centro de 

formação de gente, da inteligência, da formulação de tecnologias novas, de conquistas do 

espaço. Outro fato histórico que também está se perdendo e ninguém sabe é que Geisel 

visitou o Museu Rondon, o diretor era o sociólogo João Vieira. E na visita Geisel ficou 
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entusiasmado porque a parte plástica, visual era muito bonita. E o João Vieira, como um 

bom sociólogo da selva deu uma borduna para o presidente, e falou: “Presidente, isso aqui 

é o símbolo do poder para os Xavantes, o poder tem que ser único como essa bodurna, e 

para exercer tem que ter a dureza da bodurna”. O Geisel extrapolou (risos). Então essas 

passagens históricas são muito interessantes para ver o papel da universidade nesse 

contexto todo da divisão. Agora, antes de assumir a presidência, ele avisou aqui em 

Cuiabá ao governador José Fragelli, que iria dividir o Estado, e eu fiquei sabendo quando 

o José Fragelli me contou.     

 

Fernando Tadeu - Hoje se Mato Grosso viesse a sofrer novas divisões, o senhor estaria 

preparado? 

 

Gabriel Novis Neves - Eu acho que sim, entendeu? Porque desde que seja um trabalho 

bem planejado, porque é muito difícil você administrar, por exemplo, como eu 

administrei, um município maior que a Inglaterra, Aripuanã é maior do que a Inglaterra, 

Aripuanã tinha cento e quarenta e dois mil quilômetros quadrados, uma população de 

cinco mil habitantes, na maioria índios, e eu me lembro que no final do governo, 

Pedrossian me chamou, e perguntou o seguinte: “todo o município tem sala de aula?”, eu 

falei não, eu quase fui demitido, “então, qual que não tem?”, eu falei, Aripuanã, “por 

que?”, porque é impossível chegar em Aripuanã, só de avião. E ele autorizou construir 

uma salinha como um marco da presença do governo ali naquela área selvagem. Então, 

administrar um município de cento e quarenta e dois mil quilômetros quadrados, 

administrar Chapada dos Guimarães, quando eu fui Secretário de Educação, em que o 

número de professor faltando era enorme, exatamente nessas áreas mais distantes, que não 

havia condições de fiscalização, então eu não sei não, se dividir, se for um trabalho sério, 

direitinho, acho que até melhoraria a administração. Eu sou contra o macro. Eu acho que o 

macro não leva a nada.  

 

Fernando Tadeu - Como que o senhor vê o movimento de artes plásticas em Mato 

Grosso? 

 

Gabriel Novis Neves - É difícil falar sobre isso, porque a Aline Figueiredo e o Humberto 

Espíndola, eles eram muito jovens e uma ocasião a Aline pediu que queria falar comigo, 

eu sempre fui muito ocupado, eu marquei domingo a noitinha na minha casa, eu não sabia 
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o assunto, e ela foi com o Humberto, com um retro-projetor, slides e ela disse: “eu vim 

aqui projetar algumas coisinhas, que nós temos”. Ela projetou toda a bovinocultura, e a 

partir daquele momento nós acompanhamos toda a implantação do Museu de Arte e de 

Cultura Popular. Essa movimentação foi um momento muito rico aqui em Cuiabá, 

entendeu? Aline Figueiredo é uma das melhores críticas de arte do Brasil! O trabalho do 

Humberto, pouca gente sabe, mas o Humberto pode confirmar, chegou um determinado 

momento que ele conversava muito, eu falei: “Humberto, a bovinocultura está esgotada, 

acabou, não tem mais nada de bovinocultura, você não quer tentar alguma coisa  

amazônica?” Ele fez uma pesquisa mais amazônica, mas ele não conseguiu se sensibilizar 

pela mata alta, o negócio dele é pantanal mesmo, é o boi, é o gado, é o couro, é o chifre, é 

o ruído, e ele é pantaneiro, não adianta, não, mas eu tentei. Foi quando ele ficou no 

impasse e produziu as rosáceas Agora todos os artistas plásticos famosos hoje no Brasil, 

passaram por Cuiabá nessa época. Aí veio João Sebastião e a Escolinha de Arte, que 

revelou todos os artistas, que hoje são famosos, Adir Sodré, João Sebastião. Foi um 

momento muito rico da universidade, mas muito rico mesmo, entendeu? A participação do 

Museu de Arte e de Cultura Popular foi muito importante na região, e a publicação 

daquele livro de artes plásticas da Aline, “Artes Plásticas no Centro-Oeste”, eu considero 

um dos patrimônios da nossa cultura. Aqui mesmo na minha sala você tem tanta coisa 

linda. Nessa época todo mês nós tínhamos uma loucura visual, e com incentivo de outro 

grande artista, um dos maiores programadores visuais do Brasil, que é o Vladimir Dias-

Pino, Vladimir é fantástico! E aquele logotipo da universidade, que agora não é mais 

logotipo da universidade, agora a universidade tem virtude e sabedoria, que coisa bárbara, 

hein? Que coisa bárbara alguém falar que tem virtude e sabedoria. Mas o Vladimir quando 

fez aquele logotipo eu acho que ele estava abençoado, porque a universidade era da selva, 

a gente estava começando, e eu pedi para o Vladimir um logotipo que traduzisse toda a 

filosofia do trabalho que a gente estava começando a fazer, e um dia ele me trouxe aquela 

bolinha, e aquelas ondas, aquele quadrado, e eu perguntei:   “mas o que é isso aí?”, e ele 

me explicou, elemento sólido no líquido, ele quando entra em contato, faz as ondas, as 

ondas do conhecimento e vai procurar profundidade no leito do rio, a profundidade do 

saber, maravilhoso, acabou isso, ninguém sabe o que é o logotipo da universidade, um 

trabalho que em termos internacionais eu acho que todo mundo até gostaria de comprar 

essa idéia, é lindo, porque sintetiza tudo, se você falar em ecologia, se você falar em meio 

ambiente, se você falar em índio, se você falar em floresta amazônica, em vida, aí está o 

logotipo. Agora a universidade é da sabedoria, da sapiência!  
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Fernando Tadeu - A criação do zoológico? 

 

Gabriel Novis Neves - As pessoas têm a mania às vezes de simplificar as coisas, elas acham que 

acontece por acaso. Verifique onde que é a localização do zoológico, o zoológico está ao lado da 

tecnologia, nós quisemos dar sinal que estamos fazendo tecnologia, estamos formando engenheiros 

de mexer com ferro, com cimento, com tijolo, com estrutura, mais ao lado, colado, a colocamos o 

meio ambiente, colocamos o zoológico. E na minha época era comum, entendeu? Você ter os 

animais do zoológico etc e tal, circulando pela reitoria. Aquilo ali era uma coisa muito saudável. 

Quer dizer, quando você começava a se brutalizar, logo você recebia o impacto da humanização. 

Porque o zoológico fica ao lado da tecnologia, lugar melhor não poderia ser. Como o Museu 

Rondon, ele não é por acaso naquele lugar ali, é por causa da piscina, porque quem veio trabalhar 

na montagem do Museu Rondon foram os índios, e os índios têm alguns referenciais, um deles é a 

água. Então na universidade, o único ponto de referência do índio era a água, e a água estava na 

piscina, então o museu Rondon tinha que ficar na piscina, não podia ser em outro lugar. E esses 

detalhezinhos são muito interessantes para você entender a história da universidade. O zoológico é 

também uma área que eu tenho um carinho muito especial, porque é um sinal, um sinal de cuidado, 

um avanço. Nós temos um patrimônio aqui, nós temos uma fauna, uma flora, são coisas 

maravilhosas. 

 

Fernando Tadeu - O senhor é favor da privatização dos Órgãos Públicos? 

 

Gabriel Novis Neves - Na área social não, eu acho que privatiza, por exemplo, uma empresa de 

transportes aéreos, de transportes coletivos, uma loja, um edifício. Agora, educação, saúde, mas 

nunca você pode privatizar. Primeiro que saúde pela nossa constituição é um direito que o cidadão 

tem. Você tem direito a ter saúde, e o Estado é responsável pela sua saúde, agora você pode 

eventualmente comprar o serviço médico, mas aí você já está doente. Então saúde é compromisso 

do Estado, educação é compromisso do Estado, agora a educação que eu estou dizendo, é 

educação, não é instrução, tem muita confusão aqui, e muita gente instruída, instruída quem tem 

instrução superior, educação que eu digo é o primeiro grau, é acabar com o analfabetismo, e dar 

condições a essas crianças de não serem tão discriminadas. Porque hoje, o pobre ele não pode 

entrar numa escola de humanidades, o pobre tem que entrar numa escola técnica porque ele é 

pobre. E aí? Você está limitado, ele não pode seguir para frente, por quê? Porque ele é pobre e ele 

tem que ser da escola técnica, é uma loucura isso! Eu acho o seguinte, que nós não podemos 

privatizar o ensino fundamental, o ensino de primeiro grau, agora, com relação à pesquisa, quem 

faz pesquisa? A instituição pública que faz pesquisa, a instituição privada não faz pesquisa, é a 

pública que faz a pesquisa, e sem pesquisa vamos ficar sempre no terceiro mundo. Eu não acredito 
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que o Brasil vá para o primeiro mundo. Por que vai para o primeiro mundo? Por que é tetra 

campeão de futebol? Nós não temos pesquisa, nós não temos conhecimento, nós não temos 

tecnologia, nós importamos tudo. O que é que o Brasil tem de conhecimento? Nada, nós não temos 

indústrias, nós não geramos conhecimento, nós repassamos informações e excluímos 

conhecimento. Agora isso aí é função do Estado, eu acho que a gente tem que acabar com essa 

história de cidadão brasileiro rico e pobre. É oportunidade que tem que dar para todo mundo, 

oportunidade você tem que dar, agora, claro que a situação é diferente, umas vão aproveitar, outras 

não, mas eu sou favorável, que na área social o Estado fique responsável, principalmente nessa 

área de educação e saúde.   

  

Fernando Tadeu - O senhor tem algum medo? 

 

Gabriel Novis Neves - Tenho, tenho pavor de morrer, muito medo de morrer, muito medo. Não 

pela morte em si, mas pelo desconforto, eu sou muito grande, entendeu? Aquele caixão é estreito, 

abafado. As pessoas que vão ali vão por curiosidade, vem chatear a vida. Tanto que eu já combinei 

aqui em casa que o dia em que eu morrer, eu vou ficar aqui até na hora da saída para algum lugar 

para evitar o constrangimento da morte. Mas eu tenho muito medo. Eu lembro muito do Fernando 

Pessoa, ao Fernando Pessoa numa ocasião perguntaram se ele tinha medo da morte, “não da morte 

não”, mas todo mundo sabia que ele tinha medo, aí o entrevistador retornou com a pergunta, o 

senhor não tem medo da morte? “Não, eu tenho pavor, pelo inevitável, porque tudo você pode 

evitar, mas a morte você não, então é para assustar, eu tenho muito medo”. E de todos os 

profissionais, os que mais medo tem da morte são os médicos. A sociedade pensa que nós 

transamos bem a morte, não, nós temos muito medo, eu tenho medo, eu não gosto de morrer, não, 

eu gosto de ficar por aqui mesmo. 

 

Fernando Tadeu - O senhor ficou feliz quando o homem foi à Lua? 

 

Gabriel Novis Neves - Fiquei pelo que ele viu da Lua, porque esse mundo tão desigual, tão 

injusto, ele olhou, e viu a Terra azul, então eu fiquei muito satisfeito, só por isso.  

 

Fernando Tadeu - O senhor tem esperança de novas descobertas? 

 

Gabriel Novis Neves - Eu acredito muito na ciência. Por exemplo, a doença tem os seus dias 

contados, daqui há dez ou quinze anos a doença acaba, está eliminada. Teve um camarada agora 

que ficou vinte anos no laboratório, num microscópio, foi até prêmio Nobel de Medicina, e ele 

descobriu exatamente a comunicação entre as moléculas. Então isso aí é meio passo andado para 

você entender onde começa a doença. A engenharia genética, biologia molecular, a doença vai 

acabar, e aí você vai falar: e o médico? Não, o médico não vai acabar, o médico não acaba porque 

o médico tem outras atividades, ele é um educador, ele vai trabalhar em educação e saúde, ele vai 
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trabalhar nos traumas, na engenharia genética, engenharia molecular, mas só que este médico 

tradicional que eu sou, esse ai vai acabar, se bem que eu vou me aposentar antes da doença chegar, 

porque vai acabar esse tipo de profissional, mas eu acredito na ciência e nos novos 

descobrimentos. 

 

Fernando Tadeu - Gosta de história oral? 

 

Gabriel Novis Neves - Eu adoro história, eu gosto muito de biografia, mas não vou escrever a 

minha biografia, que depois que eu li a última Playboy, a Playboy disse o seguinte, que nunca na 

biografia o sujeito fala em relação sexual (risos), a pessoa que faz biografia não tem relação 

sexual, e isso é uma mentira. Mas eu gosto, eu gosto muito de biografia, e gosto muito de história. 

Quem que não gosta de história? Se você quiser prender alguém, você conta história, as pessoas 

gostam de história, os adultos, as crianças, todo mundo. É uma coisa linda. O meu grande 

professor de história foi o Rubens Mendonça, ele foi meu amigo particular, meu vizinho, meu 

cliente, meu companheiro, meu professor na universidade, ele era fantástico. Ele contou muita 

história não escrita. O outro lado da história, da Guerra do Paraguai, sobre a retirada de Laguna, 

um pouquinho de fofoca histórica como o casamento do Marechal Deodoro aqui em Cuiabá. O 

Rubens era fantástico, eu gostava muito dele, eu conheci também o pai do Rubens, que era o 

Estevão de Mendonça.   

 

Fernando Tadeu - São contatos bastante importantes. 

 

Gabriel Novis Neves - O Rubens de Mendonça era uma pessoa interessante, não tinha inimigos, 

mas ele só saia de terno porque ele andava armado sem nunca ter inimigos. E numa ocasião 

quando estava sendo implantado o Ministério da Cultura no Brasil, quem estava implantando era 

Arthur César Ferreira Dias, do Amazonas, uma pessoa muito importante, o Rubens, funcionário do 

Banco do Amazonas, da SUDAM, me parece, e a filha do Rubens, a única filha, afilhada desse 

intelectual, sendo muito amigos, eu, secretário de Educação, levei o Rubens para representar Mato 

Grosso. Era uma época difícil, de revistas em aeroportos, aquela coisa toda. E como nós não 

tínhamos linhas aéreas regulares para Brasília, nós fomos no aviãozinho do governador. Aí, na 

volta, nós viemos na linha comercial, e o Rubens foi preso pela polícia federal porque estava 

armado, agora até explicar que ele não tinha inimigos, que era um historiador, e que aquilo ali era 

cacoete de acadêmico, foi uma complicação muito séria. Ele, o Rubens, não acreditava muito na 

tecnologia, meu consultório era parede e meia com o escritório dele, ele tinha telefone, eu tinha 

telefone, ele queria falar comigo, ele batia na parede, eu saia na janela aí ele me dava a novidade, e 

a novidade dele sempre era em quadrinhos. Ele era fantástico nos quadrinhos.  

 

Fernando Tadeu - Como que o senhor analisa a espera da ferrovia pela população de Cuiabá? 
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Gabriel Novis Neves - A ferrovia está muita atrasada porque o cuiabano, os mais antigos, não da 

minha geração, eu estou gasto, e não sou dessa geração, mas a geração mais antiga, ela tinha noção 

exata da qualidade de vida, e temia que o desenvolvimento econômico, que evidentemente a 

ferrovia alavanca, pudesse prejudicar. Então, isso ocorreu em nome da qualidade de vida daquela 

Cuiabá isolada, da Cuiabá tranqüila, da Cuiabá sem possibilidade de poluição no sentido de 

contaminação com outras culturas, com outros valores, para que Cuiabá se preservasse durante 

muitos anos nesse isolamento, hoje, isso é impossível, hoje nós fizemos a globalização, e a 

ferrovia está chegando. Eu tenho impressão até que na contra mão, porque os interesses hoje de 

Mato Grosso já não são mais atlânticos, eles são pacíficos, no sentido do oceano Pacífico, com a 

possibilidade de Mato Grosso abastecer uma parte do planeta Terra, que é carente de alimentos, de 

tecnologia, especialmente de madeira, e que o nosso Estado é uma força econômica exuberante. 

Então, eu acho que, a ferrovia, realmente, vai trazer para Cuiabá um novo momento. A minha 

geração não é da ferrovia, a minha geração vê a ferrovia assim, como um sonho, como uma coisa 

distanciada, é uma geração que ouviu muita coisa da ferrovia, muitas histórias sobre a 

desagregação, entre aspas, social que a ferrovia poderia trazer para a nossa pacata e querida 

Cuiabá. Mas como o mundo está globalizado, e Cuiabá encontra-se dentro desse processo, não 

existe mais distância. Eu mesmo estou me curando duma gripe, que há quinze dias eu li no jornal, 

que ela estava na Espanha, depois ela foi para os Estados Unidos, e depois veio para Cuiabá. Então 

a ferrovia é uma conseqüência do desenvolvimento econômico e Cuiabá vai participar desse 

evento.  

 

Fernando Tadeu - O senhor acredita em desenvolvimento ou o desenvolvimento é um mito? 

 

Gabriel Novis Neves - O desenvolvimento que eu estou falando é o da ferrovia, e esse 

desenvolvimento é econômico, frisei bem, porque desenvolvimento como um todo, 

desenvolvimento social, desenvolvimento do homem, o humanismo, isso aí não é mito, mas é um 

sonho, é uma coisa muito distante, nós estamos muito pobres ainda nessa área do desenvolvimento 

todo como felicidade. Quer dizer a felicidade eu acho que anda paralela ao desenvolvimento, nós 

temos momento de felicidade, e a felicidade só é válida se ela for compartilhada, eu não acredito 

em felicidade isolada, como eu também não acredito só em desenvolvimento econômico, eu acho 

que o desenvolvimento econômico, ele é conseqüência do desenvolvimento social, eu não admito 

o desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social. 

 

Fernando Tadeu - E a saúde do brasileiro? 

 

Gabriel Novis Neves - Difícil responder essa pergunta, muito difícil. Muito difícil porque 

primeiro para ter saúde tem que ter educação, o Brasil tem um considerável percentual de 

analfabetos, então de cara esse percentual já está com a saúde muito debilitada. Em segundo lugar, 

a saúde não é prioritária, governamental, e em terceiro lugar, hoje, a desumanização do 



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

 

 

25 
 

atendimento médico no sistema de saúde é uma realidade, o empobrecimento da população 

brasileira. Os órgãos públicos não funcionam. Então eu acho que apesar da expectativa de vida do 

brasileiro ter aumentado, melhorado o nível de qualidade de vida, assim mesmo, no global ainda 

estamos mexendo com dengue, com malária, agora recentemente com febre amarela, leishmaniose, 

voltou a tuberculose, todos indicativos de desleixos, falta de atenção, e eu não posso falar que é só 

do brasileiro. Então, eu acho que a saúde do brasileiro está ruim, apesar de ter uma facha, que já 

usufrui dos benefícios da ciência moderna, da tecnologia, mas de modo geral esses referenciais 

para mim são altamente negativos.  

 

Fernando Tadeu - O senhor já viajou para fora do Brasil? 

 

Gabriel Novis Neves - Já, já fui, eu já fui para fora do Brasil e é bom você ir para longe porque aí 

você fica mais próximo, a distância aproxima. Muita gente fala que a distância separa, eu acho que 

a distância aproxima as pessoas. Então, você saindo, aí você vê as coisas boas que nós temos, a 

viagem faz parte da formação do indivíduo. 

 

Fernando Tadeu - A Professora Maria Manuela Renha de Novis Neves é uma das pessoas que eu 

conheci das mais apaixonadas por projetos sobre memória. Por que ela veio para Cuiabá? 

 

Gabriel Novis Neves – Manuela era funcionária do Ministério do Interior e coordenava o Projeto 

Rondon. Uma ocasião eu recebi um telegrama, naquela época era telegrama, do chefe de gabinete 

do ministro, dizendo, que uma representante do Ministério do Interior viria a Cuiabá para tratar de 

assuntos referentes à implantação do Projeto Rondon, que é mais ou menos esse projeto de 

solidariedade, que hoje nós temos aí. Manuela chegou, discutimos o Projeto Rondon, trabalhamos 

o dia todo, e como costume do nosso ritual tribal, a troca de presentes no sentido de convidar para 

jantar e tal, chamei meu irmão, que era professor e falei: “olha, eu gostaria que você em nome da 

secretaria fosse levar a professora para jantar, eu pago as despesas”. Ele levou tão a sério, que ele 

levou para jantar e casou-se com Manuela. 

 

Fernando Tadeu - Nelson Pereira dos Santos trabalhou na UFMT? 

 

Gabriel Novis Neves - Nelson fez um trabalho muito grande aqui. Pouca gente sabe também, 

entendeu? Trabalhou durante dois ou três anos, ele era nosso companheiro de reitoria, de final de 

tarde, de discussão, de intelectual. E ele tem um documentário muito lindo sobre a chegada da 

universidade em Aripuanã, entendeu? É uma coisa fantástica o documentário que ele tem. Um 

grande companheiro. 

 

Fernando Tadeu - Antônio Callado, o senhor chegou a conhecê-lo? 
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Gabriel Novis Neves - Callado fez a conferência mais emocionante da história da universidade, 

porque ele chegou também num final de tarde, o Silva Freire tinha acabado de ser caçado e a 

universidade era assim, até às cinco horas, cinco e meia, o funcionamento era administrativo e 

burocrático, depois era cultural. Todo mundo ia ali discutir, levar trabalhos, trocar idéias, um 

grande centro, um pólo cultural de Cuiabá, no início da década de setenta. E o Callado passou aqui 

pelas mãos do Silva Freire, e o Silva Freire falou: “agora nós vamos para a universidade”, e ele 

apareceu, e começamos a conversar, eu o convidei para uma palestra, eu falei: “olha, o senhor não 

pode sair de Cuiabá sem falar para os nossos estudantes”, entendeu? Eu me lembro até hoje da 

colocação que ele fez, ele falou: “reitor, tudo bem, mas o senhor sabe do risco que o senhor corre, 

porque eu sou um homem caçado, o senhor me convida para fazer uma palestra, o senhor vai ser 

caçado”. Eu falei: “mas o senhor não conhece a história do sapo”. “Qual é a história do sapo?”. A 

história do sapo é a seguinte, entendeu? Ele cantava numa noite e passou a incomodar as pessoas 

que queriam dormir, aí um daqueles incomodados foi até a beira do riacho e localizou o sapo, 

pegou e falou: “agora eu vou te fazer um mal porque tem uma semana que você não me deixa 

dormir, agora eu vou ser bonzinho, você quer morrer afogado? Ou você quer morrer queimado?” E 

o sapo respondeu, “Não, eu quero morrer queimado”. E o incomodado disse, “Então eu vou te 

jogar na água”. Então essa foi a minha resposta para o Callado, se me demitissem o que iria 

acontecer? Eu voltaria com muita dignidade para o meu consultório. Mas não me demitiram e foi a 

palestra mais emocionante da história da universidade, porque a universidade estava começando, 

nós não tínhamos espaço físico, o Callado era brilhante, entendeu? Internacional. Então, a única 

possibilidade de reunirmos os alunos, e eu falei com ele antes, e ele concordou, seria o seguinte, os 

alunos ficariam nas arquibancadas da piscina do Parque Aquático, nós armaríamos uma mesinha lá 

em baixo, e ele faria a palestra. Foi a coisa mais linda, e nesse dia tudo estava favorável, inclusive 

era dia de lua cheia. Tivemos palestras de Apoena e Chico Meireles, muitos contatos com Mário 

Juruna, inclusive, o gravador que usava, ele ganhou do João Vieira, é muita história. 

 

Fernando Tadeu - Os irmãos Villas-Boas também trabalharam na universidade? 

 

Gabriel Novis Neves - Os dois, Orlando e Cláudio. Com Orlando, inclusive, eu tenho algumas 

horas gravadas, e com eles dois, eu tive oportunidade de me arrepiar quarenta e oito horas quando 

fomos ao Xingu participar da cerimônia do Qaurup em homenagem a outro colaborador nosso, que 

foi o Noel Nutels, o primeiro médico, que nós pedimos para nos orientar com relação ao perfil do 

médico amazônico. Então, quando o Noel morreu, eles fizeram o Qaurup, e me convidaram, e eu 

fiquei dois dias com eles, no Xingu, sensacional, emocionante. Eu não entendia o conceito de 

liberdade e lá no Xingu eu senti a verdadeira liberdade. 

 

Fernando Tadeu - A notícia da criação da Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiabá, 

como que foi esse episódio? 
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Gabriel Novis Neves - A notícia de encaminhamento do documento do ministro Tarso Dutra para 

o presidente da República sobre a criação da Universidade Federal de Mato Grosso chegou a 

Cuiabá através de um emissário especial. No Palácio do Governo, foi recebido pelo João Arinos, 

Chefe da Casa Civil, que disse: “Doutor Pedro não está, mas se o senhor quiser falar com o 

Secretário de Educação, o senhor pode ir até a Secretaria”. E ele me procurou na Secretaria. Lá no 

gabinete alguém me disse que tinha uma pessoa de Brasília com um documento, que era para me 

entregar, e eu perguntei se a secretária poderia receber, e ele disse que não, teria que ser entregue 

em mãos. O portador era um homem jovem, quando ele entrou no meu gabinete eu perguntei se a 

notícia era favorável ou não, ainda brinquei com ele, “não, leia”, e abrindo o envelope eu deparei 

com a mensagem da exposição de motivo do Tarso Dutra ao presidente da República, pedindo a 

criação da Universidade Federal de Mato Grosso, e ai você sabe como foi, foi uma festa! A partir 

desse momento imprensa, funcionários, foguetes, população, e isso tudo lá no Coxipó, lá no 

Centro de Treinamento do Magistério (CTM), atual 9º BEC, depois nós tivemos a saída do 

presidente da República, a entrada do outro presidente e do outro ministro, e a assinatura definitiva 

no Congresso Nacional, que por capricho, por ironia, foi assinado em Campo Grande, dizendo que 

a Universidade Federal de Mato Grosso seria criada, e a sede seria em Cuiabá, colocando ponto 

final a uma rivalidade de mais de trinta anos. É verdade, são fatos, eu não sei se foram planejados, 

se foi ironia ou se foi destino porque a rivalidade era muito grande. Durante muitos anos não se 

criava a Universidade Federal em Mato Grosso porque a pressão de Campo Grande e de Cuiabá 

era tamanha que ninguém queria meter a mão na cumbuca, para não desagradar, com isso ficou 

parada, até que um dia aconteceu esse fato inusitado do presidente da República assinar em Campo 

Grande, entendeu? A mensagem ao Congresso propondo a criação da Universidade Federal com 

sede em Cuiabá, ele assinou em Campo Grande. 

 

Fernando Tadeu - Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse algo para Cuiabá e para a 

UFMT. 

 

Gabriel Novis Neves - Cuiabá é minha paixão, foi o centro de toda essa luta, e eu a acompanhei 

nos momentos em que estava parindo grandes projetos, eu tive essa felicidade, então eu tenho um 

carinho muito especial pela cidade, porque as parteiras gostam das suas clientes, e como eu fui 

parteiro de muitas emergências, em Cuiabá, quando ela pariu a Universidade Federal, quando nós 

começamos chamar atenção para os preconceitos e para as injustiças. O meu primeiro trabalho, em 

Cuiabá, não a foi Secretaria de Educação, Fernando, foi assumir a direção de um hospital cujo 

nome era Colônia de Alienados, era impossível você conviver com a discriminação, uma situação 

dramática. “Sua mãe está internada aonde? Ah, está na Colônia de Alienados!” Então é essa 

participação realmente que faz com eu tenha um carinho muito especial para com Cuiabá e Mato 
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Grosso, e a sensação de ter feito alguma coisa por essa geração toda aí que não teve oportunidade 

de sair para estudar, não teve oportunidade de se deslocar e ver o que eu vejo hoje, esse retorno é 

grande, e o trabalho é a minha paixão. 

 

 

Governador Pedro Pedrossian (Doutor Honoris Causa da UFMT), Reitor-Fundador da UFMT, Doutor Gabriel 

Novis Neves, Professor Fundador da UFMT, Edson de Souza Miranda e Professor Doutor Fernando Tadeu de 

Miranda Borges. Fotógrafo: João Paulo. 

 

 

Fernando Tadeu - Todo esse projeto, esse trabalho, então, valeu a pena? 

 

Gabriel Novis Neves - As pessoas me perguntam muito isso! Eu acho que o que vale a pena é 

você ter a ilusão que você fez alguma coisa e tentou ser útil. 

 

Fernando Tadeu - Obrigado Dr. Gabriel! 

 

Gabriel Novis Neves - Obrigado Fernando. 
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RESUMO 

 

 Mapear e cartografar a memória é um exercício que requer conhecimento e domínio dos espaços 

da memória, concebidos no presente artigo enquanto arquivos, núcleos e institutos de pesquisa. 

Percorrer esses espaços privilegiados, descrevendo suas potencialidades, faz do presente artigo um 

repertório dos principais pontos da memória de Mato Grosso. Em Cuiabá, o Arquivo Público de 

Mato Grosso, na UFMT, o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, o 

Arquivo da Casa Barão de Melgaço e o Instituto Memória do Poder Legislativo; sendo que em 

Cáceres o Núcleo de Documentação de História Escrita e Oral – Nudheo, organismos que 

preservam e divulgam documentos de Mato Grosso. 

 

Palavras-chave: Mato Grosso. Documentação. Memória. 

 

 

RESUMEN 

 

Mapa y mapa de memoria es un ejercicio que requiere el conocimiento y dominio de los espacios 

de memoria, diseñados en este artículo como archivos, núcleos y centros de investigación. Navegar 

por estos espacios privilegiados, describiendo sus capacidades, este artículo hace un repertorio de 

los principales puntos de la memoria de Mato Grosso. En Cuiabá, el Archivo Público del Mato 

Grosso, en UFMT, el Centro de Documentación Histórica y de Información Regional - NDIHR 

Instituto Baron Melgaço Memoria Archivo House y la Legislatura; Cáceres y en el Centro de 

Documentación de Historia Oral y Escrita - Nudheo, las organizaciones que preservan y difunden 

documentos de Mato Grosso. 

 

Palabras-clave: Mato Grosso Documentación. Memoria. 

 
Introdução  

 

Mapear e cartografar os espaços de memória é, sem sombra de dúvida, um 

movimento prenhe de possibilidades, mas, sobretudo, um gesto de democratização de 

saberes, visto que durante mais de três décadas frequento esses lugares da memória de 

Mato Grosso, e gostaria de socializar tal experiência. 

Conhecer o que foi preservado, procurando descobrir aquilo que foi descartado, torna 

o percurso ainda mais interessante. O historiador tem, naquilo que ficou, o seu porto 

seguro – os documentos – instrumentais essenciais para se reescrever eventos passados, 

retratados nos seus testemunhos que, segundo Alves (2011, p. 2) “[...] funcionam como um 

depoimento a favor de sua existência. Eles são a garantia de que a sua parcela de invenção 
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encontra-se apoiada em dados que poderiam comprovar a ocorrência real do que 

descreve”.  

Ignorando aquilo que foi descartado, os documentos que estão depositados nas 

diversas instituições constituem, nessa medida, os limites de qualquer investigação, pois 

são os instrumentais com os quais se vai lidar. Mas se poderia indagar: reescrever 

constantemente a história, para quê? Afinal, os documentos são os mesmos e continuam 

guardados nos arquivos e lugares de pesquisa, aguardando serem manipulados, mas, 

sobretudo, indagados. Nessa medida, serão as perguntas que o historiador faz aos 

documentos é que enseja um novo modo de contar uma história já escrita e recontada por 

muitos, mas que no investigar daquele pesquisador específico ganha novos contornos e 

suscita inovadoras indagações. Assim, é o tempo presente que nos obriga a debruçar sobre 

velhos documentos, num movimento que aproxima passado e presente, numa articulação 

prazerosa. 

Marc Bloch (1965), um dos responsáveis pela importante renovação da história, na 

primeira metade do século XX, respondendo ao questionamento de uma criança sobre - 

para que serve a história? -, conclui que ela diverte. Esse pressuposto está intrinsecamente 

ligado ao prazer e, consequentemente, à diversão que ele produz no pesquisador. Segundo 

Alves (2011, p. 2), “Poderíamos afirmar que boa parte desse prazer está ligada ao contato 

com as fontes. O universo que se abre ao investigador na aproximação dos registros do 

passado é sempre emocionante”. São as palavras de Antoine Prost (1999, p. 385-391) que 

relevam esse momento mágico: 

 

Eu duvido, o reconheço, que um historiador possa deixar de provar uma 

certa emoção abrindo uma pasta de arquivo ou a coleção de um velho 

jornal: essas folhas que dormem há tanto tempo conservam o traço de 

existências múltiplas, de paixões hoje extintas, de conflitos esquecidos, 

de análises imprevistas, de cálculos obscuros. 

Ao lado desse trabalho prazeroso, os documentos estão no aguardo dos 

historiadores, pois “[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que 

existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que 

operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer 

pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os 

historiadores”. (LE GOF, Jacques. 1994 p. 535). 

 

Em Mato Grosso, os acervos mais relevantes se encontram na Capital, Cuiabá, a 

exemplo do Arquivo Público de Mato Grosso, do Arquivo da Casa Barão de Melgaço, do 

Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional/UFMT e do Instituto Memória 

do Poder Legislativo, sendo que em Cáceres/Unemat no Núcleo de Documentação em 



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

 

 

31 
 

História Escrita e Oral. Esses conjuntos documentais oferecem farta e variadas fontes, 

servindo de apoio aos trabalhos de graduação e pós-graduação em Ciências Humanas e 

Sociais. 

A democratização dos conteúdos de tais acervos tem sido uma luta internacional, 

nacional e também regional. Sabemos que os trabalhos técnicos, no que concerne aos 

arranjos e catalogação dos conjuntos documentais, demandam tempo e devem ser 

realizados com metodologia apropriada, porém, esses papéis, depois de ordenados, ficam à 

espera do pesquisador. Com o avanço tecnológico, necessário de faz torná-los acessíveis a 

um número cada vez maior de estudiosos. Para isso, devem ser digitalizados e, se possível, 

colocados integralmente nos sites de pesquisa de cada organismo. 

O princípio constitucional que prescreve o livre acesso dos cidadãos a toda e 

qualquer informação requer, urgentemente, esse tipo de ação, visto que, pela Internet, as 

distâncias não mais existem e o diálogo e o acesso às informações devem estar disponíveis 

a todos. 

A riqueza documental existente em Mato Grosso é preciosa, variada em temas e 

problemas, porém, para se transformar de Documento em Monumento as peças 

documentais necessitam de ser referenciadas, como bem classificou Jacques Le Gof 

(1994). 

Um passeio cartográfico pelos múltiplos acervos de Mato Grosso inicia a partir desse 

momento, vejamos: 

 

ARQUIVO PÚBLICO DE MATO GROSSO 
 

         Sede atual do APMT  

 

 
            Fonte: Foto acervo APMT 
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Os Arquivos Públicos no Brasil foram instituídos com a criação do Arquivo Nacional 

(RJ), no dia 2 de janeiro de 1838, em respeito ao que indicava a primeira Constituição 

Brasileira de 1824. Os papéis nele contidos foram armazenados durante todo o período 

colonial (1500-1822), porém expressivamente aumentados a partir da vinda da Família 

Real para o Brasil (1808), ocasião em que volume substancioso de papéis foram 

transladados, da Europa para o Brasil, nessa movimentação. Aqui, foram a eles reunidos os 

documentos depositados em solo brasileiro. Nessa medida, foi criado, em 1838, o Arquivo 

Nacional, visto que o Brasil, em 1822, se tornou independente de Portugal. Nesse grande 

arquivo se encontram documentos produzidos desde o século XVIII até 

contemporaneamente. 

Em Mato Grosso, a reunião dos papéis oficiais somente ocorreu após a Proclamação 

da República, visto que criado no ano de 1896. Até então, os mesmos ficavam reunidos nos 

gabinetes. Em 1931, o Dr. Artur Antunes Maciel, Interventor Federal em Mato Grosso, 

instituiu o Decreto n° 113, anexou o Arquivo à Biblioteca Pública, passando a denominar-

se Biblioteca e Arquivo Público, vinculada à Secretaria de Educação, Cultura e Saúde.  

Com a criação da Secretaria de Estado de Administração, ocorrida durante o 

Governo de José Manuel Fontanilhas Fragelli (1972), o Arquivo Público desvinculou-se da 

Secretaria de Educação e Cultura, passando a fazer parte da estrutura da Secretaria ora 

criada, com a denominação de Departamento de Documentação e Arquivo. 

Em 1979, o Departamento de Documentação e Arquivo passou a denominar-se 

"Arquivo Público de Mato Grosso", o que por sua vez ficou alterado, no ano de 2002, para 

Superintendência de Arquivo Público. 

 

BIBLIOTECA DO APMT. 

 

Uma biblioteca específica sobre Mato Grosso ampara 

o trabalho de pesquisa da equipe técnica do APMT, 

assim como serve de auxílio aos estudiosos. O acervo 

é composto de trabalhos acadêmicos (monografias, 

dissertações e teses), assim como obras publicadas 

pelo governo estadual e federal, abrigando também 

uma expressiva produção regional.  

Acervo APMT. Fonte: Fotos Acervo APMT 

 

 
PERIÓDICOS INCORPORADOS À BIBLIOTECA, SENDO ALGUNS 

DIGITALIZADOS. 

 

A Violeta; 
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         Revista Commercial de Cuiabá; 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso; 

Revista do Centro Mattogrossense de Letras; 

Revista da Academia Mato-Grossense de Letras. 

  
ACERVO DOCUMENTAL 

 

Seu acervo, na atualidade, é integrado por documentos coloniais (1719-1822), 

imperiais (1823-1889) e republicanos (1890 até os contemporâneos). A documentação é 

constituída de papéis avulsos, guardados em caixas; códices (livros produzidos em diversas 

repartições), de uma especialíssima coleção de periódicos, com destaque para os jornais e 

relatórios de governantes, assim como por uma excelente seção de fotografias, em sua 

maioria relativas à atuação do governo estadual. 

  PERÍODO COLONIAL:  

Fundo Secretária de Governo (1713 -1822) = 5.034 doc. (85 caixas); 

Fundo Quartel Militar (1713 - 1822) = 5.697 doc. (79 caixas); 

Fundo Forte Nossa Senhora da Conceição (1713 – 1822) = 168 doc. (02 caixas); 

Fundo Real Forte Príncipe da Beira (1713 - 1822) = 1.318 doc. (17 caixas); 

Fundo Forte de Coimbra (1713 – 1822) = 933 doc. (15 caixas); 

Fundo Presídio de Miranda (1713 – 1822) = 197 doc. (03 caixas); 

Fundo Câmara da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá (1713 – 1822) = 1.147 doc. 

(20 caixas); 

Fundo Câmara de Vila Bela (1713 – 1822) = 599 doc. (10 caixas); 

Fundo Câmara da Vila de Nossa Senhora da Conceição do Alto Paraguai e Diamantino 

(1713 – 1822) = 16 doc. (01 caixa); 

Fundo Igreja e Capelas (1760 - 1816) = 198 doc. (03 caixas); 

Fundo Santa Casa de Misericórdia (1817 - 1819) = 02 doc. (01 caixa); 

Fundo Hospital São João dos Lázaros (1815 - 1819) = 15 doc. (01 caixa); 

Fundo Documentos Avulsos da Capitania de Mato Grosso (1759 – 1822) – S/D (sem 

data) = 178 doc. (03 caixas); 

Fundo Ouvidoria (1737 – 1822) = 553 doc. (09 caixas); 

Fundo Provedoria da Real Fazenda e Intendência do Ouro (1738 - 1814) = 1.554 doc. (28 

caixas); 

Fundo Juizado e Provedoria dos Órfãos, Defuntos, Ausentes, Resíduos e Capela (1750 – 

1822) = 444 doc. (27 caixas); 

Coleção Sesmarias (1763 – 1824) = 698 doc. (12 caixas); 

Livro de Registro da Capitania de Mato Grosso   Secretaria de Governo/Provedoria da 

Fazenda -1748 a 1822 - total 71 livros; 

Annaes do Senado da Câmara do Cuyabá: original– 1719-1830. 

PERÍODO IMPERIAL 

Manuscritos - 1823 -1889, aproximadamente 228,8 metros lineares. Documentos pré-

arranjados, para serem trabalhados segundo a NOBRADE; 

Livros da Secretaria de Governo da Província de Mato Grosso - 1823 a 1890 - Total de 

410 livros; 

Relatórios, falas e mensagens presidenciais e governamentais - a partir de 1835; 
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Livros da Coletoria; 

Fundo Tribunal da Relação - a partir de 1828; 

Livros dos Registros de Avisos Imperiais; 

Inventários e Heranças. 

 PERÍODO REPUBLICANO 

Documentos manuscritos e impressos da Secretaria Geral do Estado, Secretaria de Justiça, 

SEPLAN, Secretaria de Educação e Cultura, entre outros órgãos. Aproximadamente 587,2 

metros lineares; 

Relatórios, falas e mensagens presidenciais e governamentais 1835 -2000. 

Processos Eleitorais– 1890 -1940. 

Documentos provenientes do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, INTERMAT 

(acumulado da antiga Repartição de Terras, Minas e Colonização): em suporte de papel, 

período – 1875 a 1959. 

Diretoria Geral da Instrução Pública de Mato-Grosso; 

ACERVO CARTORIAL 

Cartório do 1.º Ofício: Remessa antiga – 1821 a 1975; Remessa nova – 1907 a 1985; 

Segredo de Justiça – 1902 a 1989. 

Cartório do 2.º Ofício: Documentação Cível - 1821 a 1973. 

Cartório do 5.º Ofício: Documentação Cível- Inventário – 1778 a 1942; Tutela – 1910 a 

1915. 

Cartório do 6.º Ofício: Documental Cível e criminal– 1831 a 1979. 

   
          HEMEROTECA DO APMT 

 

 

Constituído de Jornais (parte microfilmada), Diários 

Oficiais e Justiça, encontram-se microfilmados até 2001, e 

também informatizados de junho/2006 aos dias atuais, 

facilitando os usuários. 

Site para acesso aos Diários Oficiais a partir de 26 de junho 

de 2006: www.iomat.mt.gov.br 

 

   Acervo APMT. 

JORNAIS MICROFILMADOS/DIGITALIZADOS 

Correio do Estado (1909-1912) = 01 rolo 

A Cruz (1910-1969) = 13 ROLOS 

O Debate (1911-1915) = 05 ROLOS 

O Iniciador (1879-1886) = 02 ROLOS 

O Matto-Grosso (1890-1937) = 06 ROLOS 

O Republicano (1895-1899) = 01 ROLO 

O Republicano (1916-1918, 1920,1925-1926,1950) = 01 ROLO 

Tribuna (1925- 1949) = 02 ROLOS 

A Provincia de Matto Grosso (1879 – 1889) = 01 ROLO 

 

 JORNAIS DIVERSOS: 
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 1º Rolo Período: 1847- 1900 

 2º Rolo Período: 1857 – 1869 

 3º Rolo Período: 1877 - 1884 

 5º Rolo Período: 1884 – 1885 

 6º Rolo Período: 1887 – 1889 

 7º Rolo Período: 1893 – 1904 

 8º Rolo Período: 1905 – 1918 

 9º Rolo Período: 1910 – 1926 

10° Rolo Período: 1920 – 1923 

11º Rolo Período: 1923 - 1925 

12º Rolo Período: 1924 – 1929 

13º Rolo Período: 1926 – 1966 

14º Rolo Período: 1927 – 1929 

 

ACERVO RELATÓRIOS, MENSAGENS E AVISOS DE GOVERNO 

MICROFILMADOS. 

Relatórios de Presidentes e Governadores de Mato Grosso - 1835 A 1940 = 14 Rolos; 

Mensagens de Governo - 1973 a 1989 = 04 Rolos; 

avisos imperiais = 15 Rolos. 

 

ACERVO BEMAT MICROFILMADO 

Livros do BEMAT = 14 Rolos; 

ACERVO COLETORIA DE CUIABÁ MICROFILMADA  

Coletoria de Cuiabá = 21 Rolos. 

ACERVO DE CORRESPONDÊNCIAS DE GOVERNO MICROFILMADO  

Correspondências = 58 Rolos. 

 ACERVO FOTOGRÁFICO 

Seguindo o princípio da proveniência, as fotografias se dividem em fundos de acordo 

com o órgão, entidade ou pessoa que produziu e/ou acumulou os respectivos documentos 

iconográficos. 

Fotografias: 40.847 itens. 

         Negativos: 238.558 itens. 

         Diapositivos: 152 itens. 

FUNDOS FOTOGRÁFICOS 

Fundo da Secretaria de Comunicação Social (SECOM-MT): Negativos (negativos de acetato 

coloridos e em P&B): 238.207 

Diapositivos: 152 Fotografias (variados suportes comuns às décadas de 1970, 1980 e  1990, 

coloridos e P&B): 36.911; 

Fundo Arquivo Público de Mato Grosso: Fotografias (variados suportes, coloridos e P&B): 
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306. 

Fundo Jair Rodrigues de Carvalho: Negativos (acetato coloridos): 351; 

Fotografias (papel com revelação química): 351; 

Fundo  Adelaide de Almeida Orro:  Fotografias (variados suportes, coloridas e em P&B): 

207. 

Fundo  Antônio de Pádua Santos: Fotografias (gelatina e prata P&B): 6. 

Fundo  Antonieta Ries Coelho: Fotografias (impressão sobre papel couchet P&B): 5 

Fundo  Ivo de Almeida Campos:  Fotografias (gelatina e prata P&B): 2. 

Sem fundo/Coleção (proveniência desconhecida):  Fotografias (suportes desde álbuns a 

gelatina e prata, em P&B e colorizados): 496. 

 

Sem sede própria desde sua criação, o Arquivo Público de Mato Grosso ganhou, em 

18 de novembro de 2003, seu primeiro abrigo exclusivo, um edifício histórico construído e 

inaugurado pelo Interventor Júlio Strübing Müller, no ano de 1941, para sediar, 

originalmente, a Secretaria Geral do Estado, repartição pública que se responsabilizava por 

todas as instâncias da administração estadual. Majestoso, imponente e amplo, a sede atual 

do APMT foi tombada no ano de 2000 (Portaria nº. 007/00), pela Secretaria de Estado de 

Cultura de Mato Grosso, como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual. 

 

LABORATÓRIO 

O APMT, além da histórica documentação, mantém um laboratório microfilmagem e 

de digitalização, o que permite a transposição dos dados documentais para os Rolos de 

microfilme, e deste para o CD-ROM, favorecendo a democratização das informações e, 

consequentemente, dando o cunho de acesso público ao conjunto documental gerado e 

produzido pelo governo de Mato Grosso, desde seus primórdios. 

Mesmo sendo o guardião da memória oficial de Mato Grosso, o APMT recolheu ao 

longo de sua trajetória alguns acervos privados, doados por particulares e empresas 

inativas, a exemplo da Usina da Ressaca - 1901 a 1965, hoje desativada. 

  
PUBLICAÇÕES 

 

  O APMT investiu na publicação de obras de relevante interesse para a pesquisa e a 

memória histórica de Mato Grosso. 

    
Fonte: Foto acervo APMT 
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Sala de Pesquisa do APMT. Foto autora. 

 

  

Terminais de Consulta. Acervo APMT Leitoras de Microfilme. Acervo APMT 

Fonte: Foto da autora. 
 

 

ARQUIVO DA CASA BARÃO DE MELGAÇO 
 

           Sede do Arquivo e Biblioteca da Casa Barão de Melgaço 

 
Foto: Acervo ACBM. Fonte: Foto Casa Barão de Melgaço 
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Sua sede é histórica, visto que datada do século XVIII, foi adquirida por Augusto 

Leverger, o Barão de Melgaço na centúria seguinte. Após o falecimento dessa 

personalidade, as herdeiras venderam a propriedade para o governo de Mato Grosso que, 

por sua vez, destinou às duas instituições culturais mais antigas no Estado, o Instituto 

Histórico e Geográfico de Mato Grosso e à Academia Mato-Grossense de Letras, no ano 

de 1931. 

O arquivo institucional é administrado por uma Curadoria, responsável pelos pelo 

conjunto documental, pela biblioteca e hemeroteca.  

Graças ao Projeto Ponto de Cultura do IHGMT (2009-2010), em parceria com o 

IPHAN/MinC, seu acervo bibliográfico e documental foi acondicionado em prateleiras e 

armários fechados, contando também com aparelhos antifungo, ar condicionado, 

mobiliário de pesquisa e computadores disponibilizados aos consulentes. Todo acervo 

encontra-se organizado e se modernizou incorporando a digitalização de parte dos 

documentos. Hoje, o pesquisador poderá, on-line, ter acesso às informações da Instituição, 

assim como recorrer ao Catálogo Geral. Atualmente, todo acervo Biblioteca e das 

Publicações Avulsas através do site www//ihgmt.org.br. 

Na atualidade, o acervo bibliográfico e documental foi enriquecido graças às 

atividades desenvolvidas pelo Ponto de Cultura (2019-2020), quando foram digitalizada a 

produção intelectual de Firmo José Rodrigues, de Dunga Rodrigues e de Ubaldo Monteiro 

da Silva. No interior deste mesmo projeto foram incorporados novos arquivos e bibliotecas 

que pertenceram a Afrânio Corrêa, Raimundo Maranhão Ayres e Elizabeth Madureira 

Siqueira. 

 
ACERVOS 

 

BIBLIOTECA composta de cerca de 10.000 títulos que versam sobre os mais 

variados assuntos, com ênfase às produções sobre Mato Grosso. O acervo está 

catalogado e disponibilizado no site institucional: www//ihgmt.org, através da 

entrada pelo sobrenome do autor, seguido do título da obra, edição, local, editora, 

ano e o código de acesso que corresponde ao número no acervo. 

 

 
BIBLIOTECA DA CASA BARÃO DE MELGAÇO 
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Foto: Acervo ACBM. Fonte: Foto da autora. 
 

HEMEROTECA 

 

A Hemeroteca é constituída de 340 títulos de jornais publicados em Mato Grosso 

(uno), desde o século XIX, assim como de periódicos veiculados em âmbito nacional. 

Muitos dos jornais hoje estão extintos, visto que de curta duração, com destaque para os 

estudantis e aqueles ligados a partidos políticos e sindicatos. 

 

 
                                          Hemeroteca da Casa Barão de Melgaço. Acervo ACBM. 

                                                             Fonte: Foto da autora 

 

 
O ARQUIVO  

 

Sala do Arquivo da Casa Barão de Melgaço 
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                                   Fonte : Acervo ACBM: Foto Casa Barão de Melgaço 

 

O Arquivo da Casa Barão de Melgaço é constituído de acervos de duas naturezas: 

 

 

1. Acervos Institucionais: papéis gerados e acumulados pelas seguintes 

instituições: 

a. Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso - IHGMT 

b. Centro/Academia Mato-Grossense de Letras – AML 

c. Instituto de Pesquisas D. Aquino Corrêa 

Todos os documentos desses acervos já estão digitalizados, oferecendo ao 

pesquisador condições de desenvolver a pesquisa em sua própria residência.  

 

2. Acervos de Família: constituídos dos papéis gerados e produzidos por 

intelectuais mato-grossenses. Podem ser destacados os seguintes 

acervos: 

 

a. Família Mendonça, constituído dos papéis acumulados por dois 

eminentes intelectuais de Mato Grosso: Estevão de Mendonça e 

Rubens de Mendonça. Os documentos são constituídos de: 

i. Textos inéditos e já publicados 

ii. Correspondência 

iii. Recortes de jornais 

iv. Dados biográficos 

v. Atas e dados dos municípios de Mato Grosso 

vi. Relação de obras que pertenceram a intelectuais mato-

grossenses 

vii. Documentos pessoais e de família  

viii. Quadros relativos ao percurso intelectual dos titulares. 

 

 
Adélia Maria Badre Mendonça de Deus visitando o acervo pertencente a seu avô 

(Estevão) e de seu pai (Rubens de Mendonça), acompanhada da Curadora e 

visitantes. 
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                     Foto: ACBM/IHGMT. Fonte: Foto autora. 

 

b. Família Rodrigues, constituído de documentos acumulados por 

Firmo José Rodrigues e sua filha Maria Benedita Deschamps Rodrigues 

(Dunga Rodrigues). O volume e a diversidade do acervo obrigou à divisão 

nas seguintes tipologias: 

- Biblioteca: constituída de livros de caráter geral e obras relativas a 

Mato Grosso; 

- Fotografias: em número de 3.000, foram acumuladas pela família 

por, aproximadamente, três gerações; 

- Móveis e objetos: coleção composta de mobiliário (mesas, estantes, 

baús, abajour, relógio, cadeiras, oratórios, imagens) objetos de vestimenta e 

adorno pessoais (vestidos, óculos, xales, bolsas etc.), cédulas e moedas 

nacionais e estrangeiras etc. 

- Documentos escritos de cada titular, divididos, em sua classificação, 

em 10 grupos, ordenados em ordem cornológica: 

 - documentos pessoais 

 - documentos de família 

 - formação intelectual 

 - produção intelectual 

 - atuação profissional 

 - relações familiares 

- relações sociais 

- relações comerciais e financeiras 

- universo de interesse 

- sem vínculo aparente  

 

 

• FIRMO JOSÉ RODRIGUES 

• Cuiabá, 1871 – 1944 

• Militar de carreira, estudou no final do séc. XIX na Escola Militar da Praia 

Vermelha (RJ). 

• Positivista por formação, foi aluno de Benjamin Constant Botelho de 

Magalhães 

• Professor de Matemática e Álgebra em diversas escolas secundárias de 

Cuiabá e atuou como professor particular 

• Diretor da Força Pública e do Arsenal de Guerra de MT 

• Provedor da Santa Casa de Misericórdia 

• Sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e da Academia 

Mato-Grossense de Letras 

• Seus escritos foram reunidos em livro, por sua filha Maria Benedita 

Deschamps Rodrigues (Dunga Rodrigues). 



                 REVISTA ELETRÔNICA 29 DOCUMENTO MONUMENTO 

42 
 

 

MARIA BENEDITA DESCHAMPS RODRIGUES (DUNGA RODRIGUES) 

Cuiabá (MT) 1908 / Santos (SP) 2001 

Professora de francês, Artes Domésticas e de Português em diversas escolas de 

Cuiabá. 

Musicista e pianista, se formou pela Escola Nacional de Música (RJ)  

Lecionou piano durante muitos anos. 

Literata, deixou escritas muitas crônicas sobre a vida social e o cotidiano de 

Cuiabá, reunidas em diversos livros e editadas em jornais de Cuiabá. 

Fonte: Fotos acervo Família Rodrigues. ACBM 

 

 
3. ACERVOS PRIVADOS 

 

Além dos acervos das duas citadas Famílias, o Arquivo da Casa Barão de Melgaço 

guarda muitos privados, ou seja, que pertenceram a um único titular: 

 

Ramiro Noronha: constituído de documentos escritos, plantas, mapas e muitas 

fotografias relativas às atividades do titular na abertura dos Postos Indígenas de 

Mato Grosso, trabalho desenvolvido junto ao Serviço de Proteção aos Índios, 

datados na primeira metade do século XX. Todo acervo já se encontra 

digitalizado; 

Amidicis Diogo Tocantins: composto de documentos pessoais, de família, 

produção intelectual, originais de obras publicadas e inéditas, formação 

intelectual, correspondências, além de algumas fotografias. Acervo catalogado, 

aguardando digitalização; 

Corsíndio Monteiro da Silva: composto de correspondências, originais de 

obras já publicadas e inéditas, correspondências, fotografias, recortes de jornais 

e de uma excelente biblioteca. Acervo já catalogado e aguardando digitalização; 

João Alberto Novis Gomes Monteiro: Biblioteca incluindo as áreas de Mato 

Grosso, Medicina e Conhecimentos Gerais, além de fotografias e insígnias 

recebidas pelo titular; 

Newton Alfredo Aguiar: composto de fotografias, textos editados e inéditos, 

recortes de jornais e algumas fotografias. Acervo se encontra catalogado, 

aguardando digitalização.  

Ubaldo Monteiro da Silva: composto de textos inéditos e publicados, recortes 

de jornais, dados curriculares, discursos, fotografias e uma excelente biblioteca. 

 Acervo catalogado, aguardando digitalização; 

Luis-Philippe Pereira Leite: composto medalhas e outras insígnias (placas, 

medalhas e comendas) e sua correspondência encadernada. 

Aecim Tocantins: papéis que pertenceram a membros da Família, assim como 

recortes de jornais. 

Therezinha de Jesus Arruda: biblioteca composta de livros relativos a Mato 

Grosso, ao Brasil, às Américas e Conhecimentos Gerais. Parte do acervo 

privado da titular foi igualmente doado, constituído de jornais, textos e escritos 

inéditos; 

Raimundo Maranhão Ayres: Família doou a coleção completa do jornal Novo 

Mundo, editado entre 1945 e 1950, do jornal Centro-Oeste, além de diversas 

insígnias recebidas pelo autor e originais de suas obras, algumas inéditas; 
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Afrânio Corrêa: jornalista, membro do IHGMT, cuja família doou sua 

biblioteca, composta de parte majoritária do acervo relativo a Mato Grosso e à 

história do Brasil; 

Elizabeth Madureira Siqueira: doou sua biblioteca à Casa Barão de Melgaço, 

cujo acervo foi dividido em 4 áreas: Mato Grosso, Brasil, Educação e Ciências 

Humanas e Sociais, com cerca de 3 mil títulos. 

 

Todos os acervos privados se encontram catalogados e parcialmente digitalizado, a 

exemplo do de Ramiro Noronha, das Famílias Mendonça e Rodrigues, de Ubaldo Monteiro 

da Silva já digitalizados e cujas imagens se encontram à disposição do pesquisador no 

Arquivo da Casa Barão de Melgaço. Os livros doados já foram catalogados e colocados em 

estantes para serem consultados presencialmente. 

Instrumentos de Pesquisa 

 - Catálogo Geral de todo o acervo se encontra no site www//ihgmt.org.br 

 

 

 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA 

REGIONAL – NDIHR/UFMT1 

 

 

 
O Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR), organismo 

vinculado à UFMT, nasceu, em 1976, sob a denominação de Centro de Documentação e 

Informação Histórica Regional (CDIHR, Resolução CD. 66/1976). Seu objetivo maior era 

se tornar um referencial de pesquisa de Mato Grosso, capaz de armazenar fontes que 

alimentassem as investigações nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, servindo, nessa 

medida, de laboratório para os cursos de graduação e pós-graduação, especialmente os 

voltados para a área da História. 

A primeira Coordenadora do CDIHR/NDIHR foi a profª. Therezinha de Jesus Arruda 

que, tendo ao seu lado uma equipe de pesquisadores nacionais e regionais, pôde levar à 

frente esse importante trabalho. 

 

Prof ª. Therezinha de Jesus Arruda, primeira Coordenadora do NDIHR 

 
1 Dados repassados pelo organismo em 2013. 
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Fonte: Foto acervo Secomm-UFMT 

 

Além dos documentos em microfilme e CD-ROM ou DVD, o corpo técnico-

administrativo do NDIHR investiu na confecção de Instrumentos de pesquisa – Catálogo, 

Inventário, Arrolamento – que facilitam a busca de informações documentais, muitos deles 

publicados. 

 

 
 

Fonte: Foto acervo NDIHR 

   
Acervo 

1. Arquivo Ibérico: 

Data-limite -1680-1823 

Suporte – microfichas e microfilmes 

Procedência dos Documentos: Arquivo Histórico Ultramarino. 

Instrumentos de Pesquisa:  

  
 

Fonte: Fotos acervo NDIHR 

 

- Inventário de Documentos Históricos sobre o Centro-Oeste. V. I, II, III e IV, 

organizados por Maria Cecília Guerreiro de Souza. Cuiabá: Imprensa Universitária. [s.d].  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ee20f6f331&view=att&th=13dc7e474f8772e9&attid=0.3&disp=inline&safe=1&zw
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- Catálogo de Verbetes dos Documentos Manuscritos Avulsos da Capitania de 

Mato Grosso existentes no Arquivo Histórico Ultramarino. 

 - Edição de Fontes: Antônio Rolim de Moura – Correspondências, organizada por 

Ana Mesquita Martins de Paiva, Maria Cecília Guerreiro de Sousa, Nyl-Iza Valadão 

Freitas Jeremias. Universidade Federal de Mato Grosso/Núcleo de Documentação e 

Informação e Histórica Regional. Vol.1, 2,3 e 4. Cuiabá: Imprensa Universitária, 1983. 

 - Edição de Fontes: Coletânea de Documentos Raros do Período Colonial (1727-

1746). V. 1, 2, 3,4 e 5, organizada por Eliane Maria Oliveira Morgado, Nileide Souza 

Dourado, Otávio Canavarros e Vera Lúcia Duarte Macedo. Cuiabá: Entrelinhas: EdUFMT, 

2007. 

 - Edição de Fontes: Coletânea de Documentos Raros: Notariado e Legislação de 

Mato Grosso no Período Colonial (1728-1744), organizada por Otávio Canavarros, Nileide 

Souza Dourado, Eliane Maria Oliveira Morgado e Vera Lúcia Duarte Macedo. Cuiabá: 

Entrelinhas: EdUFMT, 2007. 

 - Inventário Analítico – Correspondência do 2º Governador e Capitão- 

Edivaldo de Assis e Margarida M. de A. Nogueira. Cuiabá: Imprensa Universitária, 1991. 

 

2. Documentos Fazendários 

Data-limite -1746-1965 

Suporte – Microfilme  

Natureza do Conjunto: Fundos – Tesouraria e Delegacia Fiscal 

Procedência dos Documentos: Tesouraria da Fazenda Nacional e Delegacia Fiscal do  

Instrumentos de Pesquisa:  

- Alfândega de Corumbá – Inventário dos Fundos Tesouraria da Fazenda 

Nacional e Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Mato Grosso, organizado por 

Edivaldo de Assis. Brasília-DF: Ministério da Fazenda, 1998. 

 - Provedoria da Real Fazenda – Inventário Analítico do Arquivo da Delegacia da 

Fazenda em Mato Grosso, organizado por Edivaldo de Assis. Brasília-DF: Ministério 

da Fazenda, 1986. 

 

3. Documentos Eclesiásticos 

Data-limite -1756-1956 

Suporte – Microfilme e Digital  

Natureza do Conjunto: Fundo – Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá. 

Instrumentos de Pesquisa:  

- Memória da Igreja em Mato Grosso: Catálogo de Documentos Históricos, 

organizado por Maria Adenir Peraro, Elizabeth Madureira Siqueira, Sibele de Moraes e 

Quelce dos Santos Yamashita. Cuiabá: Entrelinhas, 2002 (em papel) e 11 DVDs contendo 

a documentação na íntegra. 

 

4. Documentos do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM 
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Datas-limite -1756-1956 

Suporte – Microfilme - 

Natureza do Conjunto: Fundo – DNPM – 12º Distrito Regional 

(MT) 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo da Concessão de Lavras 

de Minérios em Mato Grosso (1969-1986), organizado por 

Nileide Souza Dourado. Cuiabá: EdUFMT, 2009. 

 

Fonte: Foto acervo NDIHR 

 

5. Documentos Parlamentares 

Data-limite -1835 - 1965 

Suporte – Microfilme - Disponível 

Procedência dos Documentos: Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso. 

Instrumentos de Pesquisa: Relatórios dos Presidentes da Província e Governadores do 

Estado de Mato Grosso (1835-1965), organizado por Eliane Maria Oliveira Morgado e 

Sibele de Moraes. 

Cuiabá: EdUFMT, 1997 

 

6. Coleção de Periódicos 

 

Data-limite -1847 - 1985 

Suporte – Microfilme - Disponível 

Natureza do Conjunto: Coleção - Periódicos. 

Procedência dos Documentos: Acervos púbicos, privado e 

pessoal. 

Instrumentos de Pesquisa: Catálogo de Jornais, Revistas e 

Boletins de Mato Grosso (1847-1985), organizado por Eliane 

Maria Oliveira Morgado. Cuiabá: EdUFMT, 2011. 

 

Fonte: Foto acervo NDIHR 

 

7. BIBLIOTECA  
Biblioteca do NDIHR/UFMT 

 
Fonte: Foto acervo NDIHR 

 

 A Biblioteca do NDIHR constitui em importante espaço de pesquisa, incluindo 

livros raros relativos ao contexto mato-grossense, e foi constituída desde os primeiros anos 
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de sua criação. Possui um instrumento de pesquisa: catálogo autor/título, organizado 

alfabeticamente. 

 

8. REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO 

 

 Para dar visibilidade à produção científica sobre Mato Grosso, o NDIHR criou, em 

2009, a Revista Eletrônica Documento Monumento que constitui um importante 

periódico científico no interior da UFMT. Os textos publicados são avaliados por uma 

Comissão Editorial e por um Conselho Consultivo A circulação e leitura, por ser virtual, 

pode ser acessada via Internet www.ufmt.br/ndihr/revista. O ISSN é 2176.5804 e já está 

avaliada pela CAPES-QUALIS B1. 

Data-limite: 2009-2013 

 

Editores: Nileide Souza Dourado e Elizabeth Madureira Siqueira. 

 

    

      

  
 

http://www.ufmt.br/ndihr/revista
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  Fonte: Fotos acervo NDIHR 
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LABORATÓRIO DO NDIHR  

 

Não se propondo a se tornar um arquivo de documentos em papel, o NDIHR optou 

por adotar técnicas modernas para armazenamento das informações documentais. Assim, 

montou, na década de 1980, o primeiro laboratório de microfilmagem no interior da UFMT 

e, em 2011 adquiriu aparelhagem capaz de transpor microfilmes para CD-ROM, através de 

um sistema de digitalização.  

 

            Laboratório de Microfilmagem e mídia digital. 

           (Sala de revelação e reprodução de microformas/mídias).           

     
                                    Técnico-administrativo do NDIHR, no laboratório 
    Fonte: Foto Secomm-UFMT 
                                                    

 
 

                   Microfilmoteca: Leitoras de Microfilmes.  

                                 Fonte: Foto acervo NDIHR 

 

                                                  Visita Técnica 
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Fonte: Foto acervo NDIHR 

Aparelho específico para transposição das informações contidas em fitas analógicas 

para o suporta digital. 

Outro mecanismo inovador foi aquele de transposição das informações contidas nos 

microfilmes em formato digital, o que significou um salto de qualidade rumo à 

democratização das informações, possibilitando que muitos consulentes possam acessar ou 

gravar os formatos mais contemporâneos. 

   

Fonte: foto acervo NDIHR 

 

Todo acervo digital é diariamente gravado em HDs, possibilitando e garantindo a 

armazenagem de todo acervo. 

O percorrer do espaço da pesquisa propriamente dita, foi guiada pela Profa. Dra. 

Nileide Souza Dourado que, logo na entrada do NDIHR, já apresentou uma exposição dos 

instrumentos de pesquisa elaborados no órgão, facilitadores da pesquisa. 

 

Visita Técnica 
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Fonte: Foto acervo NDIHR 

 

 

INSTITUTO MEMÓRIA DO PODER LEGISLATIVO – IMPL2 
 

  

O Instituto Memória do Poder Legislativo de Mato Grosso é um organismo 

vinculado à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo sido criado em 15 de 

outubro de 1987, pela Resolução n. 16. Seu objetivo é o de guardar, catalogar, divulgar e 

disponibilizar informações documentais geradas e produzidas pelo Poder Legislativo de 

Mato Grosso ao longo de sua trajetória (1835 aos dias atuais).  

Se encontra também, sob sua curadoria, o acervo da Pinacoteca Dalva de Barros, 

incluindo esculturas e outras obras de arte, além de uma coletânea de obras literárias, 

fotográficas, de acervos pessoais e documentos de caráter histórico que remontam ao 

período do Brasil Império, publicadas, produzidas, adquiridas ou recebidas em doação pela 

Assembleia Legislativa.  

Todo o acervo está assentado sob as seguintes tipologias documentais: 

 

• documento textual: manuscritos, datilografados, tipográficos e impressos;  

• documento cartográfico: mapas e plantas arquitetônicas;  

• documento iconográfico: fotografias, desenhos, gravuras e cartazes; 

• documento micrográfico: microfilmes; 

• documento fonográfico; em suporte digital e magnética; 

• documento audiovisual: em suporte digital e magnética; 

• documento digital: em suporte digital e magnético. 

 
FOTOGRAFIAS E FITAS GRAVADAS DO IMPL 

 

 
2 Dados repassados pela Secretária do Instituto Memória do Poder Legislativo, Isis Catarina Martins 

Brandão, em 2013. 
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Fonte: Foto acervo IMPL                                 Fonte: Foto acervo IMPL 
 

 

O ACERVO 

Acervo - Coleção Legislação Estadual, a partir de 1835 

 

Legislação Estadual no ordenamento jurídico do Estado, incluindo as seguintes 

tipologias documentais: Constituições do Estado de Mato Grosso, Emendas 

Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos e 

Resoluções. 

 

 
Sala do arquivo do IMPL 

 
Fonte: Foto acervo IMPL  

 
COLEÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO, A PARTIR DE 1947 

 

É através do Processo Legislativo que se materializa a Legislação Estadual. O Processo 

Legislativo tem início com a apresentação de uma propositura, seguindo o rito regimental, 

até a sua definição final, incluindo: pareceres das comissões permanentes, discussões, 

votações, suscetibilidade de emendas, e conclui com o envio do autografo da Mesa 

Diretora para manifestação do Poder Executivo.  

Tipologias Documentais: Constituição do Estado – Processo Constituinte, Emendas 

Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Leis Delegadas, Vetos, Decretos 

Legislativos, Resoluções e Requerimentos.  
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Processos legislativos. IMPL, 2013 

 

  

Fonte: Foto acervo IMPL  

 

Coleção Propositura 

 

Acervo individualizado das proposituras levadas a plenário pelos Deputados e pelos entes 

competentes regimentalmente para apresentá-las. O acervo é constituído de proposituras 

legislativas e políticas levadas ao plenário do Parlamento Estadual, a partir de 1951. 

 

Coleção Atas 

 

Registros das Sessões da Legislativa lavrados por ocasião das reuniões do parlamento, 

incluindo Atas das Sessões Preparatórias, das Sessões Ordinárias, Sessões Extraordinárias, 

das Sessões Especiais, das Sessões Solenes, das Sessões Permanentes, das Sessões 

Regionais, das Sessões Secretas, das Audiências Públicas e Reuniões das Comissões 

(Permanentes, Temporárias e Parlamentares de Inquérito)  

 Conteúdo: nominação dos parlamentares presentes e ausentes às sessões; leitura das 

correspondências encaminhadas ao parlamento; apresentação, discussão e votação das 

proposituras; discursos e posicionamento dos parlamentares. Esses registros podem ser 

lidos em diversos suportes, de acordo com o tempo em que foram gerados ou transcritos 

para suportes tecnológicos.  

Os registros das Sessões da Assembleia Legislativa poderão ser consultados nos suportes 

Textual – desde 03/07/2835; fonográfico desde 15/03/1979; Audiovisual desde 

12/10/2002.  

 

Coleção Ação Protocolo Legislativo 

 

Registro ordinal das proposituras apresentadas para o trâmite regimental. O lançamento é 

feito em ordem cronológica, numérica e sequencial, na medida em que foram apresentadas. 

Nesse acervo é possível vislumbrar a autoria, a emenda, tipo de legislação ou atuação 

política a que se destina a propositura. É possível quantificar e qualificar a produção 

legislativa e política da Assembleia Legislativa em um determinado período. 
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Coleção Folha de Presença dos Parlamentares às Sessões Plenárias  

 

Autógrafos dos Parlamentares presentes nas Sessões da Assembleia Legislativa, 

registrados nos livros de ara, em páginas avulsas.  

 

Coleção Correspondência Oficial Expedida e Recebida  

 

Correspondências recebidas e emitidas pela Assembleia Legislativa no uso de suas 

atribuições regimentais e constitucionais. 

 

Coleção Dados Biográficos dos Deputados  

 

Coleção composta dos dados biográficos dos Parlamentares. O acervo tem como marco 

inicial o ano de 1947, no entanto, encontramos brechas pontuais entre os anos de 1951, 

início da 2ª Legislatura, e 1978, fim da 8ª Legislatura. 

Tipologias Documentais: Cadastro Parlamentar, Ficha Parlamentar, Cópia de Diplomas, 

Currículos e Perfil Parlamentar. 

 

Acervo Fotográfico  

 

Coleção composta das imagens fotografadas nas sessões da Assembleia Legislativa, nas 

reuniões das Comissões, dos parlamentares, das autoridades, personalidades e de eventos 

realizados pela Assembleia Legislativa e as que ela se fez representar, a partir de 1967. 

 

Hemeroteca 

 

A hemeroteca do Instituto Memória é composta pelas coleções de clipping, a partir de 

1987, Diário Oficial, a partir de 1941; Anais da Câmara dos Deputados, de 1961 a 1984 e 

de 1989 a 2002; Anais do Senado Federal, de 1836 a 1857 e de 1961 a 2008. 

Tipologias Documentais: Clippagem, Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Anais da 

Câmara dos Deputados e Anais do Senado Federal. 
 

Instrumentos de Pesquisa  

Catálogo ou Ementário – abordam especificamente unidade documentais (séries, sub-

séries etc.), tratando documento por documento. Sua finalidade é agrupar, os documentos 

que versem sobre um mesmo assunto e ou que tenham sido produzidos num dado período, 

ou que digam respeito à determinada pessoa, ou a lugares específicos existentes num ou 

mais fundos.  

 

Índice –Listagem sistemática e pormenorizada, de sequência cronológica, onomástica, 

numeral etc., permitindo uma rápida localização das unidades documentais que atendam 

critérios específicos, tanto de uma única série como de diferentes fundos. 

Recepção aos Visitantes 

 O Instituto Memória do Poder Legislativo é visitado por diversas instituições 

educativas, por entidades de classe e também por pesquisadores que nessas ocasiões são 
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recepcionados, em geral, pela Secretária da Instituição que, pessoalmente, faz questão de 

atender aos visitantes e discorrer sobre a relevância institucional. 

  

O NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA ESCRITA 

E ORAL– Nudheo3 
 

O NUDHEO – Núcleo de Documentação em História Escrita e Oral, organismo 

suplementar da UNEMAT/Faculdade de Ciências Humanas do campi universitário Jane 

Vanini, Cáceres. foi criado pela Resolução 009/92 do Conselho Curador, de 15 

de junho de 1992, no âmbito das políticas de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Sua finalidade é a 

organização, conservação, catalogação e divulgação do seu acervo, visando 

estimular as pesquisas nas áreas das Ciências Humanas, Ciências Sociais, Literatura, 

além de atender a pesquisadores de outras regiões do país e do exterior.  

 

ACERVO: 

O conjunto do acervo diz respeito à fronteira oeste do Brasil, incluindo documentos 

oficiais, arquivos privados e iconográficos. Possui equipamentos para a reprodução de 

documentos, que poderão ser disponibilizados para os pesquisadores. 

 

Fundo Arquivo Ultramarino de Lisboa (Projeto Resgate) – São 

cópias em CDs, do catálogo e coleção de Documentos Manuscritos 

Avulsos referentes à Capitania Geral do Cuiabá e Mato Grosso, 

depositados no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa e relativa 

ao período colonial. 

Fundo Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolívia. Documentos 

das séries administración, hacienda, comandancia, iglesia, 

provincias, judicial-legislativo, gobierno, prefecturas, extranjeros, 

miscelánias, de Mojos e Chiquitos, digitalizados em CD-ROM. São 

5.135 documentos relativos à economia, sociedade, política, 

religião, população e demografia, do Vice-Reinado do Peru. 

Período: 1700-1824. 

Fundo Anais da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá 

(1719) e Vila Bela da Santíssima Trindade (1752) - 

Documentação manuscrita, disponibilizada em formato de livros 

impressos e em formato digital, a exemplo dos Annais  do Sennado 

da Camara do Cuyabá, 1719-1830, publicado pelo APMT, que 

 
3 Dados repassados pela coordenação do organismo, em 2013. 
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inclui duas edições digitais: fac-similar e paleográfica. Informam a 

respeito de aspectos do funcionamento administrativo das vilas, de 

seus vereadores, passagens e percalços do viver na fronteira Oeste 

durante o período colonial brasileiro e americano. Período: séculos 

XVIII e XIX.  

Fundo Descalvados – referente à documentação do 

estabelecimento comercial denominado Descalvados, localizado na 

fronteira do Brasil com a Bolívia. São 134 caixas contendo 

informações, desde a estrutura produtiva da indústria de charques, 

trabalhadores, contratos comerciais, correspondências diversas, 

relatórios, boletins sobre o abate de animais e comercialização de 

gado. Período: décadas de 1940-1980. 

Fundo Reyes Maldonado – Documentação impressa relativa ao 

Consulado da Bolívia, instalado em Cáceres-MT. Trata da 

documentação cedida pelo então cônsul Reyes Maldonado. São 

correspondências oficiais, relatórios, contratos, recortes de jornais, 

escritos pessoais (poesias, crônicas etc.). Período: 1940-1980.  

Fundo Judicial – Neste acervo consta parte da documentação do 

Fórum de Cáceres-MT. São processos judiciais acondicionados em 

caixas, contendo pastas, com documentação de processos crimes de 

1860-1919, com informações sobre conflitos pela posse da terra, 

terras devolutas, dívidas, heranças, inventários, hipotecas, guarda 

de filhos, divórcios, contra a câmara de vereadores por abandono 

de cargo, estupro, homicídios, roubos, com 98 processos. Período: 

de 1860-1919. A quantidade de documentação deste acervo deve 

ser ampliada com o estabelecimento de convênio, ora em 

tramitação com o Fórum de Cáceres, para que o NUDHEO receba 

toda a documentação da Comarca de Cáceres, desde a sua criação, 

em 1872, até o ano de 1970.  

Fundo Relatórios dos presidentes da Província de Mato Grosso 

– O NUDHEO dispõe desta documentação em meio digital, 

arquivos em PDF. Período: de 1835-1888. 

Fundo Mensagens dos presidentes do Estado de Mato Grosso - 

documentação em meio digital, arquivos em PDF. Período: 1892-

1930 

Acervo Imagético – trata-se de cerca de 450 fotografias da cidade 

e entorno de Cáceres. A maior parte proveniente dos fundos 

Daveron, Descalvados e fundo digitalizado de David Randle. 

Período: 1930-1980. Além das fotografias há materiais 

iconográficos, como filmes, documentários em vídeo VHS, 

imagens de arquivo institucionais da UNEMAT de 1990-2000. 

Cópias de parte do Fundo da Tesouraria Provincial de Mato 

Grosso – Cópias de 58 testamentos da década de 1880 transcritos e 

digitados.  

Fundo Alexander Solon Daveron: Guarda a documentação 

datilografada e manuscrita deste patologista norte-americano, que 

viveu e desenvolveu várias atividades na cidade e arredores de 
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Cáceres, a partir de 1930, onde permaneceu até sua morte, em 

1987. O acervo está organizado por caixas e temas: expedições, 

correspondências, negócios na Califórnia e no Brasil, e documentos 

financeiros e pessoais, relatórios de viagens, listas de materiais, 

cartões de telefônicos, telegramas. O acervo foi doado à UNEMAT 

pela família.  

Fundo Exército 2º BEFRON de Cáceres – duas caixas de 

documentação relacionada a construção das moradias das vilas 

militares em Cáceres. Ainda não organizada, porém disponível à 

pesquisa. Período: década de 1960. 

Fundo Polícia Civil – Fichas de ocorrências policiais na delegacia 

de Cáceres. Período: décadas de 1960-70. 

 

BIBLIOTECA 

Para auxiliar as pesquisas, está disponível uma Biblioteca setorial do curso de 

História e uma pequena Hemeroteca composta dos Trabalhos de Conclusão de Curso – 

TCCs, dissertações e teses, cujo acervo se encontra grande parte digitalizada. 

HEMEROTECA 

 Uma série significativa dos jornais Gazeta Oficial de Mato Grosso e Diário Oficial 

do Estado de Mato Grosso já se encontra digitalizada, abrangendo o período de 1890 a 

2000.  

Os acervos apresentados, tal como cartografias da memória, instigam os estudiosos e 

pesquisadores a fazer-lhes novas perguntas tendo o presente como inspiração, mas 

possibilitam indagações de diversos naipes, desde eventos regionais, até cenários e 

mobiliários de um Mato Grosso que clama por ser melhor compreendido e discutido, uma 

vez que fontes existem e estão à espera de consulta. Dar estatuto de monumento a esses 

documentos, depende da ação dos pesquisadores,  
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RESUMO 

O artigo traz uma reflexão sobre a poética urbana Cuiabá, 300 sombrinhas realizada pelo Coletivo à deriva e 

habitantes da cidade em 2019, por ocasião dos 300 anos de Cuiabá. Apresenta o trajeto de 10 anos do 

coletivo à deriva que iniciou sua primeira imersão sobre a cidade, no bairro do Porto em 2009, apoiada pelos 

estudos sobre a deriva de Guy Debord, discute a questão do caminhar como pensado por Careri e o estar 

junto por Bourriaud, tendo como procedimento metodológico a cartografia como pensada por Deleuze, 

Guattari e Rolnik. 

 

Palavras-chave: Intervenção urbana. Cuiabá. Coletivo à deriva. 

 

ABSTRACT 

The article brings a reflection on urban poetics Cuiabá, 300 sombrinhas (umbrellas) made by the Coletivo à 

deriva and inhabitants of the city in 2019, on the occasion of the 300 years of Cuiabá. It presents the 10-year 

journey of the Coletivo à deriva that began its first immersion in the city, in the Porto neighborhood in 2009, 

supported by studies on Guy Debord's drift, discusses the question of walking as thought by Careri and being 

together for Bourriaud, having as methodological procedure the cartography as thought by Deleuze, Guattari 

and Rolnik. 

Keywords:  Urban intervention. Cuiabá. Drifting collective. 

 

Introdução 

Desde que o coletivo à deriva foi criado, em 2009, na cidade de Cuiabá, como desdobramento 

da experiência do Grupo de Pesquisa: Artes Híbridas, intersecções, contaminações, 

transversalidades,1 vem realizando uma série de intervenções/poéticas urbanas que acabam por 

promover uma relação de afeto com os lugares e com as pessoas que se envolvem nas situações 

criadas. Cada uma dessas ações/experiências de encontro conjuga várias artes em convívio: a 

performance, o teatro, a dança, a música, misturadas à plantio de árvores, limpeza de córregos, 

rodas de conversa, registros de narrativas, borrando, dessa maneira, as fronteiras entre arte e vida.  

 
1 O Grupo de Pesquisa Artes Híbridas: intersecções, contaminações, transversalidades, liderado pela Profa. Dra. Maria 

Thereza Azevedo, está ligado à linha de pesquisa Poéticas Contemporâneas do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

de Cultura Contemporâneas, ECCO da UFMT. 
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Muitas das intervenções/poéticas urbanas foram realizadas como ocupação de lugares 

abandonados da cidade, promovendo visibilidade para espaços invisíveis, como foi o caso da 

intervenção poética Morro de Luz de 2014. Um grupo de 50 pessoas subiu o Morro da Luz, ao 

escurecer, com lanternas acesas e, durante uma hora foram realizadas várias atividades artísticas no 

alto do morro, com música, artes plásticas, dança, malabares, projeção de imagens nas árvores 

promovendo a ideia de luz ao morro, ou seja, vida ao Morro da Luz. Em outros casos, a intervenção 

urbana funcionou como ativação do espaço, como a de 2012 na região da Praça da Mandioca, em 

que, o lugar onde será a Casa Silva Freire foi ativado por várias atividades artísticos/culturais. Além 

disso, houve uma lavagem da escadaria do Beco Alto com plantio de ervas e pinturas no muro. 

INTERVENÇÕES/POÉTICAS URBANAS E O COLETIVO À DERIVA 

As intervenções/poéticas urbanas do coletivo à deriva, em Cuiabá, surgiram na esteira de um 

movimento de aproximação e discussão das cidades, ao mesmo tempo em que grupos de teatro e 

performers saíam dos seus espaços de tradição para alcançar as ruas. Nessa aproximação da arte 

com o urbano tornou-se urgente compreender a cidade e seus modos.  

A questão das cidades e a maneira como elas organizavam-se foi a grande preocupação da 

Internacional Situacionista, um movimento criado em 1957 na Itália, que aglutinou vários 

movimentos artísticos, como: dadaísmo, Fluxus, grupo COBRA e o Movimento Internacional por 

uma Bauhaus Imaginista, MIBI. Os situacionistas pregavam outros modos de estar na cidade e a 

deriva, a situação e a psicogeografia - reconhecimento dos lugares pelo afeto e não pela indicação 

de endereço- eram suas principais maneiras de abordá-la.  

Os situacionistas observaram que a forma como percebemos as cidades é mais importante do 

que como ela é efetivamente construída. É a cidade imaginada que nos impulsiona a agir sobre ela, 

pois o mundo das ideias pode desencadear um processo de ressignificação dos espaços. Para eles, a 

superação da arte viria pela via urbana. O movimento situacionista desdobrou-se em grande parte 

das intervenções urbanas ocorridas nestas últimas décadas.  Paola Berenstein Jacques observa que 

as ideias dos situacionistas inspiram novas experiências sobre a cidade: 

 

Pode-se considerar a reunião das ideias, procedimentos e práticas urbanas 

situacionistas como um pensamento singular e inovador que poderia ainda hoje 

inspirar novas experiências, interessantes e originais de apreensão do espaço 

urbano. (JACQUES, 2002, p. 21) 

 

No início do movimento do coletivo à deriva em Cuiabá, os estudos estavam direcionados 

para o pensamento e experiências da IS Internacional Situacionista, que propunha caminhadas à 

deriva pelo espaço urbano sem um roteiro fixo.  Conforme Guy Debord, líder do movimento 

situacionista: 
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Entre os diversos procedimentos situacionistas, a deriva se apresenta como uma 

técnica ininterrupta através de diversos ambientes. O conceito de deriva está ligado 

indissoluvelmente ao reconhecimento de efeitos da natureza psicogeográfica, e a 

afirmação de um comportamento lúdico-construtivo, o que se opõe em todos os 

aspectos às noções clássicas de viagem e passeio. (DEBORD, 1958. In: JACQUES, 

2003, p. 87).  

 

 O primeiro passeio à deriva que realizamos em Cuiabá foi pelo bairro do Porto, antes da 

proposição das iniciais experiências poéticas urbanas naquele bairro. A parceria do SESC Arsenal 

com o Grupo de Pesquisa tornou possível a mobilização de um grupo interessado que pudesse estar 

junto naquela composição. Desde o primeiro passeio, foi possível compreender o quanto a cidade é 

afetada pelo modo de vida capitalista. 

Vivemos numa crise política, econômica, crise na democracia, crise ambiental, 

crise nos modos de construção da informação, crise de valores, crise nas 

sociabilidades, nos afetos, e, por conseguinte, crise de humanidade. O sistema 

capitalista que determina os espaços das cidades, seus fluxos e as nossas vidas vem 

há tempos construindo o que Guattari (2008) chama de uma subjetividade 

capitalística.  (AZEVEDO, 2017 p. 6). 

É possível considerar a intervenção/poética urbana como um modo de contrapor a uma 

dinâmica que mecaniza a vida, os espaços e os fluxos da cidade. O principal foco da arte é o ser 

humano e a proposta das poéticas urbanas é potencializar outra relação com a cidade e outros 

modos de existência. 

[...] a obra de arte tem efeito de um golpe que desloca o observador: há como que 

uma suspensão de evidência do mundo e o despertar de um espanto diante de um 

novo fato. O objeto artístico opera uma mudança na visão de mundo que desenraiza 

o observador. E a experiência estética introduz o novo como possibilidade 

construtiva de existência. (CAMPBELL PAES, 2008, p. 24). 

Dessa forma, como trabalhar coletivamente em uma rede de relações e ações dentro de um 

pensar e agir na cidade, que promovam alternativas possíveis de vida? Seja revelando seus 

problemas, seja redesenhando outros modos de uso, seja revitalizando ou aprimorando relações e 

espaços, ou simplesmente ocupando para dar visibilidade a espaços invisíveis? 

 O que nos move é a urgente necessidade de buscar outros modos de existência, outra cultura 

política, outras formas de participação na cidade, outras sociabilidades e o estreitamento das relações 

entre arte e vida. 

 O Coletivo à deriva é um coletivo flutuante que se organiza para as ações propostas por 

convocação em redes sociais, mas tem, como núcleo, os componentes do Grupo de Pesquisa Artes 

Híbridas e os estudantes da disciplina Estéticas Emergentes da cidade, ministrada no ECCO todos 

os anos no primeiro semestre. O Coletivo à deriva tem como objeto emblemático a sombrinha, 
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empunhada como uma reinvindicação por “mais árvores para Cuiabá”. As ações ocorrem no mês de 

abril, mês do aniversário da cidade. Cada ano é escolhido um lugar e uma ação. Em 2019, ano da 

comemoração dos 300 anos da cidade de Cuiabá, o espaço escolhido foi o Centro histórico e a ação 

foi Cuiabá, 300 sombrinhas. 

O CORTEJO: CUIABÁ, 300 SOMBRINHAS 

          Assim, foi idealizado um percurso com 300 sombrinhas em que ações performáticas 

ocorreriam nos lugares de memória do Centro Histórico, durante um trajeto que iniciou e terminou 

na Praça da Mandioca (figura 1).  

            Figura 1 - O percurso do evento 

 

              Fonte: Natália Apolinário, 2019.  

O cortejo foi realizado no dia treze de abril de 2019, num sábado, sendo a concentração na 

Praça da Mandioca, 

[...] uma das mais antigas praças de Cuiabá. Seu nome primitivo era Largo da 

Mandioca, pelo qual até hoje é conhecida. Ali ficava o antigo Palácio dos Capitães 

Generais, casarão colonial, construído em 1726, no Canto do Sebo. (MENDONÇA, 

1969, p. 34).  

              A praça já foi também pelourinho, espaço de castigo e açoite de negros escravizados. 

Nesse espaço de concentração, foi realizada uma dinâmica de acolhimento das pessoas que ali 

chegaram com suas sombrinhas para o passeio e uma instalação performática com abertura para a 

participação.  

 Iniciamos a caminhada pela Rua Pedro Celestino, antiga Rua de Cima. Passamos por uma 

das casas tombadas pelo patrimônio histórico, mas ainda sem restauro, próxima ao beco alto. Ali, 

foram distribuídas poesias na garrafa e, na porta principal da casa, havia um texto: Estas casas 

antigas e maltratadas são como pessoas mais velhas, abandonadas, que foram lindas um dia e 

hoje, plenas de experiências estão jogadas às traças, para um canto, carcomidas pela desolação e 
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pela invisibilidade.2  Ao continuar o trajeto pela Rua Pedro Celestino, quando nos aproximamos da 

Rua Voluntários da Pátria, ouvimos tambores e avistamos as sacadas do Museu da Imagem e do 

Som de Cuiabá, MISC, povoadas por mães de santo, capoeiristas e bailarinos de dança afro, ao som 

da percussão (figura 2). O grupo de sombrinhas que passava aplaudia o grupo que estava na sacada 

do Museu. 

Figura 2 - Cortejo de sombrinhas passando em frente ao MISC 

 

          Foto: Caroline Santos Araújo, 2019.  

         Logo na esquina entre a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida Tenente Coronel Duarte, 

conhecida por Córrego da Prainha, no Beco do Candeeiro, outro ponto de parada. Ali está 

localizada a escultura de Jonas Correa que rememora a chacina em que morreram três meninos de 

rua, conhecida como Massacre do Beco do Candeeiro. Nesse ponto, as sombrinhas pararam para 

ouvir o escritor Jonny Marcus ler um trecho do seu livro em processo de escrita sobre a chacina que 

abalou a cidade. Assim, naquele momento, soubemos que meninos tinham pai, mãe e nome. 

Ao atravessarmos a Prainha e subirmos pela Rua Bernardo Antonio de Oliveira Neto, tivemos 

contato com: de um lado, o Parque do Morro da Luz e, de outro, a chamada “Ilha da Banana”, na 

região do Largo do Rosário.  Nesse trecho, foi possível perceber as conversas das pessoas que 

estavam observando o abandono dos dois lados. Casas demolidas para um VLT (Veículo Leve 

sobre Trilhos) que não veio na “Ilha da Banana” e um belíssimo parque com árvores centenárias de 

 
2 Texto de Maria Thereza Azevedo retomado de 2012 quando foi realizada a intervenção no Beco Alto, Lavagem da 

escadaria. 
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outro, onde não é possível usufruir o seu clima agradável, quando o calor está muito forte aqui 

embaixo, porque também está abandonado. Mais acima, na Rua Coronel Escolástico, quatro jovens 

mulheres tocavam em seus violinos a música Chalana. Os caminhantes pararam para ouvi-las e 

cantar junto, inclusive os carros que, por ali, transitavam naquele sábado. Logo depois, rumamos 

para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito com sua capelinha, em anexo, 

construída no século XVIII por povos escravizados. Nessa região, ao redor da igreja, acontece a 

maior festa religiosa da cidade, a festa de São Benedito que é quase um padroeiro de tantos devotos 

que ele tem espalhados por Cuiabá. Esse é um espaço ícone da cidade e foi aí que o ator Everton 

Brito executou a performance: O negro (figura 3). Acorrentado, ele rememora a história do seu 

povo, que construiu a igreja. Na sequência, o grupo deslocou-se para a Praça do Baú (figura 4). 

 

             Figura 3 - O ator Everton Britto realiza uma performance na porta da Igreja do Rosário 

 

                Foto: Caroline Santos Araújo, 2019. 

         Figura 4 - Cortejo de sombrinhas deslocando-se para a Praça do Baú. 
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           Foto: Caroline Santos Araújo, 2019. 

Ao descermos as escadas da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que todos chamam de Igreja 

de São Benedito, em direção à Praça Baú na Rua Corumbá, encontramos com dois performers, 

Douglas Peron e Milena Machado com a performance Resi(duo) em torno da questão do lixo. Seres 

monstros montados com resíduos de plástico como se dissessem: “estamos comendo plástico e nos 

transformamos em monstros de plástico”. 

Figura 5 - Performance Resi(duo) de Douglas Perón e Milena Machado 

 

                           Foto: Caroline Santos Araújo, 2019. 

 

Seguimos, então, pela Rua Corumbá até a Praça do Baú. Ali nos esperava uma cena do Grupo 

de Teatro Cena 11. A produção da ação havia questionado o lugar: Uma praça abandonada? Sim, 

essa é a ideia, a ocupação de espaços abandonados da cidade para promover sua visibilidade.  Vinte 

jovens atores participaram da ação e o grupo de sombrinhas que caminhava parou para assisti-los 

debaixo de uma grande árvore frondosa (figura 6). Entre as apresentações Trenzinho caipira, de 

Vila Lobos. E todos juntos apreciando os jovens artistas, perceberam que ali existia uma bela praça, 

bem arborizada, mas sem cuidado. 

Figura 6 - Grupo Cena 11 se apresenta na Praça do Baú 
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 Fonte: Cuiaba300sombrinhasblogspot.       

Após a apresentação, o cortejo seguiu pela Avenida do CPA, na realidade, Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça. Nesse espaço, vários lambes foram colados pelos alunos em 

postes e no chão, lembrando que a modernização da cidade deu-se por essa avenida que leva ao 

Centro Político Administrativo. Chegamos ao cruzamento entre a Avenida da Prainha e a Avenida 

Mato Grosso, onde está localizado o relógio. Ali, um grupo de dança cigana bailava no cruzamento 

quando o sinal fechara. E o músico Amauri Lobo juntou-se a nós cantando música com letra do 

poeta Sodré “cortaram nossas árvores”, conduzindo-nos de volta à Praça da Mandioca, onde 

ocorreu uma distribuição de mudas de árvores e uma ciranda puxada pela cantora Vera Capilé 

finalizando o encontro (figura 7). 

Figura 7 - Finalização do cortejo na Praça da Mandioca 
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            Foto: Caroline Santos Araújo, 2019. 

 

POÉTICAS DO ENCONTRO EM CARTOGRAFIAS AFETIVAS PELA CIDADE  

 

A cartografia adotada no processo de pesquisa/ação dessas práticas performativas do coletivo 

à deriva é aquela que acompanha percursos e insere-se nelas, que habita um território existencial e 

que está em total implicação com a realidade. Tal como um mapa em movimento, pesquisa e ação 

vão ocorrendo juntas com a participação dos sujeitos envolvidos no processo. A ação e reflexão não 

estão separadas, elas ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente e são micropolíticas, definidas 

por Guattari e Rolnik como um conjunto de “práticas capazes de ativar estados e alterar conceitos, 

percepções e afetos (modos de pensar-sentir-querer).” (CECCIM apud Guattari e Rolnik, 2005 

p.176).  

A implicação no método de cartografia, defendida por Deleuze e Guattari e retomada por 

Rolnik, tem o valor de comprometimento. “Conhecer não é tão somente representar o objeto ou 

processar informações acerca de um mundo supostamente já constituído, mas pressupõe implicar-se 

com o mundo, comprometer-se com a sua produção.” (ALVAREZ e PASSOS, 2014, p. 131)  

A construção da proposta de intervenção urbana Cuiabá, 300 sombrinhas com o grupo de 

alunos da pós-graduação implicou escolhas, justificativa dessas escolhas, mapeamento dos lugares 

abordados na proposta, levantamento de dados sobre cada ponto demarcado com visitas ao trajeto, 

que antecederam a ação. Mas, ao mesmo tempo, uma imprevisibilidade pairava na sua elaboração. 

Não sabíamos quantas pessoas iriam, se as ocorrências em cada ponto iriam funcionar no tempo 

previsto, não tínhamos noção sobre como as pessoas reagiriam e não sabíamos exatamente como 

cada ação ocorreria. A cartografia proposta por Deleuze e Guattari pressupõe esse imprevisível, ou 

seja, o acontecimento não é algo dado a priori, ele ocorre no processo, é uma experiência.  

[...] o trabalho adquire relações com os processos vitais da cidade, cujas variáveis 

escapam ao controle e previsão das intervenções, que passam a assumir alto grau 

experimental por interagir mais com os processos dinâmicos e jogos dos atores do 

espaço urbano[...] (CAMPOS, 2006 p. 26). 

E esse processo deu-se no coletivo entre os alunos da disciplina e do grupo de pesquisa, entre 

os artistas e performers e mais de 70 pessoas que participaram da caminhada, motivados pelas 

informações nas redes sociais.  Dois tipos de ação dinamizaram o cortejo: a) a do caminhar de 

sombrinhas por um trajeto específico; b) a dos performers em grupos ou individualmente, nos 

pontos demarcados do trajeto: 1) Praça da Mandioca, início, 2) Casarão da Pedro Celestino, 3) 

MISC na Voluntários da Pátria, 4) Beco do Candeeiro, 5) Cel. Escolástico na virada para a Igreja, 
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6) Igreja de Nossa Senhora do Rosário e capela de São Benedito, 7) Rua Corumbá, 8) Praça do Baú, 

9)  trecho da Avenida do CPA,10) Relógio, 11) Praça da Mandioca, final.   

O percurso de sombrinhas funcionou como uma via sacra em que cada ação era como uma 

estação, com cortejo de sombrinhas deslocando-se. Assim, a pergunta que se fez aos possíveis 

performers, músicos, atores e artistas plásticos entre outros atuantes que se colocaram disponíveis 

para as ações performáticas foi: - O que você quer/pode fazer nesse percurso? A partir daí, foi 

elaborado, então, um roteiro aberto com os dados colhidos nas reuniões com os que se propuseram a 

participar, convocados pelas redes sociais. Ao colocar em contato grupos heterogêneos não 

programados, a proposta foi potencializar possíveis encontros a partir da experiência comum com 

lugares de memória da cidade. O estar junto e observar a cidade, tendo, como disparadores, as 

ações em cada ponto de memória, potencializa também afetos pelos lugares e pelas pessoas que se 

deslocavam por rotas não acostumadas. Em alguns momentos alguns comentaram: “Nunca passei 

por aqui a pé.” 

Desviar das rotas conhecidas e sedimentadas como mapas fixos da cidade pode 

subverter a geografia calculada e funcionar como um processo de 

desterritorialização, ou como linha de fuga, na tentativa de ensaiar devires e 

desabrochar potências criativas de singularização na relação com a cidade. Pode vir 

a ser, um exercício de reconfiguração dos modos de estar na cidade, na contramão 

desta subjetividade capitalística. (AZEVEDO, 2013, p.141). 

 

No grupo de caminhantes, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, crianças, moradores 

antigos e moradores recentes trocavam impressões sobre os lugares por onde passavam, tendo a 

possibilidade de desconstruir uma narrativa já consolidada sobre um determinado espaço. A 

experiência com os lugares mostrou o não conhecido, como o caso da Praça Bau que pouca gente 

sabia sobre a sua existência. Ou propiciou outra narrativa sobre o lugar, como o caso da história dos 

meninos assassinados no Beco do Candeeiro, ativada pela escultura de Jonas Correa e pelo texto de 

Jonny Marcus, ou narrativas sobre escravidão remetidas ao espaço da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e capela de São Benedito. 

O caminhar junto com sombrinhas num trajeto de ativação de memórias, em torno de espaços 

ícones da cidade, ocorreu como um evento extra cotidiano, um ato extraordinário (fora do comum) 

que provoca outros olhares sobre os espaços ordinários e renova a compreensão sobre a cidade. 

Francesco Careri considera o caminhar como um gesto perceptivo e criativo, que "ao mesmo tempo 

é leitura e escrita do território" (2013, p. 21).  As deambulações, as flaneries são modos de olhar a 

cidade praticadas por poetas, filósofos e artistas. O processo de caminhar como uma prática estética 

é observado por Careri desde os dadaístas, como uma ação de apreensão da cidade.  
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Com o Dada, passamos da representação do movimento à sua prática no espaço real. 

A partir das visitas do Dada, assim como das deambulações dos surrealistas, o ato de 

percorrer o espaço é tomado como forma estética capaz de substituir a representação 

e, deste modo, todo o sistema da arte. (CARERI, 2005, p. 70).  

 

O caminhar junto, sob a proteção das sombrinhas, pode promover um ambiente de aconchego 

que funciona como disparador de afetos. As relações que se estabelecem nesse convívio efêmero 

constituem marcas e memórias. Tanto que duas pessoas que caminharam juntas num passeio de 

sombrinhas há oito anos postaram fotos nas redes sociais, rememorando o momento e comparando 

com o passeio atual. 

Considerações transitórias 

No ano da comemoração dos 300 anos da cidade de Cuiabá, a proposta de percorrer um 

trajeto composto por espaços ícones de memória da cidade com o Cuiabá, 300 sombrinhas, trouxe 

não só para os alunos da disciplina Estéticas emergentes da cidade, mas para as pessoas que 

participaram do percurso emblemático, outra forma de perceber a cidade.  As ações performáticas 

que ocorreram nos espaços enquanto se percorria um trajeto com sombrinhas em alguns casos, 

desencadearam outra possibilidade de narrativa contrapondo às narrativas consolidadas sobre 

determinados fatos ocorridos nesses espaços. A ação/reflexão, que girou em torno do evento, 

apontou caminhos que podem ser referência para próximos trabalhos:  

1) A cartografia, tal como pensada por Deleuze e Guattari e retomada por Suely Rolnik mostrou-se 

bastante eficaz dadas às características desse processo criativo tecido em conjunto.   

2) O caminhar como ato estético, trazido por Careri, aponta muitas possibilidades para pensar as 

intervenções/poéticas urbanas que incluem caminhadas.  

3) O conceito de deriva de Guy Debord, que se consolidou no coletivo, ainda permanece como um 

pensamento que impulsiona o movimento.  

4) A ação pensada como um roteiro de possibilidades permite que os atuantes tenham autonomia nas 

suas ações.  

5) O passeio de sombrinhas pela cidade, desde a sua primeira edição, trouxe formas de aproximação 

e tornou possível uma rede de encontros e de afetos entre pessoas e lugares da cidade de Cuiabá. 
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RESUMO 

 

Os Guarasugwê constituem uma etnia transfronteiriça e tradicionalmente ocupam as margens do rio Guaporé 

que delimita a fronteira Brasil-Bolívia. Em território brasileiro, residem nos municípios de Pimenteiras, São 

Francisco e Costa Marques, no Estado de Rondônia. São classificados linguística e etnologicamente como 

pertencentes ao tronco Tupi, família Guarani, falantes da língua Guarasugwê ou Warázu. Aparentemente 

separados, apresentam uma efetiva coesão sociocultural, extensivo aos Guarasugwê no lado boliviano, 

alicerçada pela vivência e interrelações de seus membros que se identificam e são identificados como 

Guarasugwê. O presente artigo tem a intensão de apresentar uma reflexão do processo de desterritorialização 

e da territorialidade Guarasugwe ao abordar o fluxo das águas do rio Guaporé como vetor de conexões 

ambientais e sociais num continuum permanente de acesso aos recursos simbólicos e naturais de seu 

território ancestral. Ao privilegiar o pensamento deleuziano, adota-se aqui a abordagem teórico-

metodológica da antropologia, que comporta uma percepção fluida do território, indissociável da mediação 

da dimensão sociocósmica, de saberes tradicionais e do processo histórico.  

 

Palavras-chave: Povo Guarasugwê. Fluxo das águas. Território.  

 

 

RESUMEN  

 
Los Guarasugwê son un grupo étnico transfronterizo y tradicionalmente ocupan las orillas del río Guaporé 

que limita con la frontera entre Brasil y Bolivia. En territorio brasileño residen en los municipios de 

Pimenteiras, São Francisco y Costa Marques, en el Estado de Rondônia. Se clasifican lingüística y 

etnológicamente como pertenecientes al tronco tupí, familia guaraní, hablantes de la lengua guarasugwê o 

warázu. Aparentemente separados, presentan una cohesión sociocultural efectiva, extendida a Guarasugwê 

del lado boliviano, basada en la experiencia e interrelaciones de sus miembros que se identifican y son 

identificados como Guarasugwê. El presente artículo pretende presentar una reflexión sobre el proceso de 

desterritorialización y territorialidad de Guarasugwe al abordar el caudal de las aguas del río Guaporé como 

vector de conexiones ambientales y sociales en un continuo permanente de acceso a los recursos simbólicos 

y naturales de su territorio ancestral. Al privilegiar el pensamiento deleuziano, adoptamos aquí el enfoque 

teórico-metodológico de la antropología de la inmanencia, que incluye una percepción fluida del territorio, 

inseparable de la mediación de la dimensión socioeconómica, el saber tradicional y el proceso histórico. 

 

Palabras Clave: Pueblo Guarasugwê. Flujo de aguas. Territorio. 

 

 

Em memória: Tarékewé, Aramana e Riester 

 

Introdução 

  
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, 
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culturais e cognitivos. Estão sempre em processos de apropriação e desterritorialização, podendo 

adquirir novos contornos. Abordar o processo de territorialidade do espaço Guarasugwê remete 

também entender o fluxo das águas do rio Guaporé, a hidrodinâmica das várzeas, o manejo dos 

montes, campos e alagados que facilitam deslocamentos socioculturais contínuos, e o domínio de 

seu território. Um território cuja definição apresenta-se como um espaço de vivências e sobre o qual 

se exerce um domínio político, econômico e cultural e, como tal, modelos e estratégias de acesso e 

gestão. Os Guarasugwê, vivendo um intenso processo de desterritorialização nas últimas décadas, 

sob o manto da violência e do silêncio, construíram estratégias de sobrevivência para permitir, ainda 

que de modo precário, o acesso ao seu território ancestral, o compartilhar de uma origem e espaço 

político-simbólico em comum. 

O artigo em questão se propõe seguir o fluxo das águas, vertente de memórias, de narrativas e 

de práticas indígenas imbricados em diferentes temporalidades, presentes nos registros dos cronistas 

e pesquisadores. Fluxo gerador de subjetividades, trajetórias e devires, tanto a nível do indivíduo 

quanto do coletivo. Uma paisagem cultural construída ao longo de gerações, conformada por uma 

cosmologia ecológica, saberes e vivências que sustentam o acesso dos Guarasugwê aos recursos 

ambientais e simbólicos necessários a sua reprodução física e cultural. Arranjos socioterritoriais, 

sustentados pelas forças cognoscíveis em movimento, que se fazem, se desfazem e se sobrepõem 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992), decorrentes de eventos que convergiram para modelos capazes de 

comportarem inovações políticas, econômicas e culturais. Dentro do pensamento deleuziano, o 

estudo adota a ciência antropológica como abordagem teórico-metodológica, que argumenta uma 

percepção do território indissociável da mediação da dimensão sociocósmica, de saberes 

tradicionais e do processo histórico. No contesto dessa análise buscou-se uma bibliografia histórica, 

geográfica, linguística e etnológica que demonstra o violento processo de desterritorialização, bem 

como o protagonismo do povo Guarasugwê para continuarem vivendo em seu território tradicional.  

Os Guarasugwê, invisíveis por muito tempo para a sociedade brasileira, emergiram há alguns 

anos no cenário indigenista como protagonistas frente aos órgãos governamentais e sociedade civil, 

na busca por seus direitos e por uma vida mais digna. Em decorrência da demanda apresentada 

pelos Guarasugwê de Pimenteiras, Rondônia, em serem atendidos pela Coordenação Técnica Local 

(CTL) da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Vilhena, Rondônia, ensejou uma viagem aos 

Guarasugwê, realizada por de Benedito Cézar Garcia Araújo, Coordenador da Coordenação 

Regional da Funai de Cuiabá, José Eduardo Fernandes Moreira da Costa, Indigenista colaborador, e 

Abrahão Negreiros Tejas, Chefe da CTL de Vilhena. A viagem foi realizada no período de 28 de 

agosto a 02 de setembro de 2019, e teve o objetivo de conhecer a situação pela qual se encontram os 

Guarasugwê e manter entendimentos com a referida etnia para dar início à efetivação da atuação da 

Coordenação Regional de Cuiabá. Esse trabalho de campo ensejou o presente artigo, como forma de 
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reflexão do processo de desterritorialização secular que os Guarasugwê foram submetidos e de sua 

territorialidade. 

 

GUARANI-ITATIN, GHIRIGUANO, GUARAYU E GUARASUGWÊ 

 

Em distintas temporalidades, os Guarasugwê são conhecidos também por Guarayutá, 

Pauserne, Guaraju, Guarayo, dentre outras denominações que aparecem nos relatos de missionários, 

exploradores e agentes governamentais. Combès (2010) reconhece seu vínculo com os Guarani-

Itatin e levanta diversos dados sobre a movimentação dos grupos Guarani pelo vasto território que 

viria ser o Oriente boliviano e o Oeste brasileiro. Algumas de difíceis precisões, as informações 

sobre as origens dos grupos e denominações atribuídas ao Chiriguano, Itatin e outras etnias podem 

ser encontradas nos relatos dos primeiros cronistas. Contudo, ofertam um panorama significativo do 

processo de desterritorialização desses grupos e suas movimentações em busca de sobrevivência.  

Cario, Guarani, Itatin e Chiriguano (GANDIA, 1929; SUSNIK, 1971) foram apodos 

genéricos atribuídos pelos espanhóis no século XVI para designar um conjunto de diferentes grupos 

falantes do Guarani, com os quais fizeram contato. Muitos povos desapareceram, migraram, 

receberam novas denominações; outros foram escravizados, agregados pela sociedade colonial ou 

amalgamados a outras etnias com as quais mantiveram afinidades socioculturais. Poucos resistiram 

ao extermínio. A luta contra a servidão e a efervescente movimentação por áreas adjacentes ou 

distantes aos seus locus de origem foram uma constante no período de colonização Centro-Sul 

americana, acentuando antigas rivalidades e alianças, gerando novas tensões e articulações frente à 

presença do conquistador europeu. 

Os que passaram a ser conhecidos por Itatin são oriundos da região do porto de Ytatyn, 

situado na confluência dos rios Apa e Paraguai. Mesmo antes do período colonial, de lá aportaram 

expedições de diversos grupos Guarani para o Ocidente em busca da prata andina e à procura da 

“terra sem mal” (COMBÈS, 2011; CLASTRES, 1978). Os deslocamentos e migrações dos Guarani 

seguiram também com os primeiros exploradores espanhóis em busca da “terra rica”, que os 

utilizaram para fundarem a Província de Itatin, a Leste de Santa Cruz Velha, em território de outros 

grupos falantes do Guarani, dentre eles os Pitaguari. Estas redes guaraníticas, alimentadas por 

fluxos e refluxos seculares, se estendiam às cordilheiras dos Andes, ao mar dos Xarayés, ao rio 

Guapay, tendo alcançado a região dos Moxo e o rio Iténez ou Guaporé. Combès (2011, p. 65), ao 

estudar as fontes quinhentistas, entende ser provável que “entre os grupos Chiriguanaes encontrados 

pelos cruzenhos, próximos ao paresis figurem os antepassados do pausernas.” 
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Os deslocamentos seguiam de diferentes lugares, em diferentes épocas, por diferentes 

caminhos, e de modo algum se tratava de um grupo Guarani homogêneo. Em decorrência da 

proximidade linguística e cultural, estes grupos receberam também os nomes de Itatin-Chiriguano e, 

mais tarde, de Guarayú ou Guarayo. Mesmo diante aos constantes conflitos e epidemias, grupos 

Guarani, eventualmente, poderiam ter se aliado para compartilhar de um território em comum, 

sustentado na prática de serviços cerimoniais e de uma “economia da reciprocidade’ (MELIÀ; 

TEMPLE, 2004, p. 31). Entretanto, com o término da situação desordenadora, em geral acarretada 

pela depopulação, procuravam retornar ao seu território de origem ou se apropriar em um novo que 

apresentasse condições para a sua reprodução física e cultural. Buscavam recorrentemente uma 

maior autonomia política e econômica e, ainda, distender a convivência forçada pela adversidade e 

recompor seu modo de vida. 

No decorrer do século XVIII, parcelas significativas de grupos Guarani que compunham os 

Itatin-Chiriguano foram reduzidas às missões de Chiquitos e Moxo, identificadas como Itatin, 

Guarayo ou Guarayu, prevalecendo a partir do século XIX a designação de Guarayo. Conforme 

Schaden (1962, p. 9), o convívio dos diferentes grupos Guarani nas missões jesuíticas “não poderia 

deixar de conduzir o elevado grau de nivelamento e homogeneização culturais.”  

Combès (2010, p. 175) acredita que os Guarayo atuais sejam o resultado da recomposição de 

pequenos grupos Guarani que integravam os Itatin e os Chiriguano que, ao fugirem do contato com 

os europeus, se reuniram a outros já existentes nas regiões de Chiquito e Moxo. A pesquisadora, 

porém, ressalta a necessidade de se aprofundar as investigações dessa intrincada teia de relações e 

reconfigurações pela qual passaram diversas etnias. 

De acordo com Berg (2009, p. 179), clérigos que atuaram nos primórdios da implantação das 

missões de Moxo relatam a existência de dezenas de pueblos Guarayo nessa região e, ainda, a 

dificuldade em congregá-los, pois preferiam manter sua independência. Mesmo após a convivência 

na missão de San Xavier, os Guarayo fugiram para buscar refúgio no rio Branco, próximo ao forte 

Príncipe da Beira. Os missionários afirmam, ainda, que grupos de Guarayo originários do território 

ocupado pelo Brasil se aliaram aos bandeirantes para atacarem e capturarem índios das missões de 

Chiquito. Porém, muitos acabaram por desertar para o Oriente boliviano. 

Com base nos registros da expedição de José Gonçalves da Fonseca pelo rio Guaporé a partir 

de Vila Bela, o etnólogo Nordenskiold (2001, p. 269) informou que em 1741 exploradores 

portugueses mantiveram contato com os Guarayu-tá, quando também percorriam o rio Guaporé em 

busca de ouro. O etnólogo acreditou se tratar dos mesmos Pauserna ou Guarayú que encontrou, em 

1914, vivendo em Orikoripe e Campo Grande, aldeias de uma mesma etnia, ao Oriente e Ocidente 

das margens do rio Guaporé, unidas pelas suas águas e situadas próximas da foz do rio Paraguá. 
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O capitão-general Luiz de Albuquerque, então governador de Mato Grosso, pretendia 

estabelecer o rio Paraguaú, hoje Paraguá, como limite da capitania, “rio próprio para extremo entre 

as 2 confinantes nações” (SERRA, 1884, p. 191), cujas nascentes se situavam algumas das missões 

de Chiquitos. Dentre as etnias reduzidas se encontrava a Guarayo. A montante da foz do rio 

Paraguá, na margem ocidental do Guaporé, deságua o rio Paucerne, um dos locais de referência dos 

Guarayo. Nessa região os portugueses estabeleceram o arraial de Santo Antônio dos Guarajus para 

exploração de ouro, o que explica o interesse pelo lugar. 

A referida povoação mineira de Santo Antônio dos Guarajus situava-se na serra de San Simón 

ou de Santo Antônio dos Guarajus, a Sudoeste da barra do rio Paraguá, na província de Moxo, em 

terras castelhanas. O pequeno arraial teve que ser desativado, a contragosto, por Luiz de 

Albuquerque. Tudo indica que, ao removê-lo, os Guarayo tenham colaborado para principiar a 

povoação de Casalvasco, criada na mesma época para abastecer de víveres as minas de Vila Bela. 

Conforme consta na Carta Limítrofe do Pais de Matto Grosso e Cuyabá, existente na Biblioteca 

Nacional (1793), levantada pelos oficiais de demarcação entre os anos de 1782 a 1790, habitava o 

“gentio Barbado que fala a língua Brasílica” a região do rio dos Barbados, tributário do rio 

Guaporé, cuja foz é próxima a Vila Bela. Moreira da Costa (2006, p. 99) acredita ser bem possível  

que o documento cartográfico se refira aos Guarayo, dos quais uma parcela foi incorporada à 

missão de Chiquito e a de Casalvasco. A menção aos índios Barbados, no caso falantes do Tupi-

Guarani e identificados como Guarayo, é atestada também no final do século XVII, próximos da foz 

rio Yapacani com o rio Grande, no atual departamento de Santa Cruz, Bolívia. Combès (2010, p. 

183) acredita não serem Guarayo, mas possivelmente uma referência a grupos Sirionós e/ou 

Yuquis. Entretanto, ressalva a precariedade dos dados analisados e que se trata se uma hipótese. 

Nordenskiold (2001, p. 266) registrou também a existência na serra de São Simón, próxima de 

Cafetal, de “una pequena tribu indígena”, ainda não estudada cujos” ancionos de la tribu tienen 

largas barbas onduladas que no concuerdan com nuestra imagen de los indios.” 

Conforme informa Costa (2002, p. 46), em 1852, o Diretório-Geral dos Índios estabeleceu 

próximo a Vila Bela o aldeamento de Santa Inez, povoado pelos Guarayo, com o objetivo de 

promover a atração dos Nambiquara, tentativa fracassada pelos ataques constantes destes índios que 

procuravam se defender do avanço das frentes expansionistas. Ao que consta, foram deslocados do 

campo do PauCerne, aldeamento Guarayo, à jusante do rio Guaporé, depois da foz do rio Cabixi.   

A informação sobre a origem do nome do rio dos Barbados ser atribuída a um grupo indígena 

também é corroborada por Severiano da Fonseca (1880, p. 385). O autor de Viagem ao redor do 

Brasil (1875-1879), por ocasião de sua vinda à província de Mato Grosso, encontrou os Guarayo e 

os estimou em 800 índios vivendo junto ao rio Guaporé à jusante de Vila Bela, em aldeias no trecho 
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próximo à foz do rio Paraguá. O médico, militar e diplomata os pensava como índios canoeiros. Em 

sua viagem registrou a presença de algumas de suas aldeias nas proximidades do riacho dos Veados 

ou Riozinho: 

Ás 2 da tarde avistamos pela direita o morrote dos Veados, que passámos ás 4 

horas e 10 minutos. Tanto neste ponto como no da Jangadinha há malocas de 

garayos, para onde, á noite, voltaram alguns dos soldados e remeiros á comprar 

milho verde, bananas, aipins, etc. Domingo, 16 de setembro, sahimos ás 5 e 25 

minutos. Ás 6 horas e 10 tinhamos novamente á vista o morro dos Veados; ás 7 

enfrentámos com um pequeno riacho que marca o começo do Campo dos Veados 

(SEVERIANO DA FONSECA, 1881, p. 172.).  

 

No final do século XIX e no início do seguinte, os grupos indígenas situados no vale do 

Guaporé foram submetidos a trabalhos forçados nos seringais, dentre eles os Guarayo que, na 

época, acreditava tratar-se também dos Pauserne ou Guarasugwê. Os Guarayo, como os Chiquitano, 

com o tempo e devido a discriminações, foram se tornando invisíveis aos olhos dos não índios da 

região de Vila Bela. Entretanto, de acordo com dados etnográficos coletados no ano 2000 por 

Moreira da Costa, alguns continuam por lá, como é o caso da família do Sr. João Penha, que se 

identificava como Guarayo e que, de acordo com os Chiquitano, habitou por um tempo a Terra 

Indígena Portal do Encantado, localizada na região do município de Vila Bela. 

O processo de redução nas missões de grupos falantes do Guarani e de outros grupos também 

de origem guaranítica que mantiveram a sua autonomia em áreas de refúgio, poderia explicar a 

manutenção de identidades próprias e a diferenciação linguística e cultural dos Guarayo com o 

Guarasugwê. Guarayo e Guarasugwê, mesmo diante ao parentesco linguístico, tratam-se de duas 

etnias distintas, confundidas pelos meandros dos relatos históricos dos cronistas. Riester (1976; 

1977), ao realizar estudo etnológico sobre os Guarasugwê, atestou uma significativa diferença 

linguística e cultural com seus vizinhos Guarayo. O antropólogo, com um vasto histórico de 

trabalho de campo e produção acadêmica com povos indígenas do Oriente boliviano, acredita que 

os Guarasugwê tenham se estabelecido na região antes da colonização espanhola, e que o seu 

contato com os Guarayo tenha ocorrido mais tarde.  

 

OS GUARASUGWÊ E O FLUXO DAS ÁGUAS 

 

Na obra En Busca de la Loma Santa (1977), o antropólogo Jurgen Riester disponibilizou o 

registro decorrente de dois trabalhos de campo realizados junto aos Guarasugwê: o primeiro entre 

os anos de 1963 e 1964; o seguinte, em 1970, que constitui um importante estudo etnográfico. Em 

sua viagem encontrou-os vivendo em território transfronteiriço, com aldeias situadas em ambas as 

margens do médio curso do rio Guaporé, que demarca o limite do Brasil com a Bolívia. Na época 

esta região ainda se apresentava como produtora de ipecacuanha e de látex, extraído da seringueira, 
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explorada em sua maioria por índios forçados a um trabalho análogo ao escravo. Na década de 

1940, a violência do segundo ciclo da borracha quase levou os Guarasugwê ao extermínio. Nos 

seringais, em sua maioria, a mão de obra explorada continuava a ser indígena e a do Chiquitano a 

mais numerosa. Os Guarasegwê resistiam para continuar mantendo sua autonomia, religião e 

território. Procuravam ficar distantes dos regionais para não encontrar na escravidão o seu destino, 

mesmo se submetendo a comercializar com os seringalistas o pouco que produziam a um preço vil. 

Como forma de conter as ambições escravagistas e de suprir suas necessidades básicas, ferramentas 

e outros produtos industrializados, procuravam o comércio com os brasileiros, pois pagavam 

melhores preços.  

Si los guarasug’wé se hubieran afiliado a los mestizos, si se hubieran puesto bajo la 

dependencia económica de ellos, entonces el ocaso de la unidad tribal ya hubiera 

tenido lugar hace decênios. Pero ellos rechazaron el contacto muy estrecho com los 

mestizos y vieron en la posible dependência económica una situaçión desastrosa. 

Por lo demás, los mestizos expresaban que los guarasg’wé eran, a su entender, 

bichos, ni hombres ni animales, sino algo entre essas dos categorias (RIESTER, 

1977, p. 232). 

 

Como estratégia de distanciamento, buscavam refúgio nos campos e montes mais distantes 

para evitar de serem encontrados. Uma parcela considerável do território ocupado pelos 

Guarasugwê fica alagada no período chuvoso, obrigando-os a utilizarem o barco como principal 

meio de deslocamento. O regime hídrico os conduz a exercer atividades agrícolas pelas extensões 

mais elevadas de seu território, que não são alcançadas pela cheia. O fluxo da inundação sazonal, 

além de regular a dinâmica do manejo dos diversos montes, ilhas antrópicas de recursos, oferece ao 

grupo a segurança de um labirinto de redes fluviais, um refúgio diante a um histórico de violência 

praticada pelos não indígenas.  

Na primeira viajem, que durou sete meses, o antropólogo esteve na aldeia de Campo Grande 

erguida havia cerca de 5 anos nas proximidades de uma grande zona de campo denominada pelos 

Guarasugwê de Suwi-Wuhu e situada entre os rios Paucerne, Itenez (Guaporé) e Paraguá, região da 

lagoa Bela Vista. Destacou o esforço da comunidade em reafirmar a ocupação desta área tão 

tradicional e importante para a sobrevivência física e cultural do grupo, mas a aldeia teve curta 

duração. Para Riester (1977, p. 188), os “guarasugw’é, que visite em los años de 1963/1964, vivían 

en las márgenes de una gran pampa, la suwi-wuhu, la cual era accesible desde Los Aceites (rio 

Paraguá), unicamente através de un angosto sendero de unos 37 kms. de largo.”  

O mapa elaborado por Riester (1977, p. 209) assinalou a localização de algumas aldeias 

Guarasugwê, ao destacar por setas a relação dos índios com Suwi-Wuhu, e a sua importância para 

unidade étnica. A aldeia de Orikoripe e outras duas não nominadas foram situadas na margem 

oriental do rio Guaporé, no Brasil. Observa-se a circularidade dos diversos aldeamentos nos 
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entornos de Suwi-Wuhu, que vem a constituir um complexo sistema de recurso conformado por 

técnicas de manejo etnoambiental erigido por gerações. Com um ciclo de subsistência vinculado às 

práticas sociais e pela gestão dos recursos disponibilizados pelos montes (terra firme), campos, 

alagados e rios, o grupo apresenta ampla mobilidade em seu território, facilitado pelo transporte 

fluvial. Assim, as aldeias se situam em locais estratégicos, compatíveis à carga de suporte do 

ecossistema e com facilidade de acesso a Siwu-Wuhu, um grande campo, aparentemente o maior, o 

que viabiliza também as atividades realizadas em comum, como as caçadas. Entretanto, não o 

único, a exemplo de Riozinho, localizado nos campos dos Veados, formado por uma ampla zona de 

campo interfluvial decorrente da confluência do rio dos Veados, também denominado de Riozinho, 

com o Guaporé. Mais a jusante à área úmida continua com o corixo do Pau Cerne e na sequência o 

rio Corumbiara e o seu subafluente Guarajus, que entregam suas águas para o Guaporé.  

Cândido Mariano da Silva Rondon, em sua Carta do Estado de Mato Grosso e Regiões 

Circunvizinhas (1952), trouxe informações detalhadas sobre a localização dos grupos indígenas na 

faixa de fronteira da Bolívia, dentre eles o “Guarayo-Paucerne” e o situou nesta região. No Brasil a 

área assinalada “guarayo” é atualmente ocupada em parte pelo Parque Estadual de Corumbiara, 

como forma de proteger as zonas úmidas e conservar os ambientes lênticos, que acolhem uma 

grande biodiversidade. Na cartografia da Diretoria de Serviços Geográfico – DSG/Exército, 

responsável pelo Sistema Cartográfico Nacional, disponível no Banco de Dados Geográficos do 

Exército (BDGEx), percebe-se uma discrepância, na carta escala 1:100.000 o rio dos Veados é 

assinalado como Riozinho. Entretanto, na de 1:250.000 o mesmo curso d’água é nomeado por rio 

dos Veados. Ao examiná-las observa-se que se encontra grafado também “campo dos Veados” na 

margem direita de Riozinho, e este se interliga com os “campo do Acurizal” que domina a área de 

fluência do corixo do Pau Cerne, cujas cabeceiras se entrelaçam com o rio Guarajus. Toda essa zona 

de campos e alagados é entremeada por terras firmes, os montes. Importa o registro da existência do 

corixo do Pau Cerne, no lado brasileiro, e o rio Paucerne, no boliviano, assinalado por Rondon 

(1952) e Riester (1977). 

Conforme levantamento de Riester (1977, p. 193), os Guarasugwê conhecem mais de 50 tipos 

de árvores frutíferas, sendo o monte, loma, responsável por 96% de todos os frutos recolhidos. O 

restante é proveniente dos campos e do cultivo. Também abordou o antropólogo a importância dos 

montes para o sistema de roçado (pousio), que costuma mudar de lugar a cada 2 ou 3 anos, “un 

lento proceso de movimiento contínuo dentro de un espacio bastante grande”. O adensamento 

seletivo e a dispersão de espécies vegetais contribuem para a configuração das chamadas florestas 

culturais, formadas em grande medida pelo cultivo itinerante. A morfologia dos montes/campos é 

coligada à dinâmica dos pulsos hídricos sazonais e à cosmovisão dos Guarasugwê. Acreditam que a 
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natureza possua entes tutores, com comportamentos semelhantes aos humanos e poderes 

sobrenaturais, e ensejam relações de reciprocidade e respeito. 

A unidade de produção e consumo dos Guarasugwê é constituída por famílias nucleares que, 

mesmo morando em aldeias separadas, se agregam entorno de uma liderança. Na época da visita de 

Riester (1977, p. 197), a liderança, muruvísa, era exercida por Miguel ou Terékewé, seu nome em 

língua materna, que contava com a ajuda de Aramana, karai ou pajé da comunidade, responsável 

pela intermediação espiritual e saúde de seu povo. Ambos se opunham fortemente às tentativas de 

servidão dos indígenas pelos seringalistas. A comunidade se encontrava internamente dividida em 

duas subchefias, cada uma sob os cuidados de um tuvísa, escolhido pelo muruvísa, por suas 

habilidades de caçador e de guerreiro, incumbido de organizar entre os membros de seu grupo as 

práticas coletivas das caçadas e dos roçados. Aparentemente, com o tempo e a morte de Miguel 

Terékewé, a figura do tuvísa deixou de existir. De acordo com Riester (1977, p.197), “esta división 

se perdió conforme se fueron reduciendo los membros de la tribu. Sin embargo, todavia em 1970, 

los ancianos pudieron informarse a que grupo pertenecieron.” O antropólogo relatou, ainda, que ao 

retornar a campo em 1970, em visita à aldeia de Cerro, no rio Paraguá, percebeu a dispersão dos 

Guarasegwê provocada pelo assassinato de Miguel Terékwé, que também ocasionou a destruição da 

aldeia Campo Grande. É Riester quem informa (1977, p. 185-186): 

 

Después de la muerte violenta del último capitán de los Quarasugwê, Miguel, quien 

fue asesinato por mestizos a otillas del rio Itenez em el ano 1968, la tribu se 

dividió. La muerte del capitán y la conseguiente confusíon por falta de una 

personalidade fuerte que hubiese podido reunir nuevamente a la tribu, 

desconcertaron de tal manera a los Guarasugwê, que decidieron huir. Así, subsisten 

hoy restos de la tribu em Cafetal, (rio Iténez, Prov. Alto Iténez, Depto. Beni), en 

Cafecito (cerca del poblado Porvenir, rio Paraguá, Prov. Velasco, Depto. Santa 

Cruz), Riosinho (rio Iténez em Brasil), como también, en el ya mencionado El 

Cerro. 

  

Depois da morte de Miguel Terékewé, providencial para os donos dos cauchos, iniciou um 

período de medo e fuga dos indígenas em busca de locais mais seguros nos montes, que possibilitou 

a espoliação de parte substancial de seu território. Muitos também foram compulsoriamente levados 

para trabalhar nos seringais. Diante de tamanha depopulação, o pesquisador chegou acreditar que os 

Guarasugwê estavam extintos enquanto unidade sociocultural com a previsível dispersão de seus 

membros, levado a cabo pelo trabalho constante dos não índios por mais de um século.      

            

GUARASUGWÊ EM RONDONIA 

 



                      REVISTA ELETRÔNICA 29 DOCUMENTO MONUMENTO 

80 
 

Em Rondônia, o povo Guarasugwê apresenta-se como unidade sociocultural e identitária 

própria, mesmo que inserido em um contexto histórico que abarcou também os atuais Guarayo. 

Estudos etnolinguísticos expostos por Bazan (2000) durante o “Encontro de Línguas Indígenas da 

Amazônia”, realizado em Belém, Pará, em 1996, trouxeram dados populacionais e linguísticos 

específicos dos Guarasugwê, classificando-os como uma etnia sob ameaça de sobrevivência física. 

Trouxe também dados referentes ao Guarayo, dentre outros grupos, situados na Bolívia. Em que 

pese os estudos terem sido circunscritos apenas aos Guarasugwê do Oeste do Guaporé, são, 

contudo, integrantes do mesmo grupo que residem na atualidade em Pimenteiras, Rondônia, a Leste 

do Guaporé. Nesse sentido, reafirma-se a urgência da adoção de medidas para a proteção desta etnia 

e de seu território tradicional, tanto na Bolívia quanto no Brasil. Sobretudo, necessitam de medidas 

concretas e urgentes que garantam seus direitos constitucionais: a demarcação de suas terras e 

cidadania plena. 

 Em decorrência de ser um grupo étnico pouco estudado no Brasil e mesmo dado como 

extinto, existia uma lacuna sobre os Guarasugwê. No ano de 2012, em função da atuação do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), os Guarasugwê, situados em Pimenteiras, ganharam 

visibilidade com o pedido de procedimento junto ao Ministério Público Federal, em Rondônia. Os 

Guarasugwê pleitearam o reconhecimento étnico, a identificação de seu território de ocupação 

tradicional, emissão de documento individual com a identidade indígena e o acesso ao atendimento 

médico-hospitalar pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI).  

Em Rondônia, as frentes de expansão econômica, representadas inicialmente pelos 

seringalistas e colonizadores, depois intensamente pelo agronegócio, instauraram um processo de 

espoliação de seu território para, finalmente, serem expulsos da aldeia Urukuritxi, situada na região 

de Riozinho, no município de Pimenteiras. Conforme o laudo antropológico apresentado por 

Rebeca Campos Ferreira (2015), com a morte do líder Miguel ou Terékewé, que se encontra 

sepultado em Riozinho, os Guarasugwê se viram forçados a deixar a aldeia diante às constantes 

violências sofridas e buscaram temporariamente refúgio na margem boliviana de seu território. 

Entretanto, em decorrência de suas rearticulações e mobilidades, não perderam o contanto com seu 

território ancestral do lado brasileiro, franqueado pelas águas dos rios, importante espaço de 

vivência física e espiritual para os Guarasugwê. Registrou também a existência, na Bolívia, nas 

aldeias Bella Vista, Remanso, Campo Grande, Cafetal e Narangeiras. 

Ferreira, perita e antropóloga do Ministério Público Federal, informou que a aldeia de 

Urukuritxi ou Riozinho, distante cerca de 40 km de Pimenteiras, se encontra explorada pelo plantio 

de soja. E complementa: “Um interlocutor indígena afirmou: ‘Urukuritxi fica para baixo de onde 

hoje é a fazenda. Todo este lugar era dos índios’. Na ocasião da diligência, acompanhei os 

indígenas ao local.” (FERREIRA, 2015, p. 15).  
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Conforme relatos, a localização da aldeia de Riozinho fica próxima do rio dos Veados ou 

Riozinho. Para registro, a perita mencionou também um Relatório Técnico da Funai elaborado em 

2013 pela antropóloga Ivanise Rodrigues Santos, em que a servidora atestou as violências, 

expropriações e dispersão sofridas com a morte de Miguel, líder do grupo. No laudo, relatou ainda a 

tradição de mobilidade como característica fundamental da dinâmica social do grupo e que percorre 

ambas as margens do rio Guaporé. Apresentou dados de parentescos dos anciões, dentre eles José 

Frey Leite, filho Miguel Terékewé, bem como a etnohistória e a situação transfronteiriça do grupo 

em Pimenteiras. Cabe destacar de seu laudo que: 

 

Considerando seu local de ocupação tradicional, em ambas as margens do Rio 

Guaporé, trata-se de um povo com dinâmica histórica e cultural de deslocamentos, 

aproximações, afastamentos. A construção cultural não vê o rio enquanto marco 

divisor de duas nações e sim enquanto meio de transporte, forma e fonte de vida, 

fonte de alimento, parte do mundo. O translado entre margens direita e esquerda é 

atividade contínua de um povo que se relaciona tanto com o território boliviano 

quanto o brasileiro (FERREIRA, 2015, p. 35). 

 

Estudos linguísticos realizados em 2016 por Ramirez, Vegini e França (2017), junto aos 

anciãos José Frey Leite e Ernestina Moreno, casal Guarasugwê residente com sua parentela, em 

Pimenteiras, Rondônia, puderam constatar que são fluentes na língua Guarasugwê ou Warázu. José 

Frey Leite nasceu em Riozinho, cortado pelo riacho homônimo que desagua no rio Guaporé, 

próximo a Pimenteiras. É filho do capitão Miguel Terékewé, antigo líder dos Guarasugwê de 

Orikoripe, onde seu pai se encontra sepultado. As pesquisas, além de levantarem importantes 

aspectos morfológicos e fonológicos da língua Warázu, trazem dados da situação e do histórico de 

vida dos Guarasugwê ou Warazukwe, “seres humanos”, como também se nomeiam. Com base nos 

escritos do miliar Severiano da Fonseca, que esteve na região em 1877, os pesquisadores 

apresentaram também um mapa (2017, p. 413) situando as aldeias Guarasugwê, duas no território 

brasileiro e outras quatros no boliviano. Assim, observa-se a aldeia de Urukuriti (Orikuripe) plotada 

no rio Riozinho ou dos Veados, e a segunda aldeia, a de Acurizal, esta mais próxima da margem do 

rio Guaporé, quase defronte da foz do rio Paraguá. A mesma localização coincide com o campo de 

Acurizal explicitado na cartografia do DSG/Exército e a Uacorizal da Carta de Mato Grosso 

elaborada por Rondon (1952). Muitos dos locais e aspectos fisiográficos carreados no presente 

ensaio podem ser cotejados na cartografia rondoniana.  

 Os linguistas apontaram em suas pesquisas os estudos sobre a língua Warázu realizados por 

Friedrich von Horn Fitz Gibbon, um “aventureiro” que se estabeleceu na década de 1950 no rio 

Guaporé em busca de ouro. Gibbon, versado nos idiomas Guarani e Guarayu, que costumava 

frequentar as aldeias de Riozinho (Brasil) e de Chaco Viejo (Bolívia), percebeu em suas visitas que 
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os Guarasugwê compreendiam mais o Guarani do Paraguai do que o Guarayu quando se 

comunicava com eles.  Ramirez, Vegini e França (2017, p. 416) ainda comentam que 

 

von Horn fornece uma lista impressionante de animais e de plantas (15 páginas), 

infelizmente equivocadas do começo ao fim: 40 mamíferos (somente 5-6 bem 

notados), 56 aves (10 bem notados)´muitos peixes (3-4 bem notados), 5 páginas de 

“plantas silvestres e campestre” que constituí a pior parte do trabalho. De acordo 

com nossos informantes, o único responsável tantos erros de identificação e de 

transcrição foi von Horn, e não o tio deles que lhe ensinava o Warázu. [...] Para ser 

justo com von Horn, convêm notar que os Warazúkwe falam rápido, que a vogal /i/ 

é de realização extremamente delicada e que 60% do vocabulário básico fornecido 

por ele está mais ou menos correto. 

 

Outro aspecto que também se deve destacar no estudo de von Horn é a constatação do 

domínio e conhecimento socioecológico de seu território, no caso Guarasugwê. Possibilita, de certa 

maneira, dimensionar a capacidade de suporte territorial com potencial de abrigar vários nichos 

ecológicos, os saberes epistemológicos e as práticas de manejos de recursos naturais. A resiliência 

em manter o complexo ciclo de existência de um sistema coligado aos ecossistemas e a sua 

dimensão sociocósmica, como comentado anteriormente. Os estudos dos linguistas também 

avançaram no sentido de pavimentar uma discussão sobre a origem dos Warásukwe e, ao confrontar 

dados históricos com os linguísticos, estabelecer uma hipótese da origem da etnia Guarasugwê ser 

oriunda das rotas migratórias dos Tupi-Guarani meridionais. 

Até o momento, estima-se uma população de 300 Guarasugwê. Muitos destes vivendo nos 

municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé e Pimenteiras, atuando em conjunto na 

defesa de seus direitos constitucionais, frente aos órgãos governamentais e a sociedade civil. Por ser 

uma etnia transfronteiriça, possui laços de parentesco com famílias ocupando em localidades 

bolivianas, com as quais mantêm uma relação afetiva, econômica, social e cultural. Esta coesão 

étnica os levam a um deslocamento por seu território tradicional. Assim, trabalham e residem, 

eventualmente, tanto no Brasil como na Bolívia. Cada vez mais discriminados e perseguidos nos 

dois lados da fronteira, são submetidos ao um violento processo de desterritorialização e a 

conflituosas relações intersocietárias. 

Conforme informação da Coordenação Regional da FUNAI em Ji-Paraná, Rondônia, 

responsável pelos Guarasugwê, o processo de emissão do Registro Administrativo de Nascimento 

Indígena (RANI) foi iniciado junto aos indígenas de Costa Marques e São Francisco. Entretanto, 

não foi possível dar continuidade aos que residem em Pimenteiras, em decorrência das dificuldades 

ocasionadas pela distância e carência de recursos financeiros. Em situação de risco e de precária 

saúde, cerca de 80 indígenas Guarasugwê residentes em Pimenteiras continuavam a demandar da 

Funai a emissão do RANI. Pediam, também, a explicitação do nome da etnia Guarasugwê em seus 

documentos individuais, como meio de reconhecimento de sua identidade indígena. A falta desse 
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registro inviabilizava o acesso à saúde indígena e aos demais benefícios da política indigenista 

estatal. Esta situação ensejou a visita da Coordenação Regional de Cuiabá aos Guarasugwê, 

residentes em Pimenteiras, a pedido do cacique José Guarasugwê.  

A visita teve os objetivos de conhecer e manter entendimentos com a comunidade quanto à 

possibilidade da atuação da Funai ser feita pela Coordenação Técnica Local de Vilhena, o que 

reduziria o tempo e o percurso de deslocamento para menos da metade em relação à cidade de Ji-

Paraná. Em Pimenteiras, a equipe da Funai se reuniu com os Guarasugwê, na residência de José 

Frey Leite, ancião muito respeitado e referência da comunidade, filho do capitão Miguel Terékewé. 

O cacique José Guarasugwê, por se encontrar ausente, a trabalho nas redondezas, foi representado 

por Nice Guarasugwê, que se apresentou como uma das líderes.  

Os Guarasugwê rememoraram a sua trajetória de vida, mesmo aquelas experenciadas pelos 

seus ancestrais, a violência histórica e cultural, as expropriações sofridas principalmente a partir 

morte do capitão Miguel Terékewé, situações expostas no decorrer do presente artigo.  Apontaram 

também a urgência da identificação e demarcação de seu território e da necessidade da 

disponibilização de um barco com motor de popa para melhorar a mobilidade e o acesso aos 

recursos naturais do rio Guaporé. A pesca tem desempenhado também um papel significativo como 

geradora de renda para a comunidade. Foram recorrentes os discursos sobre a importância do rio 

Guaporé e suas redes fluviais, os caminhos das águas como mantenedores de vida, de memórias e 

saberes. Um território evidenciado por entrelaçamentos e afetividades, com uma paisagem cultural 

gestada e mediada ao longo do tempo, com significados sociocosmológico, etnoambiental e 

político. Como potência de vida e estar no mundo. 

Dentre os assuntos discutidos, foi evidenciada a necessidade de os Guarasugwê do município 

de Pimenteiras consultarem os de Costa Marques e São Francisco sobre a possibilidade de somente 

eles passarem a ser atendidos pela Coordenação Técnica de Vilhena. Os dos demais municípios 

manteriam vínculo com a Coordenação Regional de Ji-Paraná. Esses encaminhamentos junto aos 

Guarasugwê foram pauta de entendimentos entre os titulares das Coordenações Regionais de 

Cuiabá, Cacoal e Ji-Paraná que anuíram quanto a necessidade de compartilhar a atuação do órgão 

entre Ji-Paraná e Vilhena, objetivando a ecomicidade da administração pública, visando uma 

melhor assistência aos Guarasugwê. A equipe da Coordenação Regional de Cuiabá, antes de 

finalizar os trabalhos, realizou uma reunião com o Ministério Público Federal, em Vilhena. A 

Procuradora Dra. Samira Engel Domingues, titular do Inquérito Civil Público, ICP nº 

1.31.003.000010/2014-05, que acompanha a situação dos Guarasugwê, não pode participar da 

reunião. Assim, o Chefe de Gabinete, Sr. Noel F. da Silva, foi inteirado dos entendimentos 

mantidos pela Funai com os Guarasugwê e reiterou o compromisso do Ministério Público Federal 
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em colaborar com o órgão indigenista com as ações que resultem na melhoria da qualidade de vida 

dos indígenas do povo Guarasugwê. 

Assim, foi formalizado o atendimento pela Coordenação Regional de Cuiabá, através da CTL 

de Vilhena, aos Guarasugwê residentes em Pimenteiras. A CTL de Vilhena deu continuidade, em 

caráter de urgência, aos procedimentos para a emissão do Registro Administrativo de Nascimento 

Indígena (RANI) e vem apoiado os Guarasugwê. Com os registros, os índios passaram a ser 

atendidos pela SESAI em Vilhena. Um barco de alumínio e motor de popa foram disponibilizados 

para melhor acesso aos recursos naturais do rio Guaporé, conforme o solicitado. A CR de Cuiabá 

relatou à administração central em Brasília sobre o processo sócio-histórico e situação de risco 

social dos Guarasugwê, justificando a urgência na constituição de um grupo técnico multidisciplinar 

para a identificação e demarcação do território tradicional do povo Guarasugwê.  

 

PARA CONCLUIR 

 

O complexo processo de exclusão do povo Guarasugwê pelas redes socioeconômicas 

dominantes e, sobretudo, o difícil acesso ao seu território tradicional, e mesmo a obstrução, tem 

arrastado famílias indígenas para a periferia das cidades, além do aumento constante da pobreza. Ao 

longo de sua história, os Guarasugwê resistiram às ações de extermínios, epidemias e violências de 

toda tipologia, mesmo num contínuo processo de desterritorialização, conservaram os referenciais 

simbólicos e culturais de seus ancestrais.  

Ao examinar os registros dos cronistas, dos pesquisadores e da cartografia é perceptível a 

constrição sistemática do território do povo Guarasugwê e o seu quase extermínio. E, sobretudo, a 

naturalização historicamente comprovada da violência pela civilização ocidental que se quer 

reconhecer como justa e humana. Este estudo também abordou o fluxo das águas do rio Guaporé, 

associado a saberes tradicionais e à cosmovisão como uma das possíveis chaves que pode contribuir 

para pensar a sua territorialidade.  O estar no mundo, associado à identidade sociocultural, as 

conexões sociais e ambientais, como acesso aos recursos naturais e simbólicos de um complexo 

multilocal que conformam a territorialidade. O fluxo das formas e forças afetivas das memórias e 

dos esquecimentos em movimento, inseridos na dinâmica sazional dos pulsos, como mediador de 

manejo e o domínio do território. Um deslocamento espaço-temporal contínuo por locais de roças, 

montes, campos, pescas, caças, coletas de frutos, plantas medicinais e utilitárias, lugares simbólicos 

e sociocosmológicos, mesmo que o acesso para as sedes de antigas aldeias tenha sido violentamente 

interrompido.  

Face a escassez de material etnográfico disponível em relação aos Guarasugwê, cabe ponderar 

que se buscou mais caminhos do que respostas que só poderão ser sanadas com pesquisas de campo 
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e a continuidade de outros estudos. O esperado é que com o surgimento de novos trabalhos, outras 

reflexões sejam levantadas e as que aqui foram reunidas possam ser revisitadas. Também, como 

forma de suprir com novos dados para o entendimento do processo de desterritorialização e 

espoliação das terras de ocupação tradicional Guarasugwê. 

Por certo, urge ao meio acadêmico avançar nos estudos históricos, antropológicos, dentre 

outros campos da ciência, de maneira que contribuam para elucidar as muitas lacunas existentes e 

auxiliar os Guarasugwê na defesa de seus direitos constitucionais. Essas pesquisas servirão de lastro 

e embasamento para os estudos de identificação e delimitação do território tradicional Guaresugwê, 

face a sua presumível demora em serem efetivados. E mesmo para sustentar as perícias decorrentes 

de ações judiciais que normalmente transcorrem num processo de regularização fundiária ao 

confrontar interesses diversos que demandam da demarcação de terras indígenas. 

Independentemente da sua trajetória histórica e das reconfigurações socioculturais, os 

Guarasugwê se constituem em uma etnia transfronteiriça e vivem nestas terras desde os tempos 

imemoriais, bem antes da chegada das potências coloniais ibéricas que deram causa à fronteira. No 

Brasil, no município de Pimenteiras, Rondônia, ocupam tradicionalmente a região de Riozinho, 

Acorisal e do rio Guaporé, rio que os une aos seus parentes e território do lado boliviano. A 

resiliência socioecológica do povo Guarasugwê, mesmo submetido a um violento processo de 

desterritorialização, demonstra que seu protagonismo foi capaz de reconfigurar as relações internas 

e externas como forma de assegurar a sua etnicidade em constante diálogo com sua singular visão 

de mundo. 
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Território de los Pauserna-Warasug’we, mostrando las antiguas aldeas de la tribu 

Fonte: Riester (1976, p. 209) 
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Carta do Estado de Mato Grosso e Regiões Circunvizinhas 

Fonte: Rondon (1952) 

 

 

 

Aldeias tradicionais Warázu 

(1) Riozinho (Urukuríti) (2) Acurizal (3) Campo Grande (4) Bella Vista 

(5) Jangada (6) Barranco Vermelho (7) Flechas 

Fonte: Ramirez; Vegini; França (2017, p. 413) 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo trazer a lume  o percurso profissional de uma professora de 

piano em Mato Grosso. Nascida em Poconé, a Irmã Augusta Costa Marques inicou seus estudos na 

fazenda Santa Maria e, posteriormente, foi matriculada como interna no Asilo Santa Rita para dar 

continuidade aos estudos na Escola Modelo e na Escola Normalde Cuiabá . Foi no Asilo Santa Rita 

que teve suas primeiras aulas de piano que serviu de base para lecionar as aulas de piano quando 

assumiu o noviciado.  A análise  se insere na perspectiva da História Cultural e conta com suporte 

teórico-metodológico da micro-história, de Carlo Ginzburg e Jacques Revel por compreender que, 

ao tratar da história de vida de uma professora, é necessário compreender as diferentes dimensões de 

suas experiências sociais, educacionais. O periodo delimitado deve-se a sua ida para o Asilo Santa 

Rita onde inciou sua formação musical em 1926, até 2002 quando encerrou suas atividades docente. 

Foi possivel perceber que, mesmo sem formação musical em conservatório, a sua formação piniastica 

no ambiente religioso não a impediu de exercer a profissão e influenciar a cultura da cidade de 

Guirantinga-MT, onde permaneceu como religiosa e professora pelo periodo de 1979 a 2002.  

 

Palavras-chave: Ensino Musical. Irmã Augusta Costa Marques. Professora de piano.  

 

ABSTRACT 

 
The object of this article is to make known the professional career of a piano teacher in Mato Grosso. 

Sister Augusta Costa Marques was born in Pocone, where she began her schooling on the Santa 

Maria farm. Later, she lived and studied at the Saint Rita's Home, in addition to studies at the Model 

School and Normal School of Cuiaba. It was at Saint Rita's Home that she took her first piano lessons, 

which served as the foundation of her piano teaching once she became a nun. This analysis is 

presented in the context of cultural history, and is enriched by theoretical and methodological detail 

from a micro-history by Carlo Ginzburg and Jacques Revel. It is important to recognize that, when 

discussing the life of a teacher, one must consider the different dimensions of her social and 

educational experiences. The time period covered begins with her entrance into Saint Rita's Home, 

where she began her musical studies in 1926, and continues until 2002, when she terminated her 

teaching career. One can easily see that, even though she never studied in a musical conservatory, 

her musical training in a religious context did not hinder her fulfilling profession, through which she 

influenced the culture of the city of Guiratinga-MT, where she lived her life in the religious 

community as a piano teacher from 1980 to 2002. 

 

Keywords: Music Education. Sister Augusta Costa Marques. Piano teacher. 
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Introdução 

 

Numa sala austera e sem atrativos, o piano reinava. Atrás dele, era possível ver suas 

mãos dedilhando o marfim e o ébano, enchendo os espaços com melodias tocadas. Essa 

era a Irmã Augusta Costa Marques. Filha de uma família tradicional mato-grossense, se 

relacionou desde a mais tenra idade com o piano. Recebeu sua formação no Asilo Santa 

Rita e cursou a Escola Normal, tonando-se professora. Atuou no magistério no ensino 

primário e como professora de música em várias cidades como Corumbá, Campo Grande, 

Alto Araguaia e, por último, Guiratinga onde passou a maior parte de sua vida.  

Sua trajetória profissional como professora de piano se iniciou nos anexos das 

Casas Institucionais por onde passou, orientando-se nas metodologias próprias da Irmã 

Alzira Bastos, professora de piano em Cuiabá. Sua atuação ganhou destaque em 

Guiratinga, entre os anos de 1979 até 2002, quando compôs o quadro das freiras 

Salesianas do Instituto Santa Terezinha, ensinando piano às jovens guiratinguenses.  

Assim, o presente artigo pretende trazer a lume a experiência docente de uma 

religiosa, Irmã Augusta, que, mesmo sem formação técnica na área de música, ensinou 

com método próprio as crianças de várias cidades e de Guirantinga, impactando na vida 

delas e da cidade. Tem como referencial teórico a micro-história, por compreender que, 

ao tratar da história de vida de uma professora não se refere “unicamente aumentar ou 

diminuir o visor, e sim modificar sua forma e sua trama” permitindo “integrar as 

diferentes dimensões dessa experiência social” (REVEL, 2010, p. 438). Entendemos que 

debruçar na história da Irmã Augusta, um caso singular e excepcional como Menocchio 

(GINZBURG, 2006), possibilitará vislumbrar as experiências vividas pela sociedade na 

qual encontrava-se inserida. 

Para tal, foi utilizada a documentação encontrada na Inspetoria Nossa Senhora da 

Paz - Cuiabá, organizada em 2006 contendo o memorial da Irmã Augusta e dossiê, 

contendo depoimentos e publicações sobre sua vida religiosa e no ensino, bem como os 

livros contendo as Crônicas da Escola Estadual de 1º e 2º graus “Santa Terezinha”, 

depoimento escrito de sua ex-diretora e cartas pessoais enviadas para ex-aluna.  

Para compreender como ela se constituiu professora de piano organizamos o texto 

em duas partes: a primeira trata sobre a sua formação musical e pianística e, a segunda, 

retrata a sua relação profissional com o piano em suas aulas. 
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1. FORMAÇÃO PIANÍSTICA NO AMBIENTE RELIGIOSO 

 

Irmã Augusta nasceu em 1913 em Poconé, filha do Coronel Alfredo Costa Marques 

e Theodorica do Prado Marques. A titulação atribuída a seu pai, não provinha de patente 

militar, mas por ser proprietário de um latifúndio. Segundo Corrêa (2006, p. 61): 

 

Os coronéis em Mato Grosso, cujas bases econômicas podiam, então, 

provir tanto da grande propriedade rural, como de um patrimônio 

urbano (coronéis pecuaristas, usineiros, agricultores, comerciantes 

grandes ou pequenos, etc) exerciam o poder de decisão efetivamente a 

nível local ou estadual, mantendo o controle dos empregos públicos e 

outros privilégios econômicos e sociais, e dispunham também de uma 

grande capacidade de mobilização de forças sob seu comando direto.  

 

A posição política de seu pai que o fez galgar a posição de prefeito de Poconé por 

duas vezes e de Santo Antônio do Leverger, foi herdada de seus avós “Tenente-Coronel 

da Guarda Nacional Salvador da Costa Marques, abastado fazendeiro e prestigioso chefe 

politico no antigo regime, e de Augusta Nunes Rondon Marques, também de família de 

fazendeiros de grandes recursos” (PÓVOAS, 1978, p. 95) e influenciou, também, a 

possibilidade de formação professional e atuação política de seus tios Manuel Esperidião 

da Costa Marques (Engenheiro Civil formado pela Escola de Minas de Ouro Preto foi 

Deputado Geral e Deputado Provincial várias vezes) e Joaquim Augusto da Costa 

Marques (Advogado pela Faculdade de Direito em São Paulo, Deputado Federal em 

várias legislaturas e Governador do Estado de Mato Grosso no período de 1911 a 1915) 

(MENDONÇA, 1971).  

No seio dessa família de latifundiários e políticos Augusta cresceu cercada de 

cuidados e privilégios, uma realidade que não era comum às crianças da região.  Segundo 

ela: “Cresci na fazenda que meu pai tinha no Pantanal e no tempo da chuva ia para 

Poconé”  (INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Memorial, 2006, p.1). 

Essa era uma prática comum no início do século XX. A cidade vivia dois momentos 

distintos: das águas e das festas de santos. Assis e Silva (2018, p. 87) relata que: “ Com 

o início das chuvas, em novembro, a cidade costumava desertar, porque as famílias 

desciam rumo ao pantanal e de lá voltavam com o cessar das chuvas, período que 

facilitava a locomoção”, era quando aconteciam as festas dos santos. Continua a autora:  

Mesmo no período da vazante, quando as pessoas se dirigiam para a 

cidade, o trajeto ainda era cheio de sacrifícios para as famílias: ele 

ocorria por meio de canoas ou através de carro de bois. As canoas só 
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alcançavam certo ponto do pantanal, a partir do qual o trânsito precisava 

ser completado por carros de bois. [...]  

Passadas as festas principais, era tempo de voltar à rotina. Os 

fazendeiros, em ritmo de viagem, organizavam a família e o transporte 

para descerem o pantanal. Os filhos que estudavam ficavam na cidade 

em internatos ou em casas de familiares; e a cidade começava a desertar 

[...]  

Nesse período a cidade ficava em ritmo de despedidas; carros de bois 

nas portas das casas, malas a serem carregadas, compras empilhadas e 

matulas prontas para a longa viagem rumo as fazendas do pantanal. 

Como era na época da vazante, no pantanal ainda existiam muitas áreas 

alagadas, atoledos, dificuldades naturais encontradas para o transporte 

nessa região, de forma que os fazendeiros buscavam viajar em 

comboios para contar com a ajuda mútua na longa e rija viagem. Assim, 

a pequena e pacata cidade voltava para as suas práticas cotidianas 

habituais. (ASSIS E SILVA, 2018 p. 87 e 94).  
  

Seus estudos de primeiras letras  iniciaram na sede da fazenda Santa Maria. Seu 

pai contratou a professora Felicidade Nunes Rondon para ensinar os familiares e os filhos 

dos empregados, prática comum naquele período, conforme assinalado por Assis e Silva 

(2018, p. 165): “Nas práticas cotidianas dos professores, os espaços das salas de aulas 

transitivam entre o particular do universo das casas e o público, à medida em que eram 

cedidas salas para o funcionamento das escolas.” 

Posteriormente, com o estudo mais adiantado, Augusta e Mariana, sua irmã, foram 

levadas para permanecerem como internas no Asilo Santa Rita e estudarem na Escola 

Anexa da Escola Normal de Cuiabá, localizadas no primeiro distrito da Capital.  

(INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Memorial, 2006).  

As famílias tradicionais da época, como os Costa Marques, professavam a fé 

católica e, por isso, confiavam nas escolas confessionais a educação de seus filhos. O 

Asilo Santa Rita, funcionava como internato para filhas de familias abastadas e para as 

orfãs e meio pensionato, atendendo crianças que iam lá estudar, como era o caso de Maria 

Benedita Des Champs Rodrigues, mas conhecida por seu apelido de Dunga Rodrigues. 

Segundo ela, o Asilo era “[...] um dos melhores colégios do tempo, no qual as moças se 

preparavam para o lar. O chique era aprender música, francês, pintura, bordado. O Asilo 

funcionava em regime de meio pensionato, minha avó mandava a comida, eu almoçava e 

ficava o dia por lá”. (RODRIGUES apud ROSA, 1990, p. 218).  

Augusta e sua irmã ficaram internas no Asilo Santa Rita entre 1926 a 1932 e 

estudaram na Escola Modelo e na Escola Normal Normal de Cuiabá, formando-se em 

1931. (LOPES, 2006). No inicio, segundo Augusta, foi duro “[...] acostumar no regime 
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de internato após uma vida feliz e de grande conforto, liberdade e carinho da família”. 

(INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Memorial, 2006, p. 1). 

Essa instituição estava sob os cuidados das Filhas de Maria Auxiliadora, mais 

conhecidas como Irmãs Salesianas, por isso, assim que iniciou o ano escolar as irmãs 

Costa Marques entraram na aula de catequese e, assim, elas foram adentrando, cada vez 

mais, no universo religioso católico. Aos 13 anos receberam a “fita das Filhas de Maria”, 

participavam das novenas e festas de Nossa Senhora e participavam de retiros espirituais. 

Augusta relata que com “[...] o retiro espiritual todos os anos e com o exemplo das Irmãs 

e tantos auxílios espirituais que se recebia, surgiram várias vocações no internato”. 

(INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Memorial, 2006, p.1). A opção religiosa de Augusta, 

em seguir o noviciado, é a prova do exitoso investimento religioso das salesianas. 

Ao cursar a Escola Normal, Augusta teve acesso a uma gama de conhecimentos 

para inseri-la na docência do ensino primário. Conforme Silva (2006, p. 81): 

 

O programa destinado ao desenvolvimento intelectual, moral e físico 

dos normalistas foi organizado através dos conhecimentos das ciências 

físicas e naturais, onde os alunos mestres tinham acesso aos 

conhecimentos adquirido por meio da observação e experimentação. O 

ensino de moral e cívica ensinava ao aluno os seus deveres no interior 

da sociedade. O aluno percebia a importância e fortalecimento do corpo 

por meio do ensino da educação física. Através do estudo da pedagogia 

o aluno tinha a sua formação prática enquanto educador, o que se deu 

quando Mello organizou a Escola Modelo, que funcionava anexa à 

Normal, em classes seriadas, obedecendo uma única unidade de 

programa e horário seguindo uma sequência gradual dos conteúdos. 

Investiu na orientação dos professores quanto à organização do tempo 

e principalmente, do uso no método intuitivo.  

 

Mas além da formação para a docência, Augusta já havia encontrado outra vocação: 

o piano. Ao ser matriculada no Asilo Santa Rita imediatamente começou a ter aulas de 

piano sob a orientação da religiosa Irmã Alzira Bastos (INSPETORIA N. SRA. DA PAZ,  

Memorial, 2006).  Não nos parece ter havido a pretensão de formar as meninas para ser 

professoras ou concertistas, apenas fazia parte do currículo da boa educação tocar o piano, 

como nas palavras de  José de Alencar: “ [...] que é para senhoras como o charuto para os 

homens, uma amigo de todas as horas, um companheiro dócil e confidente sempre 

atento”. (ALENCAR, 1977, p.110).  

As partituras encontradas no Asilo Santa Rita, datadas de 1895, sugerem que a Irmã 

Alzira se guiava pelos métodos europeus, comumente usados no final do século XIX e 

início do século XX, entre eles se destacavam: Schmoll, Burgumuller, Czerny, Streabbog 
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e entre outros. Essas partituras podem ter sido deixadas por sua antecessora  Soeur Marie 

Vicent, que cursou o Conservatório de Paris. A aprendizagem do piano era focada desde 

como sentar ao piano a como dedilhar as teclas do instrumento e,a medida que a aluna ia 

evoluindo, seu repertório era modificado com níveis de dificuldade cada vez maior. 

Em 1929, com o falecimento de sua mãe, ela se voltou para a vida religiosa, optando 

por seguir o noviciado. Em seu depoimento, Augusta relata: “Confesso que a morte da 

minha mãe influenciou na minha vocação ... pois eu sonhava com meus 15 anos... e ela 

se foi e eu fiquei triste a chorar.  (INSPETORIA N. SRA. DA PAZ. Memorial, 2006, p. 

2). 

Ser professora e, com isso, apreender os conhecimentos sobre crianças numa 

profissão que significava ser a segunda mãe, e aprender habilidades como o piano, a 

colocava num patamar de mulher prendada, passível de atrair um bom marido. Esse foi o 

investimento de sua família. Assim, ao ser comunicado da decisão de fazer o Noviciado 

em São Paulo, seu pai não aceitou passivamente. Segundo ela: “Meu pai naquela ocasião 

não quis ajudar-me em nada, mas Mariana renunciou à festa de formatura e entregou às 

irmãs, todo dinheiro que papai lhe havia dado para que elas providenciassem o meu 

enxoval e tudo que era necessário” (INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Memorial, 2006, 

p.2). Com isso, passou a ser conhecida como Irmã Augusta. 

Entre os votos, a obediência às suas superioras e responsabilidade para com a 

sociedade, a sua relação com o  piano deixou  de ser um lazer em sua vida, para atender  

como docente às necessidades das Casas Salesianas.  

 

2. NO AMBIENTE RELIGIOSO, NASCE UMA PROFESSORA DE PIANO 

 

Seu primeiro trabalho após a profissão religiosa foi no Colégio Nossa Senhora 

Auxiliadora de Campo Grande, no qual permaneceu de 1934 a 1936 como professora-

assistente, auxiliando a Irmã Amália Vilanova a tomar lições de piano dos alunos 

menores. Com a  Irmã Amália continuou seus estudos de piano (INSPETORIA N. SRA. 

DA PAZ. Memorial, 2006). Depois, com essa experiência, Irmã Augusta não somente 

aperfeiçoou seu estudo de piano, como também aprendeu a ensinar o instrumento.  

 Ao retornar para Cuiabá no final dos anos 1930, ela atuou como professora de 

piano no Asilo Santa Rita, no qual teve seu primeiro contato com o instrumento. No início 

dos anos de 1940 foi transferida para Corumbá, onde continuou a lecionar piano e estudou 
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Canto Orfeônico e violão com o Maestro Tenente Almeida, em Corumbá (MARQUES, 

2000, p.1). 

Atuou como professora de piano em todas as escolas pelos quais passou, sendo em 

Cuiabá, Corumbá, Lino Tupã e Guirantinga. A sua formação musical, principalmente o 

estudo de piano, fora oferecido sem a consistência teórica de um conservatório, mas se 

mostrou suficiente para atender às exigências como pianista e professora do instrumento 

nas escolas salesianas. Sua atuação como professora de piano nos remete a um cenário 

musical em Mato Grosso, que contava apenas com cursos de instrução musical, no caso 

do piano, nos quais era repassado conhecimentos de métodos e repertórios, não existindo 

no estado um programa profissional, apenas uma formalidade empírica de ensinar. 

No início dos anos 1950 foi contratada pelo então governador do Estado de Mato 

Grosso, Filinto Muller, a ser professora no Asilo do Coxipó e lecionou canto orfeônico 

no mesmo período no Asilo Santa Rita. Sua familia a acompanhava nesse percurso, pois 

por receber o Asilo do Coxipó as meninas desvalidas, segundo Irmã Augusta : “A casa 

era muito pobre e vivíamos com muito sacrifíco. Meu pai ajudou muito as Irmãs nesta 

ocaisão e até deu uma vaca leiteira, chamada : Flor do Campo a fim de fornecer leite para 

a comunidade.” (INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Memorial, 2006, p.3) . 

Dunga Rodrigues afirma que o desejo das professoras leigas em se profissionalizar 

só ocorrera na capital no início da década de setenta com a fundação do Conservatório 

Musical de Mato Grosso:  

Finalmente, autorizado a funcionar a 17 de janeiro de 1969, viu-se 

realmente fundado, a 8 de dezembro desse mesmo ano, o Conservatório 

Musical de Mato Grosso, tendo nesta data efetuado a sua primeira prova 

de classificação geral, perante uma banca vinda do Rio de Janeiro, para 

tal fim, esta escola era, filiada ao Conservatório Brasileiro de Música, 

com sede no Rio de Janeiro . [...] O seu trabalho foi muito importante, 

porque ensejou a ida de vários alunos a concluírem o seu curso de 

graduação musical, na cidade do Rio de Janeiro, obtendo, desse modo, 

um diploma especializado e válido para todo o país (RODRIGUES, 

2000, pg. 29 e 30). 

 

Assim, quando surgiu a possibilidade de se profissionalizar em educação musical 

em Cuiabá,  Irmã Augusta já não se encontrava mais na capital mato-grossense, 

percorrendo pelas casas salesianas no estado. Mesmo assim,  manteve-se uma normalista 

experiente e atenta às exigências pela qual a educação passava, contribuindo com o seu 

conhecimento musical, mais propriamente com o ensino do piano (INSPETORIA N. 

SRA. DA PAZ, Memorial, 2006). 
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Em 24 de janeiro de 1979, aos  66 anos de idade, Irmã Augusta foi transferida para 

servir como religiosa em Guirantinga, juntamente com a Irmã Guiomar Rocha. Elas foram 

recebidas com comemoração no ESCOLA ESTADUAL, onde “houve uma pequena 

audição de piano das alunas de música, tendo os pais que participaram da mesma saídos 

satisfeitos” (ESCOLA ESTADUAL, Crônica, 1977, p. 42). Sua recepção com a 

apresentação das alunas de piano sinaliza que o ensino do instrumento já fazia parte das 

atividades curriculares do Instituto.  

A participação constante da sua familia nesses momentos era narrada nas crônicas 

da Escola: “ Neste dia chegou de Cuiabá D. Lordes, irmã de Ir. Augusta, com o esposo e 

a netinha Patrícia, para a audição de Piano” (ESCOLA ESTADUAL, Crônica, 1983, p. 

3). Outras visitas de sua irmã Lordes, esposo e neta para suas audições de piano foram 

registradas ao longo dos anos. 

Lecionar piano relaciona-se ao ato de alfabetizar: se guiava pelos métodos de lições, 

repertórios, exercícios técnicos, teoria musical conforme a faixa etária dos alunos. 

“Importante ressaltar que métodos utilizados por professores foram se modificando ao 

passar dos anos, não havendo, de modo geral, um programa fixo adotado no decorrer da 

trajetória profissional” (BOZZETTO, 2004, p.60). A forma de ensinar da Irmã Augusta 

reportava-se ao tempo em que professores bons eram os enérgicos. Conforme Ribeiro 

(2020, s/p):  

Sua forma de ensinar era enérgica, exigia pontualidade e 

responsabilidade com os materiais, onde muito desses materiais a 

mesma dispunha para o emprétimo nas aulas, mesmo serena na sua 

sensibilidade, maneja a régua nas mãos indisciplinadas que não 

atendiam ao seu comando, mas nem por isso deixou de ser amada por 

suas alunas e alunos.  

 

Havia a necessidade de um espaço para dar as aulas de piano, conforme ressalta 

Bozzetto: “A maioria dos professores tem uma sala específica reservada para as aulas de 

piano” (BOZZETTO, 2004, p.34). Na Escola Estadual Santa Teresinha, as aulas de piano 

aconteciam numa pequena saleta com dois pianos. “As aulas eram particulares, era 

cobrado mensalidade acessível à sociedade [...] “ (RIBEIRO, 2020, s/p).  

 Em ato governamental de 20 de fevereiro de 1984, a Professora Augusta Costa 

Marques se aposentou do cargo de professora na Escola de 1º e 2º graus “Santa 

Teresinha”.  (DIÁRIO OFICIAL, 1993, Acórdão Nº 3.708, p. 19). No entanto, continuou 

atuando como docente religiosa, que, além das aulas de piano, a Ir. Augusta lecionava 

também violão, canto para as Internas em 1985. (ESCOLA ESTADUAL, Crônica, 1983, 
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p. 56). A respeito, ela escreve em seu memorial: “Nesta Casa ‘Instituto Santa Teresinha’ 

dei aula, ensinei piano, violão e preparei muito teatro com as/os alunas/os. Aposentei-me 

como professora e dediquei-me à Catequese na Capela Imaculada [...] “ (INSPETORIA 

N. SRA. DA PAZ, Memorial, 2006, p. 3).  

No final de 1980, o público das aulas de piano se amplia para os meninos, “até 

mesmo porque na década de oitenta apenas meninas frequentavam nosso 

estabelecimento, no final dessa década surge o rompimento com o aparecimento dos 

meninos, desejando aprender essa arte com a velha irmã”. (RIBEIRO, 2020, s/p). Com 

isso, mesmo já perto de alcançar os seus 80 anos continuou a atuar em seu trabalho 

musical nas dependências da Escola Estadual Santa Terezinha, pois a procura pelas aulas 

de piano continuava. 

Ao final do ano promovia um recital didático, que culminava em um evento para a 

cidade, uma vez que a maioria das alunas de piano eram também da Escola. Tais 

apresentações foram sempre acompanhadas pelas cronistas das casa, desmonstraram os 

resultados desse trabalho, como nessa crônica: “ Os alunos de piano e violão apresentaram 

em nosso salão peças musicais, fruto do esforço e estudo deste ano. Estiveram presentes 

os familiares dos alunos e parentes da Irmã Augusta da Costa Marques, vindos de Cuiabá, 

para participarem da audição”. (ESCOLA ESTADUAL, Crônicas, 1989, p. 120).  

No final dos anos de 1990, mais precisamente em 1997, Irmã Augusta já se 

encontrava com 84 anos e começa a falar sobre a dificuldade de convencer os atuais 

alunos e alunas sobre a importância de suas aulas, como relata em uma carta a um ex-

aluno: [...] agora que vou começar a preparar os alunos que são quase todos iniciantes. 

As mais adiantadas são Emmanuelle, Jéssica e Paula que faltam muito e por isso não 

progridem […] (MARQUES, Carta, 04/05/1997).  

Quase ao fim de sua atuação na Escola Estadual Santa Teresinha, em 1999, ela 

atuava somente como professora de piano. No mês de maio, a escola prestou homenagens 

à sua dedicada atuação contando com a presença de seus familiares (ESCOLA 

ESTADUAL, Crônica, 1999).  

Os festejos dos 70 anos de fundação dessa escola administrada pelos Salesianos, no 

dia 18 de novembro de 2000, indica ser uma das últimas atividades da Irmã Augusta 

naquele estabelecimento. A programação iniciou as 07:30 com as seguintes atividades: 

 

Desfile esportivo pelo centro da cidade percorrendo as principais ruas, 

abrilhantado pela fanfarra escolar da Escola. Em seguida: Danças 

Ginastica rítimica e aeróbica, Coreografia dos 70 anos com balões 
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coloridos e Mini Olimpíadas: Voley, Football de salão, Baskete, 

Capoeira. Premiação dos times vencedores nas disputas. 15:00 horas: 

Lanche Americano para 70 crianças carentes dos bairros de periferia, 

sob a responsabilidade das ex-alunas. 18:00 horas: Missa na Capela da 

Escola em ação de graças pelos 70 anos de presença das Irmãs 

Salesianas; FMA, pioneiras da educação nesta cidade, celebrada pelo 

pároco Pe. Sandro Giancola [...]. ( ESCOLA ESTADUAL, Crônicas, 

1993, p. 191).  

 

Uma programação especial naquele dia homenageava  a Irmã Augusta da Costa 

Marques, que contou com a presença de seus familiares: 

 

20:00 horas: Sessão Acadêmica no Salão Nobre da Escola Santa 

Teresinha, conferindo o título de cidadã guiratinguense a decana Ir. 

Augusta da Costa Marques e Noite de autógrafos: Poesias inéditas da 

homenageada. Show artístico de piano pelo ex-aluno Luis Renato 

Santos Dias, alunas de Piano e encenação dramatizada da chegada da 

1ª Comunidade na fundação da Casa [...] ( ESCOLA ESTADUAL, 

Crônicas, 1993, p. 191).  

 

Aos poucos sua saúde foi ficando debilitada. Conforme Teresinha Monteiro 

Antunes, amiga e colaboradora, a Irmã “já estava enfraquecida, com uma queda quebrou 

a clavícula e também um tanto esquecida, mas sempre alegre e querendo ainda fazer 

tudo”. (INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Dossiê, 2006, p. 6).Foi internada por um mês 

no início de 2002, sendo necessário ser buscada em Cuiabá por não se encontrar mais em 

condições de viajar sozinha ( ESCOLA ESTADUAL, 1993, p. 29). No mesmo anor, foi 

transferida para a Casa Maria Auxiliadora no Coxipó. A Irmã Maria de Lima Barros 

relatou que :  

Quando cheguei ela ainda pensava em voltar para Guirantinga, 

pensando no apostolado que lá tinha deixado e sustentando estar aqui 

só para tratamento de saúde. Já com amnésia bem adiantada, não 

acreditava ter sido transferida para esta casa apensar de mais de uma 

carta escrita pela Inspetora, uma delas lida pela Visitadora  Ir. Alaide 

Deretti, quando de sua visita em 2002. (INSPETORIA N. SRA. DA 

PAZ, Dossiê, 2006, p. 4).  

 

A Irmã Bernadete de Lima Barros relata que, durante a estada das duas em 

tratamento na Casa Maria Auxiliadora, a Irmã Augusta era a alegria da casa. “ Insistia 

que sua casa eram em Guirantinga, esta ela não esqueceu, pois trabalhou muitos anos 

aqui.”  (INSPETORIA N. SRA. DA PAZ, Dossiê, 2006, p. 5). 

Guirantinga foi, aos poucos, sendo o seu lar. Suas ações em prol do ensino e da 

cultura da cidade foi reconhecido pela imprensa local, que publicou um artigo intitulado  
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 “Grandes nomes da nossa Gente”: 

 Nesta edição, recordamos com prazer e alegria da Irmã Augusta Costa 

Marques, que durante anos dedicou-se a Escola Estadual de 1º e 2º 

graus Santa Terezinha á arte de ensinar piano aos jovens de nossa 

cidade, inclusive sendo a professora de muitos na iniciação dos dons 

musicais”. (JORNAL FOLHA DE GUIRATINGA, 2006 apud 

Inspetoria Nossa Senhora da Paz, Dossiê, 2006). 
 

O periódico materializa a importância que a professora de piano, Irmã Augusta, 

teve para a cidade, pois o fato de não se limitar às paredes da Escola Santa Teresinha e 

atuar com seus recitais didáticos nos eventos sociais da cidade, possibiltou à  população 

ampliar sua cultura musical.  

 

 

Considerações finais 

 

Irmã Augusta, em sua trajetória profissional, irá se tornar professora de piano que 

atuava em algumas instituições salesianas. Mesmo sem ter uma formação técnica no 

instrumento, mas aliada a técnica de ensino aprendida entre as irmãs salesianas e a sua 

formação técnica como normalista, uma vez que cursou a Escola Normalde Cuiabá, 

posteriomente denominada Escola Normal “Pedro Celestino”,  adotou uma aprendizagem 

pianística que a diferenciou pelos resultados obtidos com os seus ensinamentos pelas 

casas por onde passou, especialmente em Guiratinga, onde mais tempo ficou como 

professora de piano. 

Em quase um século de existência, sua vida entretece com a presença salesiana em 

Mato Grosso, sua contribuição em levar o conhecimento musical através do piano e a sua 

atuação religiosa nas cidades desprovidas de recursos, permitiu que os alunos e alunas 

aos quais lecionou, tivessem acesso ao pentagrama e as formas musicais. Por sua atuação, 

a população ampliou o acesso às peças de piano no dedilhar de suas alunas nos eventos 

sociais.  
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RESUMO 
 

O presente artigo se propõe, numa perspectiva histórica, a refletir sobre a circulação dos saberes por meio do 

“Clube do Jazz” na cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, no ano de 1999. Nesse sentido, abordam-

se a criação, o funcionamento e a não continuidade do referido espaço de fazer musical jazzístico. O estudo 

utiliza-se do entrelaçar dos recursos da história oral – por meio de entrevistas realizadas com os sujeitos 

proponentes do projeto – e de documentos hemerográficos. Fundamentou-se nas orientações de Alberti (2008) 

sobre o tratamento das narrativas e de Sampaio (2014) sobre periódicos impressos – nesse caso, os jornais 

piauienses Diário do Povo e Meio Norte. Além disso, fez-se uso de autores relacionados ao estudo do jazz, 

que são Bezerra (2001), Pinheiro (2011), Pinheiro e Bivol (2020), Nunes (2012), Hatch (2002), Domingues 

(2018), Ribeiro e Schemes (2011) e Fabris e Borém (2006). Cabe pontuar também a mobilização das ideias de 

Elias e Scotson (2000) sobre identificação e reflexão das redes de sociabilidade. O artigo alinha-se ainda com 

os estudos de Salomé (2011), Segnini (2006), Silva (2017), Monti (2014), Nascimento e Delangelo (2018) e 

Kupiec, Neitzel e Carvalho (2014), os quais propiciam fundamentações importantes sobre mediação cultural, 

bem como reflexões sobre as relações existenciais do ser artista e processos educacionais imbricados nesse 

entremeio. Dessa maneira, foi possível perceber que os proponentes são sujeitos estabelecidos no cenário de 

Teresina e que utilizaram suas redes sociabilidade em prol da criação do projeto. Já no que versa sobre a 

circulação dos saberes, estes se deram principalmente em duas vias: por um repertório híbrido, contendo 

majoritariamente músicas da “linguagem tradicional do jazz”, com uso dos standards; e pela presença de outras 

influências, dentre elas a da música brasileira, como a bossa nova.  

 

Palavras-chave: História da Educação Musical. Circulação de saberes. Jazz. Teresina. 

 

ABSTRACT 

 
This article proposes, in a historical perspective, to reflect on the circulation of knowledge by means of the “Jazz Club” 

in the city of Teresina, capital of the State of Piauí, in the year of 1999. In this regard, it approaches the creation, the 

functioning, and the discontinuity of this space dedicated to jazz music. The study uses the interlacing of oral history 

resources – by means of interviews conducted with the project proponents –, and hemerographic documents. It was based 

on the guidelines of Alberti (2008) on the organization of narratives, and on Sampaio (2014) regarding printed newspapers 

– in this case, Diário do Povo and Meio Norte. In addition, we made use of authors related to jazz studies, namely Bezerra 

(2001), Pinheiro (2011), Pinheiro and Bivol (2020), Nunes (2012), Hatch (2002), Domingues (2018), Ribeiro and 

Schemes (2011), and Fabris and Borém (2006). It is also worth mentioning the use of Elias and Scotson's (2000) ideas on 

identification and reflection of sociability nets. Moreover, the article is aligned with the studies of Salomé (2011), Segnini 

(2006), Silva (2017), Monti (2014), Nascimento and Delangelo (2018), and Kupiec, Neitzel and Carvalho (2014), which 

offer important considerations on cultural mediation, as well as reflections on the existential relations of artists and the 

educational processes involved in this context. Hence, it was possible to perceive that the proponents are established in 

the scene of Teresina and used their sociability nets in favor of the creation of the project. Regarding the circulation of 

knowledge, it was characterized by two aspects: a hybrid repertoire, mainly with songs of the “traditional jazz language”, 

with the use of standards; and the presence of other influences, including Brazilian music, such as bossa nova.  

 

Keywords: History of Musical Education. Circulation of knowledge. Jazz. Teresina. 
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Introdução 

 

Este estudo tem como foco a circulação de saberes envolvidos no projeto musical denominado 

“Clube do Jazz”, no decorrer de sua existência na cidade de Teresina, no final do século XX, mais 

precisamente no ano de 1999. Esse lugar de atividades musicais tinha como objetivo viabilizar o 

encontro de músicos ligados ao jazz que buscavam pôr em prática e desenvolver o conteúdo de suas 

performances, bem como viabilizar ao público que se propunha a ali estar o estreitamento das relações 

com esse gênero musical.  

Para nortear os diálogos sobre o “Clube do Jazz”, foram utilizados recursos da história oral, 

por meio de entrevistas com os sujeitos criadores e integrantes do referido clube, sendo este um dos 

principais suportes analíticos, visando a identificar elementos que possam trazer luz acerca de 

questões sobre os saberes da música jazzística na cidade de Teresina, bem como dos envolvidos 

nessas práticas. Isso pode, por sua vez, contribuir para o avanço da produção acadêmica sobre essa 

temática. Além disso, a presente pesquisa abarca, no seu corpus documental, a análise de periódicos 

impressos (jornais) e busca, na articulação dessas fontes, fundamentar os fatos, indícios e/ou aspectos 

nesse processo da circulação de saberes jazzísticos. Tudo isso tem em vista que a utilização desses 

documentos corrobora os objetivos desse estudo, pois,  

[...] como em geral um projeto de pesquisa em História oral pressupõe a realização 

de várias entrevistas, o tempo e os recursos necessários são bastante expressivos. Por 

essa razão, é bom ter claro que a opção pela história oral responde apenas a 

determinadas questões e não é solução para todos os problemas [...] (ALBERTI, 

2008, p. 165). 

Sendo assim, ratificamos que a mobilização de outras fontes como as hemerográficas1 – nesse 

caso, os periódicos impressos (jornais) – se faz oportuna. No entanto, cabe pontuar que, embora as 

utilizemos visando a somar informações para as respostas às problemáticas propostas, “a imprensa 

enquanto objeto de investigação e fonte de pesquisa” também apresenta suas dificuldades 

(SAMPAIO, 2014, p. 151). Portanto, é preciso considerar que, “de forma geral, ela ao mesmo tempo 

ajuda a construir e desconstruir; ao mesmo tempo informa e omite” (SAMPAIO, 2014, p. 151). 

Em relação à localização dessas fontes orais e hemerográficas, empenhamo-nos em buscar 

sobre o “Clube do Jazz” narrativas daqueles que tiveram relação direta na ação proponente desse 

espaço de difusão cultural, sendo entrevistados o baixista Júlio Medeiros, o pianista Luizão Paiva, 

bem como os cantores Bebeto Paz e Carol Costa.  Por sua vez, os jornais impressos foram encontrados 

no acervo da hemeroteca da Casa da Cultura de Teresina. Sobre essas fontes hemerográficas, fizemos 

 
1 “Fontes hemerográficas são aquelas cujo suporte material se constitui de textos impressos, ou publicados por outros 

meios (como os virtuais), em forma de periódicos (jornais, revistas, outros) e que são utilizadas como fonte na pesquisa 

histórica” (SAMPAIO, 2014, p. 151). 
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uso de três matérias jornalísticas de periódicos impressos (jornais) que têm a presença do “Clube do 

Jazz”, datadas do ano de 1999. Para tal, os jornais aqui utilizados são os piauienses Diário do Povo, 

com duas abordagens exclusivamente sobre o clube, e Meio Norte, direcionado ao lançamento do CD 

de um dos sujeitos envolvidos e que menciona a criação do clube aqui protagonista.  

As questões que norteiam este estudo sobre a criação e circulação de saberes no “Clube do 

Jazz” são: quais as influências do referido clube para os executantes e apreciadores dessa música 

jazzística na cidade? Quais os saberes desses sujeitos presentes, e o que viabilizou as redes imbricadas 

nessas relações? Que músicas faziam parte desse repertório? Qual o formato da performance? Havia 

momentos com convidados? O que foi possível perceber no e/ou do público, quanto ao que concerne 

a esses saberes? Que situações inviabilizaram, em algum momento, a sua continuidade?  

É importante ressaltar que, com base em levantamento realizado em diferentes plataformas, tais 

como Banco de Teses e Dissertações da CAPES, SciELO – Biblioteca Eletrônica Científica Online, 

sumários de revistas brasileiras, Portal de Periódicos da CAPES e sites dos programas de pós-

graduação das áreas humanas e sociais do estado nordestino, não encontramos pesquisas que tenham 

o jazz no Piauí como foco temático ou partícipe. Essa premissa, por sua vez, fortalece a necessidade 

de trabalhos nessa esfera, a fim de, além de trazer à tona narrativas que oportunizem à sociedade o 

conhecimento sobre essas práticas, poder apresentar caminhos e, de alguma maneira, fomentar o 

processo de novas pesquisas com interesse nessa perspectiva. 

Buscamos aqui trabalhos de autores que nos orientaram diretamente sobre as maneiras de atuar 

no tratamento das narrativas dos sujeitos e a sua utilização como fontes orais. Para isso, alinhamo-

nos a Verena Alberti (2008, p. 155), que faz apontamentos sobre “o que consiste na realização de 

entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e 

conjunturas do passado e do presente”. Utilizamos também as ideias de Sampaio (2014, p. 150), que 

busca “compreender as problemáticas que envolvem o uso das fontes hemerográficas na produção do 

saber histórico e lançar sugestões para trabalhar com tal fonte”. E, nessa perspectiva de cruzamento 

das fontes, pudemos utilizar na pesquisa mais informações significativas no decorrer do estudo.  

No que versa sobre as redes de sociabilidade relacionadas ao “Clube do Jazz”, apropriamo-nos 

de Elias e Scotson (2000), que utilizam, na perspectiva de seus estudos, os conceitos de estabelecidos 

e outsiders, por via de diálogos sobre a temática das disputas sociais. Tais aspectos, desse modo, 

puderam aqui embasar a construção desses caminhos sociabilizados e das relações por vezes 

imbricadas, ou com desalinhamentos. Desse modo, fazemos uso das perspectivas desses autores no 

intuito reconhecer a qual grupo pertencem esses sujeitos envolvidos no estudo. 

Além disso, fez-se pertinente abordarmos trabalhos de autores que se apropriam do jazz e suas 

relações como parâmetro em outras áreas do conhecimento, como administração, segundo Hatch 
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(2002, p. 19), que “utiliza-se do jazz como um veículo metafórico para descrever o conceito de 

estrutura organizacional de forma adequada ao vocabulário emergente dos estudos organizacionais”.  

Valemo-nos também de estudos de autores como Kupiec, Neitzel e Carvalho (2014, p. 163), 

cuja pesquisa “tem como tema a cultura e como foco a mediação cultural, apresentando discussões 

sobre o papel do [...] mediador cultural no processo educativo”. Além disso, fizemos uso também de 

pesquisadores como Silva (2017, p. 72), cujo estudo, por meio de “abordagem filosófica, perpassa 

transversalmente por aspectos antropológicos, históricos e socioculturais, no que se refere ao conceito 

de circularidade cultural proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg”. 

Ademais, consideramos o conteúdo de outros contextos conceituais que se fizeram pertinentes 

nesse trabalho, como a tese de Salomé (2011, p. 13), que defende a “importância do trabalho com 

arte [...] de modo a se integrar o saber sensível e o conhecimento inteligível, destacando que o ensino 

da arte necessita ser pensado para além dos aspectos apenas cognitivistas”. 

Com base nos conceitos e autores mencionados, cabe ainda ressaltar que esta pesquisa 

protagoniza os saberes envoltos nas relações de um clube de performance musical, mais 

especificamente de jazz, que se dá principalmente por meio das redes de mediação. Dessa maneira, 

entende-se que a busca pelos conhecimentos musicais traz consigo diversos processos, dentre eles a 

sensibilidade e os valores atinentes à educação num sentido amplo.  

[...] nessa perspectiva, acredita-se que a música como linguagem e também discurso 

cultural possibilita a educação, pelo desdobramento de seus objetivos para fins 

estéticos, gerando a construção da vida moral na medida em que desenvolve a 

inteligência e a afetividade simultaneamente, o que torna o educando capaz de 

vislumbrar o mundo por meio da abstração e da crítica [...] (MONTI, 2014, p. 217). 

Fazendo uso dessa premissa, no que se refere à educação, o olhar direciona-se para as relações 

e a circulação de conhecimentos no processo do fazer artístico. Com isso, o artigo está estruturado de 

maneira que, primeiramente, aborda a criação do “Clube do Jazz”, por intermédio da identificação 

das redes de sociabilidade dos sujeitos proponentes e do alinhamento de interesses. Posteriormente, 

apropria-se dos caminhos presentes no decorrer de sua existência e dos saberes envolvidos quanto ao 

repertório e à sua ação constituidora. E, por fim, expõe reflexões sobre motivos que levaram a uma 

não continuidade do referido clube. 

 
ARTICULAÇÕES DAS REDES DE SOCIABILIDADE NA CRIAÇÃO DO CLUBE 

 

Iniciado no dia 27 de agosto do ano de 1999 na cidade de Teresina, o “Clube do Jazz” teve 

como sujeitos proponentes o arquiteto e músico baixista Júlio Medeiros, o médico e cantor Bebeto 

Paz, o empresário e apreciador da música jazzística Raimundo Mendes, o baterista Adalberto Filho 

(Bebeto), o pianista Luizão Paiva e a cantora Carol Costa.  
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“Com liberdade e elegância” é o título da matéria capa do caderno de cultura “Galeria”, do 

jornal piauiense Diário do Povo, que noticia o início do funcionamento do “Clube do Jazz”. A 

reportagem, que pode ser lida a seguir, apresenta alguns elementos sobre concepções propositivas e 

sujeitos constituintes, além de experiências dos envolvidos e de expectativas geradas em torno do que 

viria a ser aquele clube, que, segundo o periódico, é mencionado como “ideia genial e inédita no 

Piauí” (MELO, 1999). 

 

 

Figura 1 - Jornal Diário do Povo, de 1999. 

 

 

Fonte: Melo (1999). 

O segundo parágrafo da matéria trazida na Figura 1 parte da perspectiva exposta por Luizão 

Paiva, que cita: “O jazz é um estilo de música que marca a liberdade. Você dá um tema e há uma 

improvisação entre os músicos. É uma música altamente sofisticada. Na minha opinião, foi o estilo 

que mudou a música no mundo inteiro, dos anos 20 para cá” (MELO, 1999). Já se têm indícios da 

relação de envolvimento que os sujeitos proponentes tinham acerca da criação do “Clube do Jazz”.   

Apresentado como “um sonho antigo de Luizão Paiva e partilhado com os amigos” (MELO, 

1999), o “Clube do Jazz” foi viabilizado por meio do alinhamento dos interesses em comum de 

envolvidos com o jazz. Tinha como lugar para realização um espaço de propriedade do empresário 
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Raimundo Mendes, onde funcionava uma boate para adolescentes chamada de “Auditorium”, que 

ficava no segundo pavimento do Shopping Riverside, ambiente comerciário localizado na zona leste 

da cidade.  

Sobre isso, Júlio Medeiros expõe que, na época, o pianista Luizão Paiva estava chegando do 

Rio de Janeiro para morar em Teresina. A partir disso, o próprio Júlio, tocando baixo elétrico, e 

Luizão, ao piano, juntaram-se ao baterista Adalberto Filho (Bebeto) e fizeram dois shows. Esse 

momento foi o início do alinhamento sobre disporem de um lugar para tocar. Júlio Medeiros coloca 

ainda que, coincidentemente na época, Raimundo Mendes, que tinha uma boate no Shopping 

Riverside que estava totalmente parada, falou a ele do espaço. Partindo disso, começaram a dialogar, 

até então sem grandes pretensões. O músico coloca ainda que o empresário propôs-se a disponibilizar, 

além desse espaço, um piano ao “Clube do Jazz”.  

Por sua vez, com base no que foi exposto até então, já se torna possível perceber indícios que 

nos levam a identificar os referidos sujeitos como estabelecidos, conforme a perspectiva de Elias e 

Scotson (2000). Possivelmente, se não houvesse essas redes de sociabilidade e essas oportunidades 

viabilizadas por meio de suas relações sociais, talvez o “Clube do Jazz” não tivesse iniciado. 

Além disso, o musicista Júlio Medeiros relata a experiência da criação e execução do projeto 

do “Clube do Jazz”, que 

[...] foi super legal, pois já tinha toda a estrutura de cozinha, era um ambiente 

fechado, aí eu criei um projetinho com um palco e com painel feito pelo Marcos Pê, 

daí por diante, toda sexta nós tocávamos. Acho que durou de seis a oito meses, não 

estou lembrado ao certo. Sempre, tinha um público que ia, aí a gente convidava 

outros artistas também [...]. 

Reiterando o que colocou Júlio Medeiros sobre ter assumido a criação de um projeto para o 

“Clube do Jazz”, a matéria apresentada na Figura 1 menciona: “o projeto de reforma da Auditorium, 

para abrigar o palco, para instrumentos e músicos, saiu da cabeça genial do arquiteto e também músico 

Júlio Medeiros” (MELO, 1999).  

Ademais, com base nessa colocação de Júlio Medeiros, já é possível identificar direções sobre 

as redes de sociabilidade que levaram à criação do “Clube do Jazz”. Iniciaram-se por meio das 

relações de interesse quanto ao objetivo em comum dos sujeitos, que é o fazer musical jazzístico, mas 

também abarcaram a percepção de um desejo coletivo quanto à rede colaborativa, que tinha no jazz 

suas associações.  

Outro ponto importante trata do fato de que, embora, como expôs Júlio Medeiros na entrevista, 

a princípio não houvesse grandes pretensões, existiu um período prévio de preparação, que envolveu 

desde as conversações iniciais até, de fato, a realização da primeira noite do “Clube do Jazz”. Isso 
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pode ser evidenciado na imagem a seguir, que apresenta matéria do Jornal Meio Norte, de 25 de maio 

de 1999, mais precisamente a três exatos meses antes da inauguração.  

 

Figura 2 - Jornal Meio Norte, de 1999. 

  

 

Fonte: Júlio... (1999). 

 

 

Como pode ser lido, a referida matéria, que apresenta informações sobre o lançamento do 

segundo CD de Júlio Medeiros, “Notas e Croquis”, tem, ao lado direito, uma coluna de 

complementação sobre a biografia do referido músico em sua outra profissão, a de arquiteto. Com o 

título “Artistas organizam Clube do Jazz”, a reportagem expõe ainda informações sobre alguns 

participantes, bem como sobre a previsão de quando o clube estaria em plena atividade.  

Oportunamente, cabe salientar que, mesmo que por ventura a ação tenha iniciado sem grandes 

pretensões, e que não estivessem tão claros seus aspectos contributivos, aquela realização dispunha 

de benefícios aos músicos, tais como a concretização do desejo de um lugar para suas práticas e a 

possibilidade de as externarem ao público, representado a princípio por Raimundo Mendes, 

proprietário da casa, que tinha apreço pelo jazz; e posteriormente pela sociedade interessada em geral.  

Raimundo Mendes de Carvalho Filho2, nascido em 6 de maio de 1950 na cidade de Teresina, é 

engenheiro civil de formação, atuando também no ramo empresarial, sendo sócio de empresas nos 

estados do Piauí e Ceará. Sobre as relações de Raimundo Mendes com os sujeitos do “Clube do Jazz” 

e propriamente com o jazz, Júlio Medeiros relata: 

[...] o Raimundo era muito amigo do Bebeto Paz, e sempre que tinha um show ele 

estava lá. Ele curtia muito o jazz. Ele deixava o piano instalado lá no clube. De vez 

em quando, fazíamos um show extra no meio de semana, mas normalmente era sexta. 

 
2 Informações disponíveis em: https://www.consultasocio.com/q/sa/raimundo-mendes-de-carvalho-filho. Acesso em: 15 

jul. 2020. 
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Começava às 21 horas, aí quando terminava, “só Deus”, (risos). Por volta de uma da 

manhã. Tinha uma turma boa que ia para lá [...].  

Embora o empresário Raimundo Mendes apenas tivesse apreço pela arte, não sendo um 

intérprete e compositor, nesse âmbito, tornava-se sujeito importante para o acontecimento do evento 

e o estabelecimento de novas redes de sociabilidade, assumindo um papel de mediador desse fazer 

cultural, tendo em vista que se utilizava de seus recursos para dar suporte ao processo de criação 

artística. Cabe ainda pontuar que o papel assumido por ele alinha-se à percepção de que “a mediação 

ocorre em um propósito de auto formação. E, para não ser solitária, unilateral, que não seja 

comprometida com o desejo de transferir saberes, mas com o diálogo, a interlocução com os sujeitos 

que participam do processo” (KUPIEC; NEITZEL; CARVALHO, 2014, p. 170). Além disso, faz-se 

relevante considerar que “a produção artística não se dá como um processo isolado, mas faz parte de 

um todo no qual o apreciador tem um papel fundamental na relação entre o artista e a sua produção, 

quando diferentes sujeitos se apropriam do sentido da obra de arte” (SALOMÉ, 2011, p. 97). As 

relações, por sua vez, afinam-se à medida que se intensificam as situações de equivalência e 

intercâmbio (KUPIEC; NEITZEL; CARVALHO, 2014, p. 170).  

Com base nos aspectos investigados até então sobre preparativos, criação e início das atividades 

do “Clube do Jazz”, tratamos das relações e dos sujeitos envolvidos nesses processos e de suas redes 

de sociabilidade. Posto isso, seguimos o estudo por indícios que pudessem responder às seguintes 

perguntas: o que se tocava, e quais saberes circulavam? Quais eram os saberes e elementos intrínsecos 

à construção do repertório? Que saberes participavam das estruturas organizacionais dessas relações? 

Qual o formato da performance? Havia momentos com convidados? O que foi possível perceber no 

e/ou do público quanto ao que concerne a esses saberes? 

 

REPERTÓRIO E SABERES ENVOLVIDOS 

 

A identificação acerca do repertório, dos formatos das apresentações e das peculiaridades 

musicais que puderam contribuir para a reflexão desse fazer musical realizado no Clube se torna 

importante na medida em que, além de poder apresentar nuances e características da ação 

performática, pode indicar, por exemplo, se o “Clube do Jazz” tem de fato ligações fincadas no âmbito 

dos saberes jazzísticos. Existe uma gama de características que às vezes tornam esses elementos de 

difícil identificação, até porque os músicos de jazz não veem a estrutura como algo sagrado, sendo 

esta inclusive utilizada para sua própria alteração. “Assim, ela não é estática, mas sim dinâmica, e, 

neste sentido, possui um relacionamento complexo com o tempo, sendo simultaneamente contínua e 

descontínua com o passado” (HATCH, 2002, p. 26). 
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Sobre essas estruturas, em especial no que se refere ao repertório, o baixista Júlio Medeiros 

pontua que, no “Clube do Jazz”, tocavam principalmente clássicos do jazz, com a inserção de algumas 

bossas, remetendo ao estilo musical bossa nova. Além disso, em relato, ele reiterou: “o que era legal, 

é que era jazz mesmo e bossa nova. Tocávamos aquelas coisas que o Bebeto Paz gosta de Cole Porter, 

Enry Mancini, e os standards3 de jazz.” Isso traz à tona a perspectiva da ação performática que tinha 

no jazz o seu cerne principal, mas que oportunizava a entrada de outros saberes estilísticos musicais 

envolvidos e influenciadores daquela prática.  

Na matéria “O que se espera de um clube de jazz”, do caderno de cultura “Galeria” do Jornal 

piauiense Diário do Povo, de 27 agosto de 1999, data de lançamento do “Clube do Jazz”, é possível 

fortalecermos essa percepção. Como é citado no decorrer da matéria, “as influências dos cinco 

principais componentes do grupo que está à frente da iniciativa, são diversas e vão do rock ao erudito, 

passando pelo funk e pelo regional” (GUEDES, 1999). Essas influências acabam, por sua vez, 

evidenciando argumentações sobre a circulação de outros saberes além daqueles presentes na 

“linguagem tradicional de jazz4”.  

Figura 3 - Jornal Diário do Povo, de 1999. 

 

Fonte: Guedes (1999). 

 
3 “Standard – [Inglês] 1. Canção popular já consagrada e familiar ao público, usada como tema para uma execução 

jazzística. 2. Canção que ao longo do tempo veio a fazer parte do repertório padrão (em inglês, standard) do jazz. Certos 

compositores escreveram diversas canções que se tornaram standards: por exemplo, George Gershwin, Richard Rodgers, 

Oscar Hammerstein” (BEZERRA, 2001, p. 1-2).  
4 No meio do jazz, a formulação “linguagem tradicional de jazz” é utilizada para descrever um conjunto de abordagens 

variadas atinentes à construção de linhas melódicas, à harmonia tradicional do cancioneiro norte-americano, ao tempo e 

ao ritmo, à instrumentação e às técnicas expressivas, entre outros elementos musicais. Por norma, quando se menciona 

“linguagem tradicional”, fala-se na linguagem da era do Bebop, que surgiu em meados dos anos 40 do século XX, e dos 

estilos que daí derivaram (BIVOL; PINHEIRO, 2020, p. 179). 
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A matéria do Diário do Povo, que apresenta o pianista Luizão Paiva como principal idealizador 

do “Clube do Jazz”, também o tem como protagonista de seu enredo, citando-o em diversos 

momentos (GUEDES, 1999). Em corroboração a essa premissa, o cantor Bebeto Paz, em entrevista, 

colocou que, nesse repertório, alguns aspectos – dentre eles a escolha de algumas músicas, as 

rearmonizações e os improvisos – ficavam em torno do instrumentista, embora todos os outros dessem 

suas colaborações.  

Sobre isso, Bebeto Paz relatou ainda que Luizão Paiva, pelo fato de, naquela época, ser um 

musicista de ponta, recém-chegado do Rio de Janeiro, compartilhou com todos suas experiências 

como músico em vários trabalhos de que participou e  suas vivências com o jazz nos Estados Unidos, 

quando por lá residiu no período de sua formação na Berklee School Music5. Prerrogativas como essa 

de Bebeto Paz apontam para uma percepção de um Luizão Paiva como o mais estabelecido no cenário 

da pesquisa, ou seja, aquele que consegue, naquele grupo já beneficiado por uma série de fatores, 

sejam eles sociais e/ou culturais, um destaque ainda maior, a ponto de tomar para si o processo de 

condução. Naquele grupo, era o sujeito com mais experiências e prerrogativas com base no que era 

supostamente tido pelos outros integrantes como algo a ser conquistado. Assim, tornou-se o 

personagem mais admirado e ouvido daquele contexto.   

Como exposto até então, no que se refere ao repertório, o “Clube do Jazz” teve como base 

formativa para suas escolhas um referencial influenciado principalmente pelo jazz, tendo nos 

standards a principal fonte de referência para a construção de suas performances. No entanto, esse 

processo também oportunizou a inserção de saberes oriundos de outros estilos musicais. Faz-se ainda 

oportuno pontuar que musicistas desse contexto jazzístico, até hoje, realizam buscas quanto aos 

clássicos para que, a partir da relação de identificação e conhecimento de seus temas, ritmos e 

aspectos idiomáticos, possam, por via de suas performances, desenvolver concepções pessoais e 

aplicá-las no momento da prática. Com isso, prerrogativas como a citada apontam para o seguinte 

aspecto: 

[...] o modo de conhecer e interpretar o mundo implica em perceber as diferentes 

possibilidades que o artista utiliza para representá-lo, mas não necessariamente a 

realidade tal como esta se apresenta, mas como ela é vista e entendida por ele que, 

ao se apropriar dessa realidade, a transforma em uma nova realidade por meio do 

processo de criação [...] (SALOMÉ, 2011, p. 65).  

 
5 A Berklee School Music é uma escola de música conhecida mundialmente pela sua relação de formação com o jazz. O 

nome “Berklee” foi dado em homenagem a Lee Eliot Berk, filho do criador Lawrence Berk, invertendo os nomes Lee e 

Berk. Conforme o crescimento da instituição, a sede mudou de localização, indo para um prédio maior, o famoso 1140 

Boylston Street, sede atual. Na década de 1970, a Berklee School of Music virou Berklee College of Music. Mais 

informações disponíveis em: https://blogs.berklee.edu/2014/06/a-historia-da-berklee-college-of-music. Acesso em: 9 jul. 

2020.  

https://blogs.berklee.edu/2014/06/a-historia-da-berklee-college-of-music.
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Ademais, a escolha de músicas na formação de um repertório para ser apresentado por 

musicistas jazzistas considera que, “na performance, no presente estrito de tocar um jazz, o passado 

não passou, simplesmente. Ele é retocado e, assim, restabelecido no presente pelos músicos e 

membros da plateia” (HATCH, 2002, p. 32). Essa afirmativa, por sua vez, pode fortalecer o processo 

de circulação de saberes que partem do que já foi memorizado, como peças clássicas do gênero 

atreladas a novos processos criativos e formativos, por intermédio de concepções musicais ligadas às 

vivências e experiências em outros espaços temporais.  

Esse fato é percebido pelos músicos de jazz acerca da estrutura de suas práticas sobre esses 

standards. O foco não está em delimitar espaços temporais, e sim em oportunizar interpretações mais 

livres. Além disso, o conhecimento de um repertório em comum pode apresentar aos musicistas de 

jazz oportunidades que os tornem aptos a participar de contextos diversos, dentre eles jam sessions6 

com músicos, plateias e lugares diferentes. 

Os standards de jazz – músicas que, nas vivências cotidianas do que se considera um repertório 

em comum pelos sujeitos envolvidos nessas práticas, fincam suas bases nessa memória coletiva – 

podem, espontânea e/ou oportunamente, assumir um papel de agente consolidador dessas 

performances, tendo em vista que oportunizam essa sessão interativa e mais estreita entre os 

musicistas, pelo fato de, em algum momento de suas respectivas vidas profissionais, supostamente já 

as terem acessado. Sendo assim, essas situações que viabilizam a aquisição, a mobilização e a 

transmissão de novos saberes (que podem ter como ponto de partida essa bagagem que cada músico 

pôde acumular ao longo de suas vivências) tornam-se de considerável valia para a consolidação do 

fazer musical – e, por consequência, de seus respectivos repertórios – e para o estabelecer de novas 

relações. 

A prática jazzística, que tem a improvisação como uma de suas matérias-primas, também busca 

alicerce referencial na performance daqueles que a levaram a um campo de estudo. Esses saberes 

apropriados por outros, com intermédio de recursos imitativos como ações de copiar solos, frases ou 

estilos famosos, associados a outros instrumentistas (muitas vezes mais famosos), podem, além de 

criar uma ponte entre o passado e o presente, viabilizar aos músicos a incorporação das “ideias 

daqueles que influenciaram o jazz, mas que não estão presentes no palco” (HATCH, 2002, p. 32). A 

constituição desse processo formativo, que acontece na fusão ou no entrelaçamento das experiências 

recebidas por meio do estudo de repertório, da performance e de suas especificidades, oportuniza uma 

retroalimentação do ciclo de circulação de saberes, pois busca, nas experiências, a reconstrução de 

 
6 Uma jam session define-se como “uma ocasião performativa idealmente aberta a qualquer músico que manifeste o 

desejo de participar”. Costuma realizar-se à noite, semanalmente, em bares e clubes de jazz, prologando-se até a 

madrugada. Partindo de um repertório padrão de jazz standards, os músicos improvisam, desenvolvendo um diálogo 

musical, alicerçado predominantemente numa linguagem e estética musical partilhada no meio do jazz, a “blues aesthetic” 

(PINHEIRO; BIVOL, 2020, p. 174 apud PINHEIRO, 2011). 
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novos tratamentos em torno desse fazer musical jazzístico, impulsionando a difusão e estabelecendo 

novas redes entre os músicos e a plateia. 

A respeito de como se dava o formato dessas apresentações, segundo o entrevistado Júlio 

Medeiros, estas aconteciam às sextas e eram realizadas em dois momentos: um primeiro tinha a 

formação de base do “Clube do Jazz”, que contava com Júlio no baixo, Luizão Paiva no piano, 

Adalberto Filho (Bebeto) na bateria, e Carol Costa e Bebeto Paz nos vocais; e um segundo tempo 

tinha formato de jam session. Para essa primeira parte, o grupo ensaiava em dias em que não tivessem 

apresentação. Já o segundo momento ficava a cargo da jam session com alguns convidados, o que 

oportunizava, por sua vez, o estabelecimento e a difusão da performance de outros sujeitos e de novos 

públicos, tendo em vista que, além de seus saberes, os artistas geralmente levam aos lugares que se 

apresentam os interessados e apreciadores de sua arte.  

Esses fatos puderam ser ratificados por Júlio Medeiros em entrevista, que expôs:   

[...] tinha a jam session, mas a gente escrevia músicas também. Nós ensaiávamos 

pelo menos uma ou duas vezes por semana. Pegávamos as músicas e 

rearmonizávamos. Um tempo mesmo bom. Levamos o Ensaio Vocal uma vez, o 

Geraldo Brito, o grupo de chorinho composto pelo Anderson Nóbrega, Tarcísio 

Vilarinho, Paulinho e Barão, ou seja, tinha sempre um convidado. Uma outra vez, 

convidamos o Orion do Sax, na época ele tocava bem, e a gente até o presenteou 

com um sax novo. Nós procuramos um sax, juntamos uma cota, e demos para ele 

esse sax, foi legal. Lá, a Carol Costa aprendeu a cantar todos os clássicos americanos, 

me lembro que na época ela cantava tudo. E tinha uma galera que curtia. Eu me 

lembro uma meninada que gostava de música e queria ouvir jazz. Foi legal! Foi 

muito bom mesmo!  

Com base na narrativa de Júlio Medeiros, é possível identificar, no “Clube do Jazz”, a 

circulação de saberes, seja no exposto sobre o processo coletivo dos ensaios, que dava a possibilidade 

do aprendizado de novas músicas, seja no molde e remolde das harmonias. Era nesses momentos de 

encontros coletivos para treinos que acontecia o exercício da ação de conceber, ensaiar as ideias e 

trocar conhecimentos. Sobre o processo dos saberes mencionados, no que se refere a escrita musical 

e outras combinações musicais determinadas previamente nos ensaios, cabe expor que: 

[...] os músicos de jazz, principalmente os pianistas e líderes de bandas, geralmente 

não levam partituras com o conteúdo completo do que vão tocar, mas folhas-guias 

(lead sheets7), que contêm um tipo de notação simplificada, apresentando apenas a 

melodia em seu tom original e cifras de acordes, colocadas sobre a pauta melódica 

indicando as mudanças harmônicas. As folhas-guias orientam a execução, mas não 

a determinam exatamente, pois o tom da melodia pode mudar em função do alcance 

da voz ou do tipo de instrumento que a executa [...] (NUNES, 2012, p. 259).  

 
7 “Leadsheet, o tipo de partitura mais comum na música popular, geralmente inclui apenas a melodia e os acordes 

simplificados na forma de cifras e, algumas vezes, detalhes rítmicos (‘convenções’) ou de instrumentação” (FABRIS; 

BORÉM, 2006, p. 5). 
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Sendo assim, o momento das apresentações assumia papel de caráter avaliativo, pois era a 

oportunidade de perceberem aspectos que poderiam confirmar se aquela seleção de músicas e os 

arranjos feitos sobre elas causariam no público, ou neles mesmos, o efeito que gostariam que 

surtissem, tais como aplausos, suspiros e/ou gritos depois da apresentação de cada solista, ou ao fim 

de cada obra. Esse instante, por sua vez, assumiria supostamente o viés de elemento de consolidação 

e/ou chancela daquelas vivências, experiências e trocas de saberes exercitadas nos ensaios.   

Outro ponto importante que Júlio Medeiros colocou em entrevista versa sobre os convidados. 

Quando o músico apresentou artistas como “Ensaio Vocal”, um octeto vocal de Música Popular 

Brasileira, trouxe à tona a intenção que teve de tornar aquele espaço jazzístico um ambiente não 

segregado, aberto a novas redes de circulação de saberes, apresentando também, com essa ação, o 

que Domingues (2018, p. 76) coloca como “uma peculiaridade marcante do jazz à brasileira: o 

hibridismo instrumental e sonoro”.  

Reforçando essa prerrogativa, cabe ainda ressaltar, acerca desse tema da circulação de novos 

saberes, que aqueles “músicos mais experientes podem rearmonizar o arranjo, alterando os acordes 

com extensões (sextas, nonas etc.), notas aumentadas ou diminutas. O andamento dos temas pode 

também ser alterado, em função de diversos fatores, como o tipo da audiência e o nível técnico dos 

músicos” (NUNES, 2012, p. 259). 

Sobre o repertório, a cantora Carol Costa, a única representação feminina na empreitada do 

“Clube do Jazz”, ratificou as colocações de Júlio Medeiros no que concerne a esses saberes e 

mencionou que aquele período, de fato, foi um momento de bastante aprendizado. Segundo Carol, 

“só tinha fera, Luizão Paiva, Bebeto Paz, que sacavam tudo dessa linha” – se referindo a dois dos 

integrantes.  Quanto à divisão do repertório cantado, Carol Costa relatou que havia duas partes, sendo 

uma interpretada por ela e outra pelo cantor Bebeto Paz. A cantora mencionou também que, daquele 

repertório, muitas músicas ainda não tinham sido cantadas por ela: “Foi um aprendizado muito bom, 

pois música, a gente aprende mesmo é na noite, é em show ensaiando muito, repetindo aquela coisa 

várias vezes”. Ela colocou também que sempre cantou muito “de tudo” e foi bem eclética; no entanto, 

admite que foi no “Clube do Jazz” que, de fato, pôde cantar muitas músicas pela primeira vez. Dessa 

maneira, narrativas como a exposta pela cantora nos permitem perceber aspectos de troca de saberes, 

tanto na ação de passar à frente o que já se detinha de conhecimento quanto na absorção de novos 

aprendizados.  

No que concerne ao contexto de aprendizagem viabilizado pelas vivências e experiências por 

via do “Clube do Jazz”, os sujeitos envolvidos entrevistados Júlio Medeiros, Carol Costa e Bebeto 

Paz enfatizaram os aspectos positivos para suas respectivas carreiras performáticas. Diante disso, faz-

se pertinente a discussão sobre sua não continuidade: embora tenha oportunizado a circulação de 

saberes tão consistentes como os mencionados pelos entrevistados, por que o “Clube do Jazz” não 
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avançou?   

 
PAROU POR QUÊ? POR QUE PAROU? 

   

Sobre a não continuidade do “Clube do Jazz”, faz-se justo pontuar alguns aspectos. O primeiro 

deles, e que sutilmente foi colocado por Júlio Medeiros em entrevista, até com uso de conotações 

bem-humoradas, é que o fim se deu por conta das respectivas vidas pessoais de cada sujeito. O 

cotidiano de cada um dos envolvidos foi, pouco a pouco, consumindo o entorno das relações; e, por 

consequência, os ânimos esfriaram.  

Um segundo aspecto foi colocado por Bebeto Paz da seguinte maneira: 

[...] não foram as pessoas que criaram o ‘Clube do Jazz’, nós que o criamos para as 

pessoas. Além disso, nós não tocávamos música pop, nós tocávamos jazz. 

Infelizmente, é difícil manter algo que não tenha essa vertente pop sem patrocínio. 

O público que no começo foi muito bom depois foi diminuindo, como sempre 

acontece por aqui. A casa não estava mais conseguindo manter. Estávamos com 

dificuldades cada vez maiores, e isso foi cansando a gente, pois cada um tinha outras 

coisas. Mas foi um tempo muito bom [...].    

Desse modo, embora Bebeto Paz comungue com Júlio Medeiros no aspecto sobre os afazeres 

de cada um, parece que, de fato, o cansaço, por conta das dificuldades em manter financeiramente o 

grupo e os espetáculos, foi um fator preponderante e decisivo para o fim. Esse viés, pelo visto, 

terminou por impossibilitar a continuidade das ações. Além disso, a colocação de Bebeto possibilita 

a oportunidade de perceber que de fato o “Clube do Jazz” foi um grupo de estabelecidos, tendo em 

vista que tinham seus conceitos e prerrogativas e que não as mudariam para atender a grupos que não 

tivessem no jazz o seu alinhamento.   

Sobre as referidas dificuldades financeiras, muito embora os jazzistas tenham prazer no fazer 

artístico, por muitas vezes se habilitando a tocar pelo gozo, não tendo a prerrogativa financeira como 

fator crucial, apenas o cantor Bebeto Paz, que tinha na medicina seu aporte, e o baixista Júlio 

Medeiros, que tinha como profissão mantenedora a arquitetura, não dependiam diretamente da fonte 

artística para honrar suas respectivas obrigações orçamentárias. Nesse sentido, cabe pontuar que “o 

artista sobrevive da sua produção ou de parte desta. Ao longo da história das sociedades, ele percebe 

a importância de conjugar, a necessidade de recursos financeiros que assegurem a sua existência 

material com a necessidade de criar e expressar-se por meio da arte” (SALOMÉ, 2011, p. 54). A 

existência financeira do musicista quanto à manutenção de sua vida social acaba, por sua vez, 

afastando os artistas musicistas das práticas que supostamente oportunizam-lhes mais prazer. 

Sendo assim, essas necessidades orçamentárias acabam, até os dias atuais, por influenciar 

diretamente um posicionamento das prioridades de atuação desses artistas, fazendo com que 

coloquem as práticas prazerosas em segundo plano, para “diante dessa realidade buscar assegurar que 
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o seu trabalho seja desenvolvido a partir dos seus próprios desejos ou sendo determinado pelo 

mercado que aponta qual deve ser a atitude criadora” (SALOMÉ, 2011, p. 54). Nessa prerrogativa, 

“o consumo tem a premissa sobre a criação e o que se produz são trabalhos nos quais se tem reduzido 

os aspectos das emoções, das ideias e do prazer e ressaltado o valor de venda que deverá ser superior 

ao preço de compra” (SALOMÉ, 2011, p. 54).  

No entanto, disputas como essas acerca de conceitos existenciais como prazer e prioridades, 

bem como sobre suas respectivas influências e relações, não são situações exclusivas do “Clube do 

Jazz” e da prática musical jazzística. Historicamente, isso é presenciado no cotidiano artístico de uma 

maneira geral, proporcionando o direcionamento de “atividade artística, seja ela qual for – música, 

literatura, teatro, dança, pintura” –, numa perspectiva de dupla face (NASCIMENTO; DELANGELO, 

2018, p. 140). Alinhado a isso, o fato de o artista ter supostamente “o privilégio de realizar um 

trabalho com o qual ele se identifica subjetivamente” (SEGNINI, 2006, p. 8), por vezes, pode permitir 

a possibilidade de que tenha, nas suas práticas, momentos de realização pessoal. “No entanto, esta 

condição não elimina sofrimentos: nem os sofrimentos psíquicos inerentes a condição de sujeito; nem 

os sofrimentos em se fazer artista no mundo contemporâneo” (SEGNINI, 2006, p. 8). 

Com base nessa reflexão, cabe então expor que o “Clube do Jazz” existiu no período em que a 

face do prazer e da realização pessoal dos sujeitos envolvidos se mantinha alinhada, mais 

precisamente de agosto a dezembro do ano de 1999. E, à medida em que foi perdendo a prioridade, 

perdeu força, passando a não mais incitar nessas figuras partícipes a condição de excitação por realizá-

lo, provocando um esfriamento do processo.  

 

Considerações finais  

 

Por tudo isso, compreende-se que o “Clube do Jazz” contribuiu na perspectiva dos saberes 

musicais para a formação de repertório dos sujeitos envolvidos, bem como da plateia, que, segundo 

relatos, era de faixa etária mista e mantinha sua assiduidade, retornando ao ambiente com frequência. 

Desse modo, identificamos que a circulação de saberes não só esteve em torno do repertório de jazz 

tradicional por meio dos standards, mas permitiu também a inclusão das influências de cada sujeito 

com as contribuições diretas da música brasileira, dentre elas da bossa nova. Além disso, as estruturas 

das apresentações, que se revezavam entre músicas ensaiadas e jam sessions, oportunizaram o 

desenvolvimento de saberes acerca de aspectos musicais como arranjos, tendo em vista que os 

músicos faziam releituras das músicas e leitura musical por meio das leadsheets que escreviam nos 

ensaios, bem como aperfeiçoavam suas práticas performáticas, já que dispunham de um lugar para 

aplicar e treinar os antigos e novos conhecimentos.    

Percebe-se também uma disputa conceitual na ação do fazer artístico, tendo como elementos 

factuais dessa prerrogativa os relatos dos sujeitos, que se referiam a não tocar repertórios alheios ao 
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que era tido por eles como músicas de um repertório de jazz. Por sua vez, essas peças musicais eram 

apresentadas em formatos que se alternavam entre músicas ensaiadas e jam sessions, o que dinamizou 

as experiências daqueles que do clube participavam. 

Isso, por sua vez, traz à tona a identificação desses sujeitos com aqueles que, para Elias e 

Scotson (2000), são tratados como “estabelecidos”, tendo em vista que foram essas redes de 

sociabilidade que lhes oportunizaram a posição de poderem, conforme citou Bebeto Paz em 

entrevista, “fazer o clube para as pessoas”, referindo-se a dar algo à sociedade, e não de receber dela 

a chance de fazer algo – o que oportunamente demonstra um processo autônomo internalizado pelos 

estabelecidos, e não pelos outsiders.  

Faz-se justo pontuar também a percepção positiva, por parte do quinteto proponente do clube, 

da participação de convidados, tendo em vista que estes agregavam àquele ambiente outras vivências, 

tanto para os que propunham o “Clube do Jazz” quanto para o público que se fazia presente. Um dos 

principais pontos inviabilizadores da continuidade daquele fazer artístico foi a falta de recursos, o que 

terminou por desmotivar os sujeitos praticantes, fazendo que não vissem mais essa iniciativa como 

primeiro plano.   

Por fim, faz-se importante a missão de valorização dos sujeitos envolvidos nessas práticas em 

vida, por meio de recursos da história oral e de apontamentos da história da educação musical. Isso 

possibilita compreender, expor e contrapor as fontes e os fatos a partir dos próprios sujeitos partícipes 

do contexto de trabalho – nesse caso, um contexto que envolve o jazz.  
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RESUMO 

 
O livro Amoras, escrito pelo rapper Emicida (2018), consiste em nossa proposta didático-pedagógica voltada 

ao ensino fundamental para a aplicabilidade das leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Nosso interesse, atento aos 

preceitos da Base Nacional Comum Curricular (2018), está direcionado em oportunizar o livro em epígrafe ao 

alunado, a fim de que identifique os valores da cultura afro-brasileira para compreender suas características 

socioculturais e territorialidades. Com base na pesquisa bibliográfica, a abordagem apoia-se em referenciais 

teóricos que se debruçam sobre o conceito de biografema de Barthes (1983), com o intento de apresentar o 

rapper Emicida e suas composições de seu primeiro mixtape, momento em que os conceitos de Balandier 

(1997) e Acosta (2016), principalmente, se fazem presentes. Para discutir sobre uma maior valoração de 

epistemes invisibilizadas e subalternizadas, ao reconhecimento de saberes do outro, a epistemologia decolonial 

latino-americana entra em cena com Mignolo (2003), Grosfoguel (2008), Santos (1999), dentre outros. No 

campo da Literatura, Duarte (2017) e Gouvêa (2004) unem-se aos demais teóricos deste estudo para discutir 

representação e identidade de negros na literatura e Candido (2011) na aproximação da literatura e direitos 

humanos.  

 

Palavras-Chave:  Amoras. Emicida. Leis 10.639/2003 e 11.645/ 2008.  

 

RESUMEN 

 
El libro Amoras, escrito por el rapper Emicida (2018), consiste en nuestra propuesta didáctico-pedagógica 

dirigida a la educación fundamental para la aplicabilidad de las leyes 10.639 / 2003 y 11.645 / 2008. Nuestro 

interés, atento a los preceptos del Currículo Nacional de Base Común (2018), tiene como objetivo proporcionar 

al estudiante el libro mencionado, con el fin de identificar los valores de la cultura afrobrasileña para 

comprender sus características socioculturales y territorialidades. A partir de una investigación bibliográfica, 

el planteamiento se fundamenta en referencias teóricas que se centran en el concepto de biografía de Barthes 

(1983), con la intención de presentar el Emicida y sus composiciones de su primer mixtape, cuando los 

conceptos de Balandier (1997) y Acosta (2016), principalmente, están presentes. Para discutir una mayor 

valoración de las epistemes invisibles y subordinadas, al reconocimiento del conocimiento del otro, entra en 

juego la epistemología descolonial latinoamericana Mignolo (2003), Grosfoguel (2008), Santos (1999), entre 

otros. En el campo de la Literatura, Duarte (2017) y Gouvêa (2004) se unen a los otros teóricos de este estudo 

para discutir la representación e identidade de los negros en la literatura y Candido (2011) en el abordaje de la 

literatura y los derechos humanos. 

 

Palabras clave: Amoras. Emicida. Leyes 10.639 / 2003 y 11.645 / 2008. 
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 ‘Amoras’ está a serviço da Educação. 

 

Introdução 

 

 

Nossa atenção dirige-se aos alunos do Ensino Fundamental. Sobre eles, dados do Ministério da 

Educação (MEC) demonstram que o Brasil possui 27,3 milhões de matrículas no ensino fundamental. 

Dessas, 15,3 milhões encontram-se nos anos iniciais e 12 milhões nos anos finais. De acordo com o 

3º Ciclo de Monitoramento do Plano Nacional de Educação 2020, entre as questões mais alarmantes 

em relação à educação pública brasileira acham-se “o baixo nível de aprendizado dos alunos, as 

grandes desigualdades e a trajetória escolar irregular” (MEC).  

Em agravamento a essas questões, a troca incessante de ministros vem acarretando sérias 

consequências ao desempenho do MEC na continuidade de suas ações. A proposta da pasta 

governamental da Educação para o Ensino Fundamental, composto por nove anos e com matrícula 

obrigatória aos estudantes de 6 a 14 anos (BRASIL, 2018), compromete-se em garantir a todas as 

crianças uma permanência por um tempo prolongado no ambiente escolar, propiciar mais 

oportunidades de aprendizagem, bem como um ensino de qualidade. São estes alguns dos graves 

desafios que a Educação no Brasil vem enfrentando, especialmente no âmbito da educação pública.  

Jargões, como, por exemplo, “Todos pela educação”, tornaram-se apelativos sem que, contudo, 

houvesse uma tomada de decisão que apresente alcances consubstanciais ao combate à má qualidade 

do ensino, uma das principais consequências da condição de vulnerabilidade social dos alunos da rede 

pública de ensino. Não se tem dúvida de que há uma relação direta entre o alunado da Educação 

Básica de escolas públicas e sua situação socioeconômica. Denis Mizne (2019), da Fundação 

Lemonn, informa que a cada ano cerca de “4 milhões de bebês nascem no Brasil [...]. No entanto, se 

a educação pública do país continuar como é hoje, somente metade deles saberão ler antes dos 8 ou 

9 anos e, quando chegarem aos 21, apenas 15% vão estar na universidade.” 

Nosso interesse incide detidamente nos pontos da BNCC (BRASIL, 2018, p. 368) e suas 

competências que se preocupam em oportunizar aos alunos que identifiquem “a presença e a 

sociodiversidade de culturas indígenas, afro-brasileiras, quilombolas, ciganas e demais povos e 

comunidades tradicionais para compreender suas características socioculturais e suas 

territorialidades.” Esse documento, ao normatizar a Educação Básica, compromete-se em “reverter a 

situação de exclusão histórica que marginaliza grupos – como os povos indígenas originários e as 

populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes” [...]. 

(BRASIL, 2018, p. 15-16).  É nesse aspecto que “Quanto mais escuras mais doces: ‘Amoras’ no 

ensino fundamental”, aliado às competências das leis 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e 11.645/2008 



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

 

122 
 

(BRASIL, 2008), se propõe a opor-se a intolerância, a xenofobia, ao racismo, ao preconceito contra 

as pessoas. 

Modos de ser, pensar e agir produtores de violências infelizmente acham-se também nos 

espaços escolares. Amoras, escrito por Emicida (2018), põe em debate a “descolonização epistêmica”. 

Percorrem na contramão da não existência, caracterizada pela secular dominação e desumanização 

que tenta tornar invisível outras vivências históricas para permanecer instalada na colonialidade. 

Tem-se, portanto, invisibilidades dos saberes subalternos e do pensamento limiar, termos amplamente 

empregados por Walter Mignolo (2003), um dos representantes do pensamento decolonial latino-

americano. 

Nossa proposta, direcionada ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental, propõe Amoras, escrito 

por Emicida, rapper, cantor e compositor brasileiro. O livro inspira-se na composição homônima 

dedicada à filha Estela e debate o preconceito contra afrodescendentes, fortemente presente na 

formação da população brasileira. Iniciamos com “Os post-it de Emicida”, um biografema do happer, 

uma “anamnese factícia”, conceito de Roland Barthes (PERRONE-MOISÉS, 1983, p. 15), com base 

no livro de sua autoria Pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe... 

Mignolo (2003), Grosfoguel (2008), Santos (1999), dentre outros, ao sustentam discussões acerca de 

epistemes invisibilizadas e subalternizadas. Ao final, atentamos aos post-it que decoram a parede de 

fundo do espaço do programa televisivo “Papo de Segunda”, com Emicida, Fábio Porchat, Francisco 

Bosco, João Vicente. Essa parede com post-it é uma parecença com a do estúdio onde, antes da 

pandemia causada pelo Covid-19, ocorriam as gravação do programa. Por se encontrarem em branco, 

propomos escrever nos papelotes coloridos nomes de personagens anônimos da história do Brasil. 

Em “Pós-abolição, movimento de resistência negra e as leis 10.639/2003 e 11.645/2008” 

figuram reflexões dos efeitos da escravidão no pós-abolição, com breve análise dos movimentos de 

resistência negra até as leis 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e 11.645/2008 (BRASIL, 2008) e o ensino 

de cultura negra, que trata sua articulação com os preceitos da BNCC Ensino Fundamental. Para isso, 

evoca-se o pensamento do sociólogo Grosfoguel (2008) que elucida sobre as raízes profundas do 

processo de dominação e exploração em escala mundial, envolvendo questões raciais. No que 

concerne ao entendimento dos mecanismos da “devastação indizível” dos negros, no denominado 

epistemicídio, são utilizadas as análise dos estudos pós-coloniais do sociólogo Santos (1999). Por 

fim, as contribuições de Rios (2012), ao pontuar a educação como processo de socialização. Em 

“Literatura Infantil de Emicida: proposta para um exercício de leitura”, em nossas mãos está o livro 

de Emicida, Amoras (2018). Nesse momento, direcionamos nosso olhar para Duarte (2017) e Gouvêa 

(2004), no intuito de discutirmos acerca da representação e identidade de negros na literatura 

endereçada ao público infantil. Com Candido (2011) adentramos no universo da interface literatura e 

direitos humanos.  
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Amoras está a serviço da Educação, especialmente em harmonia aos artigos 215 e 242 da Carta 

Magna e demais preceitos legais conferidos à Educação brasileira. Contribui para a implementação 

de ações de intervenção calcadas em maior valoração às epistemes invisibilizadas e subalternizadas, 

ao reconhecimento de saberes do outro.  

 

OS POST-IT DE EMICIDA 

 

Propomos apresentar um biografema de Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido por 

EMICIDA, um acrônimo para Enquanto Minha Imaginação Compuser Insanidades Domino a Arte. Há 

também a justificação de que esse nome, uma junção de MC e homicida, tenha sido dado por amigos na 

época em que se referiam ao músico como “um assassino e que matava os adversários através das rimas”, 

em alusão às suas vitórias nas lutas de improvisação, nas experiências abertas. (PUC-RIO, 2018). Sobre 

a improvisação de seus versos, escreveu Emicida (2019, p. 14): “meu amor pelo improviso vem do jazz, 

de chorar ouvindo Pixinguinha e Jacob do Bandolim interpretando lamento.” 

Uma “anamnese factícia”, uma escrita da vida de Emicida, longe de se ater a um retrato 

totalizante, pensamento forjado por Roland Barthes (PERRONE-MOISÉS, 1983, p. 15) que seleciona 

fatos da vida de pessoas. Nosso biografado é visto em criação constante. São traços de seu percurso 

obtidos em Antologia inspirada no universo da Mixtape: para quem já mordeu um cachorro por 

comida, até que eu fui longe..., aqui escrito Para quem já mordeu um cachorro por comida..., 

conforme apresentado por diversas vezes no interior desse livro, publicado em 2019. 

Suporte bibliográfico principal, no livro acima citado, Emicida apresenta-se em um conjunto 

de pessoas admiradoras de sua música, de sua arte, de sua trajetória de vida. São amigos, políticos, 

jornalistas, escritores, atrizes, cantores de rappers e de outros gêneros musicais, DJs, poetas, artistas 

plásticos, professores com formação em Geografia, Letras, História, Sociologia, Antropologia e 

tantos mais.  

Em seus 25 capítulos, número correspondente às faixas de seu primeiro mixtape Para quem já 

mordeu um cachorro por comida, até que eu fui longe..., o livro pode ser considerado biográfico, 

escrito a tantas mãos. A produção literária e musical do rapper nos leva a visualizar teias de 

possibilidades sócio-histórico-culturais em uma afroperspectiva da arte de sulear-se, termo fundado 

pelo físico brasileiro D’Olne Campos (1991, p. 79-84) e posteriormente adotado por Paulo Freire 

(1992), livro escrito durante seu período de exílio no Chile, onde permaneceu entre novembro de 

1964 a abril de 1969. O método de Paulo Freire, de caráter político-social, pauta-se na promoção 

crítica da atuação do papel dos indivíduos em seu espaço societário, principalmente com os excluídos, 

os analfabetos da zona rural. 
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Pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu fui longe..., especialmente as letras 

das composições musicais das 25 faixas do mixtape homônimo, pauta-se na promoção da busca de 

uma vida mais digna, bordada em linha dupla, a coser a pesponto a justiça social.  O biografema do 

rapper concebe imagens que nos orienta a levá-las para o espaço escolar para acentuar efetivamente uma 

educação baseada em princípios do bem viver. Ambos os livros de Emicida vêm a propósito da adoção 

de possibilidades didático-pedagógicas em cumprimento às leis 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e 

11.645/2008 (BRASIL, 2008).  

Pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu fui longe... e Amoras podem estar no 

espaço escolar para espalhar sementes do pertencimento afro-brasileiro, em uma ligação meritória que 

permeia a relação entre saberes e natureza humana. Sementes que “sem água, Sol e tempo, que botão vai 

se abrir?”, como em um dos versos da composição “Sementes”, de Emicida e Drik Barbosa, projeto da 

Campanha Nacional Contra o Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a 

Justiça do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho e Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (NAÇÕES UNIDAS, 2020). 

O saber escolar, ainda que a BNCC permita uma construção mais efetiva na elaboração da parte 

diversificada de um currículo local, precisa tornar de modo mais efetivo a participação da comunidade 

escolar, no sentido de se colocar numa postura de resistência aos saberes padronizados, oriundos da 

influência das perspectivas neoliberais que se fazem presentes na educação brasileira. No compasso do 

repertório musical de Emicida e no das leis 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e 11.645/2008 (BRASIL, 

2008), o saber local é valorizado ao analisar o universo das ruas como uma prática intervencionista, 

engajada e contestadora, a desafiar discursos hegemônicos.  

Emicida (2019, p. 19), que se “considera um tipo de general que lidera uma tropa que veio do 

breu”, faz do rap um caminho de informação e alerta à população afrodescendente acerca das chagas 

que marcam corpos de indivíduos que se encontram em vulnerabilidade social, além de divulgar a 

cultura de periferia. É importante frisar que o termo periferia é aqui adotado por estar presente em 

várias composições da mixtape de Emicida, Para quem já mordeu um cachorro por comida, até que 

eu fui longe..., bem como em demais grupos de rap, como por exemplo Racionais MC’s que, ao nosso 

ver, impingiram na canção “Pânico na zona sul” fundamentos para o surgimento de uma 

“epistemologia periférica”, de uma “consciência periférica”, nos termos do sociólogo Tiaraju Pablo 

D’Andrea (2020). Foi nos primeiros anos de 1990 que se deu a ressignificação da palavra periferia, 

D’Andrea (2000) entende que: 

 

quando fundamentalmente o movimento hip-hop passou a publicizar o termo. 

Naquele momento, a periferia reivindicou a palavra periferia, começando um 

processo histórico de modificação de seus significados. Os principais artífices desse 

processo foram expressões culturais.  
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Em Para quem já mordeu um cachorro por comida..., Eliane Brum, escritora, jornalista e 

documentarista conceitua o termo periferia:  

 

Querem que acreditemos que vivemos na periferia, mas vivemos é no centro. Quem 

diz onde fica o centro? Nós, que nos insurgimos no miúdo das horas a cada sol. 

Centro é o Capão Redondo e Piraporinha, é Maré, Rocinha e Complexo do Alemão, 

é Morro da Cruz e é a Cabula, é Altamira, Xingu e Amazônia. (EMICIDA, 2019, p. 

54). 

 

É da vivência da periferia que nascem os versos de Emicida, planeados em sua famosa 

habilidade de improviso que o levou à criação da banda Projeto Nave, quando se encontrava 

“apaixonado pela teoria do caos, pela ordem que se pode encontrar em coisas desordenadas” 

(EMICIDA, 2019, p. 14). Vendido a R$ 2,00 ou a R$ 5,00, o mixtape Pra quem já mordeu um 

cachorro por comida... garantiu sua patente de general, de rosto africano, ao ingressar no mundo do 

rap e ser vencedor de suas próprias batalhas de rimas, rejeitando o dito popular “os últimos serão os 

primeiros”, pois optou em fazer sua própria cena, como confessou na composição E.M.I.C.I.D.A 

(Adooooro), de Emicida e Nave. Esse pensar nos leva a Balandier (1997), ao discutir a ordem e a 

desordem como aspectos indissociáveis, onde a desordem se traduz em ordem.  

 

Faz então a ordem com a desordem, o sacrifício faz a vida com a morte e a lei com 

a violência domesticada pela operação simbólica. [...] Desarmar a desordem é antes 

de mais nada jogar com ela, submetê-la à prova do deboche e do riso, introduzi-la 

em uma ficção narrada ou dramatizada que produza este efeito. (BALANDIER, 

1997, p. 121). 

 

Em meio a ordem-desordem nasceu a turnê que reuniu três grandes rappers do Brasil: Emicida, 

Projota e Rashid – Três Temores in Concert, denominação que faz referência aos Três Tenores, 

formado pelas vozes de Plácido Domingo, Josep Carreras e Luciano Pavarotti. As composições dos 

rappers funcionam como uma forma de resistência à padronização oriunda da influência de 

perspectivas neoliberais que reforçam desigualdades que, entre outras, derivam em um silenciamento 

de saberes locais pela não participação das comunidades, de uma parcela expressiva que sofre com 

políticas coloniais. Emicida (2019, p. 98) canta: 

 

À medida que os brasileiros, personagens das canções de Emicida, passarem a ter 

acesso a este e a outros direitos, somados aos talentos e liberdades plenas em suas artes, 

não importando a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, com 

direitos suficientes para atender suas necessidades vitais, teremos uma sociedade com 

mais possibilidades de justiça social e maior grau de dignidade e Liberdade.  

 

Justiça social, maior grau de dignidade e liberdade são reivindicadas na mixtape de Emicida e em 

composições musicais posteriores, deixando de lado os ditames da gramática normativa da língua 

portuguesa, as chamadas “regras de bom uso”. As vozes e gritos da rua, “da tropa que vem do esgoto, 
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da guerra racista/classista que fragmenta, divide e enfraquece”, como na composição “Soldado sem 

bandeira”, de Emicida (2019, p. 104), refletem-se nas “regras de bom uso” da língua utilizada pelo 

rapper, pelo rap. Reproduzem imagens das desigualdades também existentes no processo de 

distribuição legitimada da utilização social e histórica da língua portuguesa, tão bem fundamentada 

pela sociolinguística. 

O expressivo não uso da norma culta no conjunto da obra musical de Emicida (2019, p. 112) 

não interfere em seu objetivo de levar aos indivíduos da periferia suas rotinas de luta em mensagens 

de esperanças de dias mais justos, da possibilidade de alcançarem o bem viver, de imaginarem outros 

modos de viver. É preciso buscar 

 

novas formas de vida [que] implica revitalizar a discussão política, ofuscada pela 

visão economicista sobre os fins e os meios. Ao endeusarmos a atividade econômica 

e, particularmente, o mercado, abandonamos muitos instrumentos não econômicos 

indispensáveis para melhorar as condições de vida das pessoas. (ACOSTA, 2016, 

p. 38). 

 

Como anunciado em uma de suas composições, é com a caneta que Emicida pretende mudar o 

mundo: “Vai ser rimando: Me fez esquecer a fome e botar fé que eu ia ser alguém/ Nego vislumbra, 

num ganha a dimensão da treta, a responsa/ De mudar o mundo com a ponta da caneta.” Com suas 

rimas, Emicida, inspirado nas infindas vozes das ruas, com a ponta de sua caneta se expressa em “Vai 

ser rimando”:  

A rua é nóiz!, mais do que um erro de gramática/ É a frase que sintetiza a brisa do 

sujo na prática/ A última esperança de quem não crê em mais nada/ Vaga sozinho 

como Itto Ogami na beira da estrada/ Liberdade é condicional assistida em todos os 

nível/ Por isso eu me esforço pra ser o mais livre possível/. (EMICIDA, 2019, p. 

113). 

 

Com um olhar decolonial sob as rimas de Emicida, podem ser enxergadas histórias locais, 

trazendo personalidades anônimas, algumas internacionais, mas de grande representatividade na luta 

da população afro-brasileira como, por exemplo, Martin Luther King; distancia-se da colonialidade, 

da geopolítica do conhecimento, ambas edificadas pelo conhecimento eurocêntrico. O eurocentrismo, 

nas palavras de Mignolo (2003, p. 41), é: 

 

uma metáfora para descrever a colonialidade do poder, na perspectiva da 

subalternidade. Da perspectiva epistemológica, o saber e as histórias locais europeias 

foram vistos como projetos globais, desde o sonho de um Oris universalis 

christianus até a crença de Hegel em uma história universal, narrada de uma 

perspectiva que situa a Europeia como ponto de referência e de chegada. 

 

O valor da obra musical de Emicida encontra-se na introdução de “epistêmes invisibilizadas e 

subalternizadas, fazendo-se a crítica ao mesmo tempo da colonialidade do poder.” (MIGNOLO, 2003, 
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p. 38). Suas composições, carregadas de críticas político-sociais diante aos problemas enfrentados 

pela população da periferia, agem como libertadoras da violência epistêmica. Dessa forma, suas rimas 

feitas com a ponta da caneta admitem “pensamento-outro”, constituído de maneiras de ser, de sentir 

e de pensar, possibilidades do pensamento a partir da decolonização, às avessas dos ditames da 

política imposta pelo poder colonial. Pra quem já mordeu um cachorro por comida... e Amoras, 

contribuem para uma pedagogia decolonial e uma educação direcionada aos preceitos da Carta Magna 

de 1988. 

Como anunciado, propomos utilizar os post’it de Emicida que decoram a parede de fundo do 

espaço onde o rapper encontra-se semanalmente no programa televisivo “Papo de Segunda”, ao lado 

de Fábio Porchat, Francisco Bosco e João Vicente, uma parecença ao estúdio onde antes da pandemia 

ocorriam as gravações do programa. A fim de dar um destino aos papelotes coloridos, pois se acham 

em branco, sugerimos que sejam escritos nomes de personagens anônimos da história do Brasil.  

Tempo e espaço misturados: Dandara Palmares (?-1694), Joaquim Pinto de Oliveira, conhecido 

por Tebas (1721-1811), Valentim da Fonseca e Silva (1745-1813), Esperança Garcia (1751-?), Maria 

Firmina dos Reis (1822-1917), Francisco José do Nascimento (1839-1914), Estevão da Silva (1845-

1891), Antonieta e Barros (1901-1952), Laudelina Campos de Melo (1904-1991), Abdias do Nascimento 

(1914-2011), Theodosina Rosário Ribeiro (1930-), Francisco Dias Martins, conhecido por Mão Negra 

(?) e tantos outros, tantas outras... Personagens africanos e afro-brasileiros que precisam constar nos 

livros didáticos, nos corações orgulhosos dos brasileiros. 

 

PÓS-ABOLIÇÃO, MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA NEGRA E AS LEIS 10.639/2003 

E 11.645/2008 

 

Amoras, “quanto mais escuras, mais doces”, assim abordadas na obra literária Amoras, do 

rapper paulistano, conhecido artisticamente como Emicida, tem uma importante contribuição para o 

Ensino Fundamental, visto que desenvolve o empoderamento e dá visibilidade ao negro na sociedade 

brasileira. Isso se constata, quando da passagem do diálogo entre Emicida e sua filha Estela, ao 

pontuar o seguinte: “Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces. Podes acreditar”. 

[...] Papai, que bom, porque eu sou pretinha também”. (EMICIDA, 2018, p. 17 e 32). O trocadilho 

linguístico trata-se de um pensamento subalterno, que emerge das margens epistemológicas no campo 

da arte, soando como um discurso de resistência e de rompimento, frente à imposição canônica do 

regime escravista no Brasil. A citação tem significados mais profundos: problematizando-a, indaga-

se qual a conexão da amora-preta, “quanto mais escuras, mais doces” com a ausência de tratamento 

digno para com os negros ao longo da história brasileira? Quais as raízes dessa estrutura de 

desumanização com negros e negras do Brasil e o Ensino Fundamental? 
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O Brasil foi o último país do Ocidente a decretar o fim da escravidão, em 13 de maio de 1888. 

Foram mais de trezentos anos explorando diuturnamente a mão de obra negra na economia, fruto da 

colonização portuguesa em Terra Brasilis. Todavia, na pós-abolição, a mentalidade escravista ainda 

continuou latente. Além disso, observam-se diversas engrenagens, bem sofisticadas e implícitas, que 

foram criadas e empregadas pela figura do Estado, visando a manutenção da exclusão social do negro 

no meio social. Um apontamento histórico sobre a invisibilidade do negro pode ser vista, por 

exemplo, na Primeira República, quando ficou reservado o direito do voto apenas aos que eram 

escolarizados, excluindo, desse modo, a grande maioria dos negros por ser analfabeta. Não 

esquecendo dos indígenas e das mulheres que também não foram contemplados por essa primeira 

Constituição republicana. Não apenas isso, no campo da Educação, em conexão com a passagem 

anterior e, como bem lembra o jornalista Joaquim Pedro Kiel (1933, p. 4), não existia medida de 

política pública visando “instruir e elevar mental e moralmente os pretos no Brasil”.  

Quem foram os responsáveis por tamanha atrocidade contra os afrodescendentes? Quais os 

argumentos para esse feito? Grupos oligárquicos, “brancos” (GROSFOGUEL, 2008), por sinal, que 

ocupavam cargos vitais no poder, visando unicamente a manutenção de seus privilégios e que se 

engajaram no projeto de hegemonia de um pequeno grupo no poder, com aparato do Estado, da 

ciência e da religião cristã. O argumento usado para escravizar os povos ameríndios e, mais tarde, 

com o emprego sistemático do tráfico negreiro que trouxe milhões de escravos para a América, tem 

características do enraizamento do processo do poder colonizador luso, pelo qual trazia embutida em 

sua estrutura os sintomas do fenômeno do poder colonial sobre diversas formas de domínio e 

exploração das sociedades na América:  

 

as múltiplas e heterogêneas hierarquias globais (“heterarquias”) de formas de 

dominação e exploração sexual, política, epistêmica, econômica, espiritual, 

linguística e racial, em que a hierarquia étnico-racial do fosso cavado entre o europeu 

e o não-europeu reconfigura transversalmente todas as restantes estruturas globais 

de poder. [Dessa forma] o que chegou às Américas nos finais do século XVI […] foi 

uma enredada estrutura de poder mais ampla e mais vasta, que uma redutora 

perspectiva econômica do sistema-mundo não é capaz de explicar. […] Às Américas 

chegou o homem heterossexual/branco/patriarcal/cristão/militar/capitalista/europeu, 

com suas várias hierarquias globais enredadas e coexistentes no espaço e no tempo. 

(GROSFOGUEL, 2008, p. 7-8). 

 

Vale lembrar das diversas bases edificadas pela ciência, com a equivocada interpretação da 

época, sobre as teorias de superioridade da raça branca sobre as denominadas raças inferiores, 

relacionados aos negros e aos ameríndios, no final do século XIX e início do século XX, mentalidade 

que ainda se faz presente na sociedade brasileira. Atualmente está comprovado pelo campo das 

ciências naturais e da genética de que todos os seres humanos possuem a mesma carga genética, 

portanto, somos da raça humana. Outro dado refere-se ao apagamento da memória, do histórico, da 
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linguagem, da prática religiosa do negro, da cultura, do estético material e imaterial afro como política 

de Estado nas diversas camadas da sociedade, desde a invasão da África pelos colonizadores, com o 

denominado epistemicídio: 

 

O genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também um 

epistemicídio: eliminaram-se formas de conhecimento estranho porque eram 

sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Mas o epistemicídio foi muito 

mais vasto que o genocídio porque ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, 

subordinar, marginalizar, ou ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam 

constituir uma ameaça à expansão capitalista ou, durante boa parte do nosso século, 

à expansão comunista (neste domínio tão moderna quanto a capitalista); e também 

porque ocorreu tanto no espaço periférico, extra norte-americano, contra os 

trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as minorias em geral (étnicas, 

religiosas, sexuais). (SANTOS, 1999, p. 283). 

 

Como se sabe, a exclusão do negro no campo da instrução não é um dado novo. Na conjuntura 

atual ainda figuram obstáculos na educação básica que impedem alterações a longo prazo como se 

pode constatar nos dados a seguir: de acordo uma reportagem do editorial Folha de São Paulo, do dia 

14 de setembro de 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que apenas 18% dos juízes 

no Brasil são negros. A aplicação da lei no Brasil tem uma visão de preconceito racial, uma vez que 

esse circunscrito espaço foi e ainda é um reduto demarcado e ocupado secularmente por pessoas 

brancas (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). 

 A História do indígena e mais especificamente do afrodescendente, quando escrita pela 

perspectiva do branco, continua a adotar um silenciamento dos fatos históricos e até mesmo nega a 

sua presença, além de toda uma vasta e sofisticada engrenagem de exclusão social desses grupos, mas 

que passa a ser questionada e a sofrer alterações. Para tanto, nessa linha do tempo figuravam, por 

exemplo, movimento de resistência, com a chamada “imprensa negra” e da “Frente Negra Brasileira” 

de 1930, que se engajaram na luta pelo direito dos negros, do combate às práticas raciais e por 

melhores condições dos libertos na sociedade (PINTO, 2013).  

Desde o período da redemocratização, com a materialização de Carta Magna de 1988, o artigo 

205 trouxe inovações, pois a educação tornou-se um direito de todos e dever do Estado e da família. 

Em 09 de janeiro de 2003, passados cento e quatorze anos da abolição da escravatura no Brasil, 

algumas mudanças emergiram de forma lenta e gradual, agora contemplando o respeito com a cultura 

afrodescendente na esfera da Educação, ocorrida por meio de lei, negado por muito tempo. O caso 

em tela, vincula-se a um acontecimento histórico que chama a atenção, pois deu-se quando chegou 

ao poder, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que deu voz 

aos movimentos de luta negra. Como prometido em campanha eleitoral, promulgou a Lei 10.639 

(BRASIL, 2003), de 09 de janeiro de 2003, ao decretar obrigatoriedade do ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar do ensino fundamental e médio.  
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Em seu segundo governo, figurou outro marco envolvendo o empoderamento, a visibilidade da 

cultura negra e dos povos ameríndios. Ações ao combate à discriminação racial e ao apagamento 

histórico, cultural material e imaterial do negro e do indígena, formadores da sociedade brasileira. 

Isso ocorreu, quando da promulgação da Lei 11.645, de 10 de março de 2008 (BRASIL, 2008), tendo 

à frente do Ministério da Educação (MEC), o então professor Fernando Haddad. Essas duas medidas 

de políticas públicas caracterizam-se por um significativo avanço no campo da Educação, ao propiciar 

uma reparação histórica, ao estabelecer uma mudança cultural de valoração sobre os aspectos 

etnicorraciais, envolvendo afrodescendentes e povos indígenas no Brasil. 

Em dezembro de 2017 entrou em vigor um amplo acordo na área da Educação brasileira, sendo 

homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, envolvendo esforços de diversos educadores e de diferentes segmentos da sociedade. 

Devidamente fundamentada na Constituição de 1988, na Leis de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, 

em conjunto com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNs), Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e o Plano Nacional da Educação (PNE). Com prazo de dois anos para 

ser implantada em todo o território nacional, a BNCC é um documento que traz um conjunto de 

medidas de aprendizagens, a qual estabelece os conteúdos essenciais para que o estudante aprenda na 

Educação Básica e que contempla, por exemplo, o ensino da cultura negra (BRASIL, 2018). 

desmantelamento da Educação, visando sua privatização. Não se tem dúvidas do longo e árduo 

caminho a ser construído, visando atender ao referencial da BNCC, em conjunto da descolonização 

do imaginário, com as estruturas do pensamento racista, que por mais de 500 anos enraizou no 

imaginário brasileiro. Para tanto, nesse trajeto de construir por meio da Educação, entende-se que: 

 

A educação é um processo de socialização e criação de saberes, crenças, valores, 

com a finalidade de ir construindo e reconstruindo as sociedades, os indivíduos e 

grupos que a constituem. É um movimento longo e complexo, no sentido de as 

pessoas nele envolvidas irem renascendo, a cada momento, junto com os outros. 

(RIOS, [2012?], p.2). 

 

Na Educação Básica, sobre esse tema, necessário se faz a devida habilitação de professores 

nessas áreas de conhecimento nas instituições de ensino superior, em conjunto com a formação 

continuada desses profissionais da Educação, mesmo à distância, ofertado por instituições públicas 

de ensino, em virtude da pandemia causada pelo Covid-19. Mas, de que forma realizar isso? 

Evocando o pensamento do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey, em sua obra 

Experiência e Educação (1976), no planejamento da aula cabe ao docente exercitar junto aos 

estudantes a experienciar novos hábitos com valor educativo, dentro e fora do ambiente escolar, 

virtualmente ou logo que passar a pandemia, interagir com pessoas e objetos com o respeito ao livre 

pensar. Nesse contexto, como bem lembra o educador Dewey (1976, p. 28), “[...] cada nova 
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experiência é uma força em marcha” que, em outras palavras ficará plasmando no imaginário do 

estudante, como um valor educativo, levando-o ao desenvolvimento intelectual, moral, físico e 

também à transformação social, mesmo que paulatinamente. 

Deve-se também reconfigurar a linguagem sobre a construção da imagem do negro e do 

indígena na sociedade, dando visibilidade, voz e empoderamento à identidade desses grupos e de 

outras minorias. Portanto, é de suma importância garantir ao professor condições de acesso a um 

repertório literário que aborde essa temática, como no caso da obra Amora, de Emicida (2018). De 

posse desse material, podem ser trabalhadas leituras nos espaços intra e extraclasse, de modo virtual, 

contemplando, por exemplo, algumas das habilidades de conhecimento da BNCC, de 2018, no 

componente curricular de História, do nono ano do ensino fundamental anos finais, assim descritas:   

 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição 

de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de 

combate a diversas formas de preconceito, como o racismo. (BRASIL, 2018, p. 431). 

 

Estudos de autoria de negros e pardos vêm desenvolvendo projetos que contemplam o campo 

da música, da arte, do jornalismo, como foi a “imprensa negra” na Primeira República. Deve-se ter 

em mente também, um projeto de poder na parte jurídica, por exemplo, permitindo existência de 

núcleos de estudos e ou cursos gratuitos, que possam acontecer de forma remota, para que advogados 

afro-brasileiros ocupem cargos vitais no judiciário. Urge a necessidade de homens e mulheres-chave 

negros e indígenas, com visão decolonial ocupando o legislativo.  

Fomentar ações em todos os aspectos das relações humanas empoderando marcas simbólicas 

afrodescendentes e ameríndias, minando com a episteme racista e, acima de tudo, objetivando 

“instruir e elevar mental e moralmente os pretos” (KEIL, 1933, p. 4), possibilitando, desse modo, 

deixar brilhar como “canto ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto” (EMICIDA, 2018, p. 

34). 

 

LITERATURA INFANTIL DE EMICIDA: PROPOSTA PARA UM EXERCÍCIO DE LEITURA  

 

Nas últimas décadas, a produção literária afro-brasileira endereçada ao público infantil e juvenil 

vem despontando no cenário nacional. Esse interesse crescente teve como importante fonte 

propulsora a promulgação da Lei Federal 10.639/2003 (BRASIL, 2003), posteriormente alterada pela 

11.645/2008 (BRASIL, 2008), que criou a obrigatoriedade do Ensino de História da África, Cultura 

Afro-brasileira e Indígena no sistema oficial de ensino público e privados.  

A questão da política de representação e da identidade negra ganha visibilidade em função das 

referidas leis. No estudo de Gouvêa (2004) analisa a temática racial nas obras construídas entre as 
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décadas de 1920 e 1940, ao mostrar que a problemática do racismo no campo artístico emerge sob a 

égide do movimento modernista. Analisando a especificidade desse campo de produção cultural:  

 

O negro anteriormente era representado de acordo com o ideário evolucionista, 

enquanto membro de uma raça inferior cujos traços físicos e psicológicos não 

mereciam ser tema da produção artística, a não ser como curiosidade antropológica. 

Ou, numa outra perspectiva, representado como escravo, denunciando-se as 

condições de vida que lhe eram impostas, na produção artística identificada com o 

movimento abolicionista (GOUVÊA, 2004, p. 227).    

 

Somente a partir da década de 1920, a ideia de busca das raízes nacionais constituidoras do 

povo brasileiro traz à cena cultural o negro, “representado como depositário de valores que 

informariam a identidade nacional” (GOUVÊA, 2004, p. 227). É nesse cenário de mudanças e 

surgimentos de novos aportes científicos e estéticos que a literatura infantil do período irá dialogar 

com as diversas representações construídas acerca da questão racial. Na busca de uma literatura para 

crianças genuinamente brasileiras, “a identidade do país e de seu povo será ressignificada tendo em 

vista a especificidade do público infantil” (GOUVÊA, 2004, p. 229).    

No modelo global da atualidade, construído por indicadores sociais, econômicos, políticos, 

culturais, dentre outros, tem-se observado uma onda conservadora e obscurantista em relação aos 

grupos minoritários. Este cenário de incertezas impõe uma reflexão crítica a respeito da presença e 

da literatura negra ou afro-brasileira na formação de crianças e jovens.   

As mortes dos negros norte-americano George Floyd ocorrida na cidade de Minneapolis, Estado 

de Minnesota, Estado Unidos da América (EUA) e do adolescente João Pedro Mattos Pinto no 

Complexo do Salgueiro, na capital do Rio de Janeiro, entre muitos outras, têm mobilizado diversos 

segmentos da sociedade como o movimento “Vidas negras importam”, surgido em 2012 na luta contra 

a violência policial e o assassinato de jovens negros nos EUA. Negros e pardos são assassinados em 

números alarmantes. De acordo com o Atlas da violência 2020, crescem 11,5% em 10 anos, de acordo 

com estudos do Sistema de Informação sobre mortalidade (AGÊNCIA BRASIL, 2020). Esse cenário 

opressor se arrasta por séculos e, por se consistir em uma das necessidades que emergem em todo o 

processo educacional, torna-se urgente a construção de projetos sob o viés decolonial.    

Nossa tentativa é a de esboçar possíveis caminhos rumo à educação antirracista, a partir da 

literatura produzida pelo rapper Emicida. Amoras (2018) é a primeira obra do cantor destinada ao 

público infantil. Publicada pela Companhia das Letrinhas, encontramos personagens negras onde a 

questão da diferença é discutida com poesia e simplicidade.  A contracapa da obra Amoras revela que 

“sua imaginação foi sua melhor amiga e o fez visitar mundos incríveis, transformando-o em 

astronauta, desenhista, guerreiro, pirata, rei, samurai e muitas outras coisas”.    
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 A narrativa se desenrola a partir de um diálogo que o rapper teve com sua filha Estela “a 

primeira pessoa que vi salvar o mundo” (EMICIDA, 2010, p. 5), história dedicada a ela. Juntos, pai 

e filha em um passeio no pomar comentam sobre a beleza das amoras. “As pretinhas são as melhores 

que há. Amoras, penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces. Pode acreditar”, explica o 

pai à filha. Nesse diálogo, a pequena se reconhece e assimila sua identidade.  De forma leve, sutil e 

sensível, Emicida traz à baila a questão da negritude, representatividade, preconceito e aceitação.  

No corpo do texto, o autor faz referências sobre a mitologia da cultura africana, a vida de Martin 

Luther King, Zumbi dos Palmares e outras referências históricas. O exercício de leitura provoca-nos 

uma reflexão sobre esses personagens revolucionários que lutaram por sociedades igualitárias, cujos 

rostos tornaram-se símbolos às gerações futuras.  

No que diz respeito às ilustrações de Amoras, o espaço das páginas é bem aproveitado, 

principalmente pelas ilustrações de Aldo Fabrini, também ilustrador do segundo livro infantil de 

Emicida, E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas (2020). Remetem-nos às cores vibrantes e 

intensas, uma narrativa verbo-visual, ou seja, é um texto que deve ser lido integrando imagem e 

escrita. A obra exibe imagens em alto relevo, evidenciando elementos da cultura afro-brasileira. O 

texto visual que se sucede na capa apresenta a figura de uma menina com seus volumosos cabelos 

como marca simbólica de sua identidade. Os olhos fixos e arregalados remetem a ideia da amora. 

Algumas imagens ampliam a experiência estética do leitor, uma vez que nelas são incorporadas 

diversos marcadores da cultura negra.      

Nessa atitude de evidenciar suas raízes Amoras pode ser incluída entre os textos que apresentam 

uma visão positiva dos negros e da cultura afro-brasileira. Constitui-se também em uma excelente 

possibilidade de reflexão docente, a fim trazer para as crianças a questão da representatividade negra, 

demonstrando, dessa forma, o quanto é necessário abrir espaços para novas percepções de promoção 

de igualdade com seus pares. Amoras está a serviço da Educação. 

A proposta de trabalho com a literatura infantil de autoria negra visa uma desconstrução de 

estereótipos que carregamos como dogmas e que necessitam ser ampliados e estimulados ao debate 

no ambiente escolar por meio da leitura literária.  

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho, a proposta de se usar a literatura marginal como exercício de leitura a partir de 

trechos da obra infantil Amoras (2018) vem com a intenção de refletir sobre o racismo estrutural que 

há séculos vivenciam a população negra e que os afastam dos espaços de poder e de produção do 

discurso. 
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Ao tratar das relações raciais na literatura brasileira contemporânea, o pesquisador Eduardo de 

Assis Duarte, em Por um conceito de literatura afro- brasileira (2017), discute os conceitos de 

literatura negra e literatura afro-brasileira tomando como referência a produção literária de autores 

afrodescendentes dos séculos XIX e XX. Somando-se ao debate, Duarte (2017, p. 213). 

 

propõe duas tarefas voltadas para a operacionalização da leitura dessa produção: 

primeiro, a de levar ao público a literatura afro-brasileira, fazendo que o leitor tome 

contato não apenas com a diversidade dessa produção mas também com novos 

modelos identitários; e, segundo, o desafio de dialogar com o horizonte de 

expectativas do leitor, combatendo o preconceito e inibindo a discriminação sem cair 

no simplismo muitas vezes maniqueísta do panfleto.  

        

No entanto, em virtude, da aplicabilidade da Lei 11.645/2008 (BRASIL, 2008), bem como de 

ações afirmativas, há um campo de ações didático-pedagógicas que pode estar apoiada à construção 

de uma presença significativa de obras e autores de autoria negra em plenitude. Nesse contexto, 

surgem a voz e as reflexões do autor e rapper Emicida, passível de ser incluído no contexto escolar: 

homem negro e periférico que tem ganhado visibilidades com seu engajamento. Ilustra-se como uma 

importante referência no mundo artístico e cultural, cuja centralidade de sua proposta dá visibilidade 

às comunidades periféricas, marginais, bem como ressalta a questão da política da identidade negra.   

Em uma época em que se faz necessário lutar em defesa dos direitos humanos, reforçamos a 

ideia do trabalho com a literatura como um caminho possível na busca do bem viver. Sobre esse papel 

humanizador da literatura, recorremos às contribuições de Antonio Candido (2011, p. 188), ao 

defender que a literatura é uma necessidade universal, algo que “ao dar forma aos sentimentos e à 

visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza.” Diante da reflexão 

exposta, podemos compreender Amoras como uma obra genuinamente decolonial, na qual se 

evidencia a temática, a autoria e o ponto de vista afrodescendente. 
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RESUMO 

 

Esse artigo discute a Configuração do Campo Universitário na área de Educação, no período entre 1990 a 

2017, demonstrando que existe um endogenia acadêmica nos Programas de Pós-Graduação em Educação 

mais antigos, concentrando também os suportes de difusão (periódicos e Editoras) mais prestigiosos. 

Realizou-se uma reflexão sobre a Função Autor, asseverando que o Especialista em Educação tem seu 

reconhecimento condicionado à primazia do Currículo Lattes com o qual sua trajetória universitária é 

medida, seja em nível de produtividade pelo Estado, como também pela localização geográfica e acesso às 

publicações que garantem maior mobilidade no Campo em tela, consequência das diferenças simbólicas 

transmutadas pela Autoria. Publicar é ser lido, ter seu nome citado e presente nos Bancos de Dados 

indexados, qual seja: a circularidade das temáticas que ganham maior relevo e autoridade para um Autor. 

 

Palavras-chaves: Campo Universitário. Especialista em Educação. Configurações Endógenas.  

 

 

ABSTRACT 

This article discusses the configuration of the university field in the area of education, from 1990 to 2017, 

demonstrating that there is an academic endogeny in the oldest postgraduate education programs, also 

concentrating the most prestigious diffusion média (periodicals and publishers). A reflection on the Author 

Function was made, asserting that the Education Specialist has his / her acknowledgment conditioned to the 

primacy of the Lattes Curriculum with which her university trajectory is measured, be it in terms of 

productivity by the State, as well as by geographical location and access to publications that guarantee 

greater mobility in the Field on canvas, consequence of the symbolic differences transmuted by the 

Authorship. Publish is read, have its name quoted and present in indexed databases, namely: the circularity 

of the topics that gain greater prominence and authority for an Author. 

Keywords: University Campus. Education Specialist. Endogenous Settings. 

 

Introdução 

 

Esse artigo1 analisa a configuração (ELIAS, 2008) do Campo Universitário brasileiro 

enfatizando a área da educação, cuja autonomia foi demonstrada por meio da análise dos currículos 

Lattes de docentes vinculados a Programas de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e 

Doutorado), de rubrica públicas e privadas. A investigação ficou circunscrita à temporalidade 

 
1. O trabalho é parte de um estágio de Pós-Doutorado realizado na Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de 

Araraquara sob a supervisão da prof.ª Drª. Rosa Fátima de Souza.  



                                                                                                                                                                  REVISTA ELETRÔNICA 29 DOCUMENTO MONUMENTO 

138 
 

entrementes 1990 a 2017, colimada à trajetória acadêmica de 3332 especialistas em educação com 

efetivo exercício no período estipulado. Foi construído um Banco de Dados, utilizando-se da 

ferramenta Access 2010, do aplicativo Office e esquadrinhados as informações por meio de 

categorias similares aos tópicos que se encontravam na estrutura dos Currículos disponibilizados na 

Plataforma Lattes2. Foi possível verificar, por meio do cotejamento dos dados classificados, as 

formas de distinção cristalizadas, expressa na atuação dos agentes, notadamente Especialistas em 

Educação e assim reconhecidos. Suas trajetórias manifestam-se materialmente em suportes de 

difusão, ademais em presença de Programas de Pós-Graduação em Educação (doravante PPG-

Educação) localizados nas regiões consideradas mais desenvolvidas economicamente, tais como o 

Sudeste e o Sul, cuja força centrípeta se mantém constante, não obstante o crescimento dos cursos 

stricto sensu nas demais regiões. 

Destarte, o artigo está estruturado do seguinte modo. Na primeira parte são apresentados, de 

forma descritiva, o corpus de investigação e os procedimentos de pesquisa demostrando o papel do 

Especialista em Educação, aproximando-o à ideia de Autor (FOUCAULT, 1992), (CHARTIER, 

2012, (BOURDIEU, 2009). Na segunda parte, com base nesses dados obtidos, foram realizadas 

análises acerca as Configurações dos agentes e as estratégias de nomeação do Autor, 

consubstanciada no habitus que permite reconhecer, sendo reconhecidos como Especialista em 

Educação, bem como as diferenças no processo de legitimação e liderança no Campo. Na terceira 

parte, à guisa de uma conclusão, são descerrados os aspectos simbólicos que corroboram na 

definição da Função Autor expresso na influência, controle e poder de decisão, atinente a um 

mercado simbólico, que possui uma dimensão sincrônica quando pensado como dimensão de um 

Campo autônomo, mas que dispõe de aproximações condizentes com uma diacronia de legitimidade 

pedagógica.  

Desse modo, para evitar ambiguidades em relação à definição aqui estabelecida, esclarece-se 

ao leitor que há um Campo Universitário, considerando seu alto grau de autonomia, ao contrário do 

Campo propriamente Educacional, cuja característica maior é a porosidade de suas fronteiras, donde 

seus agentes são oriundos de diversos campos, revelando, não obstante, sua natureza heteronômica.    

Nesse sentido, o Campo Universitário está estruturado pela presença de agentes que atuam em 

PPG-Educação, revelando suas posições e as tomadas de posição (aqui recorrendo às expressões 

analíticas de Bourdieu, qual sejam: Dominantes e dominados) cuja hegemonia permite o controle 

nas instâncias de pertença, tais como: Líder de Grupo de Pesquisa, coordenador de Grupo de 

Trabalho (GT) das entidades representativas criadas com o fito de congregar pesquisadores de 

temáticas afins, e, em muitos casos, exercendo a presidência, Coordenador de Programa de Pós-

Graduação, chefe de Departamento, Diretor de curso ou Faculdade, presença nos Conselhos 

 
2 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual. 
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Editoriais dos periódicos com melhor avaliação que, a rigor, também são colaboradores frequentes 

dos referidos suportes. 

 

1. CORPUS DE INVESTIGAÇÃO E PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

 

A investigação tem como corpus os currículos Lattes dos docentes dos Programas de Pós-

Graduação em Educação no Brasil, perfazendo a quase totalidade dos pesquisadores que pertencem 

aos seus quadros efetivos, consoante ao indicativo da Plataforma Sucupira3 para o ano base de 

2017. Foram realizados downloads de 3.332 currículos, abarcando os Programas submetidos à 

avaliação da CAPES4 no quadriênio 2014/2017, sem excluir aqueles que obtiveram nota inferior a 3 

(três), conforme lista disponibilizadas naquele site5.  

Foi construído um Banco de Dados, utilizando-se da ferramenta Access 2010, do aplicativo 

Office definindo as categorias para a classificação das informações com base nos tópicos 

estipulados nos Currículos Lattes, com alguns acréscimos que não estavam contemplados naqueles. 

Os currículos foram obtidos por downloads no formato Extensible Markup Language (XML), 

linguagem mais apropriada para a inserção no Banco de Dados.  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: Bando de Dados produzido pelo autor.  

 

 
3 https://sucupira.capes.gov.br. O critério adotado caracterizou-se pela supressão de docentes aposentados, professores visitantes, 

professores temporários, ou todos aqueles que por uma razão ou outra não estavam, no ano Base da Consulta, no rol de professores 

efetivos do Programa.   
4 Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
5 http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/resultado-da-avaliacao-quadrienal-2017 

https://sucupira.capes.gov.br/
http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/resultado-da-avaliacao-quadrienal-2017
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Na figura 1 é possível visualizar a interface utilizada no Banco de Dados Eletrônico, modelo 

Access Office 2010. As informações detalhadas dos Currículos Lattes, esquadrinhadas e 

classificadas em tabelas, por exemplo, os vínculos institucionais, às cidades de origens dos 

Especialistas em Educação, às publicações (Editoras e Periódicos), e às funções institucionais dos 

agentes. A escolha incidiu sobre os dados que pudessem clarificar a endogenia acadêmica, bem 

como a Função Autor como parte da Configuração do Campo Universitário brasileiro no período 

estipulado.  

 

1.1.O ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

 

Os Programas de Pós-Graduação em Educação, em sua modalidade stricto sensu, tiveram um 

crescimento expressivo em meados da década de 1990, conforme observado pelo número de 

Programas reconhecidos, muitos deles completos, com o Mestrado e o Doutorado. A vitrine, ou 

melhor, a possibilidade de construir uma grife acadêmica (BOURDIEU, 2002), tem no Currículo 

Lattes de seus pesquisadores, o ponto de inflexão necessário para qualificá-los junto aos órgãos 

avaliativos consolidando uma gradativa presença de instituições, públicas ou privadas com os 

conceitos mais significativos nos quadriênios ponderados pela CAPES.  

Desde a formalização da Pós-Graduação no Brasil, com a aprovação do Parecer 977/65, de 

autoria de Newton Sucupira (CURY, 2005) a profissionalização do especialista em Educação 

tornou-se sinônimo de títulos acadêmicos, passando a ser, gradualmente, o critério de recrutamento, 

sobejamente em Universidade públicas, além dos efeitos que os sistemas de monitoramento 

passaram a desempenhar na produção científica. No entanto, a padronização da avaliação acarreta 

problemas ao encurtar o tempo de maturação de uma investigação acadêmica. Muitos trabalhos 

críticos já foram publicados nessa linha, corolário de que a ulterior situação preocupa, e muito, os 

destinos da ciência no Brasil.  

Há trabalhos pertinentes destacando aqui os estudos de gestão e avaliação (BIANCHETTI, 

SGUISSARD, 2009) e reflexões acerca o destino dos Intelectuais acadêmicos, enveredando para 

questões do papel do especialista em Educação num mundo globalizado, cuja sequela maior é a 

transformação da pesquisa num produto de mercado (BIANCHETTI, VALLE e PEREIRA, 2015). 

O que preocupa é o grau de insatisfação dos pesquisadores, sobretudo com a injunção, deveras 

claudicante, de submeterem suas pesquisas aos aspectos quantitativos e utilizar parâmetros alheios à 

dinâmica de uma investigação oriunda das Ciências Humanas (TREVISAN; DEVECHI; DIAS, 

2013). 

Renato Ortiz se posicionou sobre esses problemas, argumentado que a padronização do 

conhecimento, sob a égide dos Bancos de Dados Internacionais, compromete ainda mais o 
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pesquisador, notadamente quando ele precisa se adequar ao idioma inglês para ser citado. O autor 

relativiza a implicação desse idioma como língua franca, mas alerta para os efeitos deletérios de um 

poder que, em última instância, pode contribuir para prescrever o que é Ciência no mundo 

globalizado. (ORTIZ, 2008)  

No entanto, o mesmo autor, alhures, analisa as mudanças da Globalização na sociedade 

contemporânea, optando em descrevê-la pelo viés da mundialização (expressão mais frequente no 

mundo francófono), e o faz por meio de uma separação, para efeitos analíticos: de um lado, há a 

globalização econômica, redutora dos mercados ao núcleo do capitalismo financeiro, subjugando os 

países mais pobres. Já de outro lado, há a mundialização, cuja dimensão cultural possui um ritmo de 

circulação oposta à economia. Ou seja, as apropriações culturais não são realizadas sem filtros, por 

mais que as empresas alterem, supostamente, o estilo de vida das pessoas. (ORTIZ, 1996) 

Outra forma de expor o tema está em Bourdieu e Wacquant (1999) que escreveram sobre as 

implicações de um imperialismo cultural, mas seus argumentos são discutíveis em virtude de uma 

questão que o próprio Bourdieu em muitos de seus trabalhos chamou a atenção: as estratégias 

sociais intrínsecas aos agentes não são eliminadas em virtude das consequências da modernização e 

expropriação capitalista, mas estão justapostas como persistência histórica, conforme analisada na 

sociedade Cabila em relação ao matrimônio e a imposição de uma economia de mercado. 

(Bourdieu, 2002, 2004, 2006). 

 Em vista disso, apesar das consequências perversas que a quantificação impõe às pesquisas, 

a Universidade detém o monopólio da chancela simbólica, sendo o espaço por excelência de 

canonização de autores, temas e obras, já que dificilmente um agente conquista o epíteto de 

especialista reconhecido sem passar pelo rito iniciástico da academia. Chamar-se-ia de efeito do 

Campo? Longe de ser uma questão retórica, é perfeitamente plausível aceitar o imperativo, 

revelando que se trata da defesa, muitas vezes enfática, de seus agentes para concretizar a 

autonomia sem capilaridades ou porosidades que possam comprometer tal conquista.  

 Assim, o trabalho de construção da autonomia do Campo Universitário na área da Educação 

apresenta os efeitos de profissionalização produzidos pelo Estado: recrutamento docente mediante 

titulação, produção científica e atendimento às demandas sociais atinentes à sociedade. Ademais, 

seus pesquisadores são os porta-vozes institucionais a representar numa miríades de espaços, as 

pesquisas realizadas, as posições de crítica frente às políticas educacionais, contribuindo assim, na 

inserção de agentes que singularmente enriquecem seus Currículos Lattes.  

Há também um desdobramento dentro dos Programas de Pós-Graduação em criar para as 

temáticas pesquisadas um suporte de difusão, mormente uma revista, e, em muitos casos, entidades 

representativas que, sem embargo, ampliam a autonomia do Campo Universitário ao 

institucionalizar saberes educacionais devidamente chanceladas por seus pares produzidas, pari 
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passu, com a lógica desse campo, compondo seu Conselho Editorial em nível Nacional e 

Internacional, bem como a prerrogativa de indexação das revistas às Bases de Dados6. 

São, portanto, os Especialistas em educação (TEIXEIRA, 1958), expressão utilizada nesse 

trabalho, a despeito do conceito de intelectual ser pertinente, mesmo com a polissemia do termo, 

visto que sua definição no Brasil está carregada de aspectos políticos e, em muitos casos, com uma 

carga emocional significativa, fazendo que uma determinada classificação dos agentes suscite 

controvérsias desnecessárias, sobretudo com nomes refratários ao Campo7. Não é o caso de 

especular se há omissão política ou colaboração em projetos governamentais de uma parte ou de 

outra, haja vista que a trajetória de um intelectual altera-se, seja politicamente falando, como em 

relação aos pressupostos teóricos que embasam seus escritos.  

Pode-se indagar se a ideia de intelectual orgânico8, na perspectiva de Gramsci (1989) ainda 

tem fôlego histórico em razão das instâncias de consagração existentes, e as aproximações e 

repulsões existentes em torno do Estado. Remete-se aos trabalhos de Miceli (2000) ao discutir o 

papel do intelectual e o valor do título de Doutor que atua para além da Universidade, já que em 

matéria de instituições ele pode pertencer à Academia, Museus, ONGs9, Meios de Comunicação de 

Massa, entre outras. Dessa maneira, trabalhar com a expressão Especialista em Educação é 

demarcar o lugar de onde os agentes se inscrevem no processo de constituição de um Campo, 

demonstrando, pois, a autonomia de seu funcionamento. 

Por conseguinte, o Especialista em Educação é entendido como o pesquisador, chancelado 

com um Diploma de Doutor, cada vez mais peculiar, voltado à área educacional. Sob um prisma 

institucional, esse agente está ligado a um PPG-Educação, devidamente credenciado, tendo o seu 

nome na lista de docentes permanentes, conforme a Plataforma Sucupira, mas ligados a linhas de 

pesquisas registradas na CAPES, com currículo Lattes frequentemente atualizado.  

 Já na ótica propriamente acadêmica, é um docente que ministra aulas num PPG-Educação, 

orienta alunos (as) do curso de Mestrado, do curso de Doutorado, supervisionam projetos de Pós-

Doutorado, projetos de pesquisas e projetos de extensão. Além disso, ele tem obrigações de 

produção de conhecimentos, publicando artigos em periódicos, editando ou organizando livros e 

 
6 O rol aqui é expressivo, podendo destacar: Academic Onefile, Advanced Science Index, Base, Dialnet, Directory of 

Open Access Journals (Doaj), Drji, Ebsco, Informe A cadémico, Redib (Red Iberoamericana de Innovación y 

Conocimiento Científico), Sherpa Romeo, Sportdiscus, Sumários, Web of Science/ Thomson Reuters,  Worldcat. 
7 O nome de Cláudio de Moura Castro, possivelmente seja um desses casos. Mas a lista de agentes que se utilizam da 

imprensa, especialmente ou em ONGs para difundir pontos de vista educacionais é significativa.  
8 Podem-se recorrer às posições e escritos de Sartre, talvez o que melhor representa a ideia de um intelectual engajado, 

no entanto, afirmar que ele existe apenas quando suas convicções estão à esquerda do espectro político, como acreditava 

Sartre (1971), é correr o risco de perder a historicidade de constituição desse mesmo intelectual num período dado. No 

extremo oposto de Sartre, encontra-se os trabalhos de Edward Said (2007), intelectual orgânico no sentido de Gramsci 

(1989), que mobilizou uma rara erudição em Estudos Literários para lutar pela causa palestina. 
9 Organizações-Não-Governamentais 
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realizando comunicações nos Congressos, Simpósios, Encontros e demais eventos, nos quais as 

temáticas em tela ou de sua especialidade estejam em discussão.  

Naturalmente, essa é a parte mais visível, para não dizer óbvia, do papel de um Especialista 

em Educação, mas as evidências a olho nu acabam aqui. O reconhecimento dessa condição não 

passa apenas pela filiação institucional e suas obrigações acadêmicas, ele tem que se haver com um 

trabalho de consagração que começa com a obtenção do título de Doutor, que pode ser chamado de 

rito de iniciação, contar com dividendos do seu capital específico e ser recrutado por um PPG-

Educação.  

Conquistado essa condição, é preciso desenvolver estratégias de pertença dentro do Campo. A 

questão é avaliar singularmente a rentabilidade de seu capital para obter cada vez mais 

reconhecimento. Não é uma tarefa fácil, pois como qualquer outro Campo, existem regras, veladas, 

que são engendradas pelos agentes com maior capacidade de controle nesse espaço. Chamar-se-á de 

grupos ortodoxos, aqueles que dominam o campo, conforme a nomeação de Bourdieu (1983,1989), 

ao passo que os ingressantes, são os grupos heterodoxos, aqueles que buscam reverter sua condição 

de dominados com práticas que visam provocar fissuras na hegemonia vigente.  

 Para ampliar a discussão, submete-se aqui a análise da função Autor, trabalhada em Michael 

Foucault (1992), Roger Chartier (2012) e Pierre Bourdieu (2009) no escopo de situar a posição dos 

Especialistas em Educação no Campo de pertença e os dividendos simbólicos que garantem a 

eficácia da distinção. Ter reconhecimento do Estado, para além de sua vida jurídica e civil 

(Registros de nascimento, de identidade, diplomas, etc.) implica passar pelo processo de 

escolarização e socialização. Mas para ser reconhecido pelos pares no Campo Universitário é 

preciso exercer na totalidade a condição de Autor, não obstante as clivagens de pertencimento. 

Foucault (1992) discutiu a Função Autor, definindo-a como um modo de circulação de 

determinados discursos no interior de uma sociedade. A questão que o interessa é como uma obra e 

sua autoria passaram a contar com um nome próprio, ou a passagem do actor para o autorictas que, 

para ele ocorreu no final do século XVIII. É nesse período que um ideário burguês de propriedade 

se prende à preocupação de fazer valer o nome próprio de um livro. Ademais, o Autor passou a 

sofrer um controle mais sistemático do Estado e da Igreja, cuja consequência é a interdição de 

textos que solapassem a verdade constituída. Seria, pois a transgressão dos discursos que permitiu 

que as autorias fossem admitidas.  

O mesmo autor não estabelece uma periodização precisa desses eventos, em que pese a 

pertinência de um texto sugestivo acerca de uma cultura na qual um discurso, produtor de sentidos, 

pudesse ser apropriado. Sua margem de indagações localiza os efeitos da mudança de autorias 

míticas e sacralizadas, passando pelo peso da autoridade da verdade de textos antigos ou canônicos 

para uma composição de um nome próprio.  
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Decorre dai algumas hipóteses, diacrônicas no tempo: a função Autor está relacionada a um 

sistema jurídico e institucional que determina e articula o universo dos discursos; a função Autor 

não é uniforme e não influencia da mesma maneira os discursos em épocas e civilizações diferentes; 

a função Autor é a atribuição de um discurso a um Autor e ocorre por meio de complexas operações 

e não é redutível a um indivíduo, podendo assim expressar posições de sujeitos, de classes sociais 

diferentes, mas identificados numa mesma obra, o que não depreende que sejam pluralidades, mas 

especialmente uma justaposição entre um nome próprio no qual sua autoria passa ser um alter ego, 

conforme mostrará Chartier (2012) com a analogia de um conto de Jorge Luís Borges.  

(FOUCAULT, 1992, p. 56). 

Esse texto de Foucault (1992) recebeu, 30 anos depois, uma revisão realizada por Chartier 

(2012), não no sentido de refutá-lo, mas responder às hipóteses citadas acima inserindo uma 

discussão sob a ótica da história cultural, reivindicada por aquele autor, com os estudos históricos 

do impresso.  

Ao contrário de Foucault (1992), Chartier (2012) demonstra a pertinência de uma cronologia 

no processo de constituição da Função Autor, argumentando sobre os efeitos culturais e sociais que 

o aparecimento do livro provocou na sociedade. Com a invenção da imprensa, com os tipos móveis, 

a edição de uma mesma obra passou a circular de forma mais expressiva, sem que a produção de 

manuscritos sofresse interrupções. De um modo ou de outro, a atribuição da autoria estava 

condicionada a diversos interesses. Textos que circulavam anonimamente para escapar da censura, 

textos restritos a grupos aristocráticos, confeccionados à mão para evitar alterações de pessoas 

alheias às ideias difundidas, bem como o controle contra livreiros e impressores, que açambarcavam 

o direito de impressão de um mesmo autor, cujas obras eram impressas em coletâneas ou, juntadas 

em textos distintos, o que engendrará processos judiciais.  

Consequentemente, não era uma preocupação econômica o que movia certos escritores a 

deplorar o uso de seu nome em livros por eles não escritos, mas a reputação, vilipendiada pela 

atribuição de uma autoria indevida. Tanto em manuscritos, quanto em impressos, já que a recepção 

da leitura permitia interações, podendo o leitor escrever em páginas reservadas com esse fito no 

próprio livro.  

Assim, de um ponto de vista cronológico, Chartier (2012) apresenta datas anteriores ao final 

do século XVIII, com evidências que atestam a preocupação com a Autoria como o Índex de Rojas 

Y Sandoval, da inquisição espanhola de 1612. O controle da heresia colocou em discussão a função 

Autor, estendida às exigências para livreiros e impressores, que deveriam manter seu catálogo em 

ordem e submetê-lo à jurisdição eclesiástica. 

Mas são os litígios com as guildas de impressores e livreiros que suscitam a constituição da 

noção de copyright (direito sobre a obra), especialmente em relação às publicações. Uma Lei do 
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Parlamento inglês, em 1709, quebrou o monopólio do direito de reprodução de cópias da 

comunidade de livreiros e impressores de Londres. A Stationers´Company ostentava em seus 

estatutos o direito de propriedade sobre obras adquiridas de autores diversos, com a prerrogativa  de 

transmiti-la como herança. O que estava em jogo não era propriamente o copyright, mas sim o right 

in copies (direito de reprodução). Essa Lei dava aos autores o direito de eles mesmos registrarem 

suas obras, além de usufruir a possibilidade de serem os próprios editores.  

Com isso, Chartier localiza o surgimento do copyright (direito sobre a obra) no início do 

século XVIII, o que não implica a universalização da Função Autor. É preciso atentar-se para a 

atribuição da criação como uma propriedade do indivíduo, ou como relata Chartier a propósito do 

caso inglês, no qual a língua favorece a separação em duas dimensões “A propriety é a 

reivindicação de um possível controle sobre a difusão de um texto de modo a preservar a reputação, 

a honra, a intimidade, diríamos a propriedade moral, e a property é a possibilidade de transformar 

um escrito em um bem negociável”. (CHARTIER, 2012, p. 51). 

São reivindicações de ordem pessoal, o zelo com a honra e a reputação que motivaram 

escritores a buscarem na justiça a reparação provocada pelo uso de seu nome em obras de outrem, 

ou tendo seus escritos adulterados com o propósito de vender melhor.  É preciso enfatizar que as 

hipóteses de Foucault (1992), quanto à historicidade da Função Autor é revisitada na perspectiva da 

materialidade do suporte, inerente ao discurso que passa a circular no Ocidente com a preocupação 

da nomeação e, como desdobramento, a autoridade da descoberta científica, da qual o nome 

próprio, para além dos cânones da Antiguidade, passou a estampar os frontispícios dos livros, como 

garantia de legitimidade e autoridade.  

Bourdieu (2009), por outro lado, realiza uma discussão sobre os modos como os Autores são 

lidos, e exemplifica seus argumentos com a obra de Foucault, assentando seu entendimento nos 

aspectos intrínsecos ao habitus de um intelectual e seu lugar num Campo determinado. A questão 

que ele coloca é como fazer falar um autor. Para resolver tal inquirição seria preciso um trabalho de 

classificação do número de citações, analisar e relacionar sua forma e sua função e incluí-la na 

perspectiva textual e social, notadamente com a posição do autor da citação.  

Ele separa a função de lectores, os comentadores, que leem para discorrer sobre o tema lido, 

dos Auctores, aqueles que leem para fazer avançar o conhecimento. Mas, indaga Bourdieu, como 

fazer a leitura de um Auctor, considerado como criador de pensamentos? Para entender uma obra é 

preciso analisar o lugar de onde fala o Auctor, o que significa localizar “o campo de produção e a 

relação entre o campo no qual foi produzido e o campo no qual é recebido ou mais precisamente, a 

relação entre as posições do Auctor e do leictor em seus respectivos campos.” (BOURDIEU, 2009, 

p 195, tradução livre do espanhol). Consoante o argumento de Bourdieu, um Auctor não escreve em 
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nome de um grupo como um porta-voz, mas está inserido num grupo no qual suas ideias e 

formulações discursivas são factíveis de serem ensinadas e compartilhadas no seu interior.   

Um Auctor, portanto, depende daquilo que simbolicamente circula ou dito de outra forma, 

pelo efeito de um grupo, contudo, se Bourdieu está preocupado com a questão de um Auctor frente 

a uma obra, aqui se faz uma inflexão para direcionar a ideia de Auctor para o processo histórico que 

contribui para explicar, pelas mutações de um mercado editorial, pressão institucional e acadêmica, 

o reconhecimento de um especialista em educação.  

 

1.2. AS CONFIGURAÇÕES DOS AGENTES E AS ESTRATÉGIAS DE NOMEAÇÃO DO 

AUTOR 

 

A Configuração de grupos no Campo Universitário foi comprovada aqui por meio da 

endogenia no recrutamento da Especialista em Educação. Esses grupos, uma vez constituídos, têm 

ligações que manifestam diversas idiossincrasias, mas resultam da competência posta à prova pelo 

viés institucional, bolsa produtividade, eleição de Departamento, escolha de coordenação de PPG-

Educação, assessorias a órgãos externos, etc.  

 

 

 

TABELA 1- COMPARAÇÃO DE EGRESSOS RECRUTADOS NO MESMO PROGRAMA  

EM QUE SE DOUTOROU. 
 

         
PPG-Educação 

EG
RESSOS 

REGIÃO CORPO 
DOCENTE  

USP 11
7 

SUDESTE 156 

UNICAMP 83 SUDESTE 114 

UNESP 55 SUDESTE 151 

UFRGS 52 SUL 81 

UFMG 37 SUDESTE 86 

UFC 36 NORDESTE 69 

UFRN 29 NORDESTE 60 

UFSCAR 29 SUDESTE 99 

PUC/SP 28 SUDESTE 44 

UFPE 25 NORDESTE 60 

UFPR 25 SUL 77 

UNB 19 CENTRO-OESTE 68 

UFG 18 CENTRO-OESTE 82 

UFSC 17 SUL 43 

UFBA 16 NORDESTE 39 

UERJ 13 SUDESTE 72 

UFRJ 12 SUDESTE 45 

PUC/RJ 10 SUDESTE 17 

UFAL 9 NORDESTE 33 

UFF 9 SUDESTE 51 

Fonte: Dados produzidos pelo autor. 
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Para demonstrar a constituição da endogenia acadêmica foi organizada a Tabela 1 na qual 

estão dispostos os PPG-Educação que possuem maior número de ex-alunos vinculados ao seu corpo 

docente (pesquisador credenciado junto a CAPES). Pode-se notar o quão vultoso é a comparação 

entre a coluna do corpo docente com a coluna dos egressos recrutados no mesmo Programa. Essa 

tendência estende-se para as demais Universidades ao integrarem em seu Programa o Mestrado e o 

Doutorado. Outro indicativo é o ano de criação dos PPG-Educação (modalidade Doutorado) com 

claro domínio daqueles mais antigos localizados nas regiões Sudeste e Sul. Os Programas da USP10, 

UNICAMP11, UNESP12, PUC/SP13, contratam seus egressos em número significativo exportando 

também para todas as localidades, ao passo que os demais apresentam poucos de seus egressos em 

outras regiões. Mas é preciso relativizar tal assertiva em virtude da exigência do Título Doutor nas 

Universidades, em especial naquelas de jurisdição Federal, pois se trata de uma injunção 

institucional que tem lugar a partir de meados da década de 1990 com maior atenção às regiões 

Nordeste e Norte. Conquanto ainda seja uma realidade para esses locais, há uma tendência de 

recrutamento entre a região nordeste e Centro-Oeste, ainda que a região Norte não tenha 

desenvolvido esse potencial.  

O pesquisador não emigra da sua região de origem, possivelmente em virtude dos vínculos 

afetivos ou profissionais já arraigados. A corroborar a assertiva, há a evidência entre a cidade de 

origem e o local de trabalho do pesquisador, especialmente para aquele  recrutado no mesmo 

Programa cursado. No limite, eles são de cidades do entorno ou Estados da mesma região.  

Não é possível, com as fontes utilizadas, proceder a análises de teor similar ao trabalho de 

Warquet (2010)14 sobre a filiação intelectual e transmissão do saber entre discípulo e mestre. A 

rigor, as análises dos indicativos permitem, no máximo, a aproximação institucional e teórica 

constatado pelas aferições temáticas afins. Nesse sentido, as redes de legitimidade se formam junto 

às temáticas por Especialistas em Educação que têm o seu prestígio confirmado quando seus 

epígonos ampliam para outros PPG-Educação essas linhas e pressupostos teóricos que embasam 

suas pesquisas. 

É provável que os aspectos dessa Configuração endógena não sejam críveis apenas pela 

quantidade de egressos recrutados, mas reflete a transmutação simbólica do título de Doutor 

favorecendo seu agente portador, um especialista em Educação, notadamente como um Autor 

 
10 Universidade Estadual de São Paulo. 
11 Universidade Estadual de Campinas. 
12 Universidade Estadual Paulista. 
13 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
14 Françoise Warquet desvendou a relação Mestre e discípulo a partir do século XVIII, recorrendo como fonte os relatos 

dos epígonos e mesmo de alguns Mestres bem como obituários, exéquias, diários pessoais, monumentos, edições 

comemorativas, entre outras homenagens que perpetuam a memória do Mestre, suas contribuições, à importância 

representada na formação de seus pupilos.  
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reconhecido. Contudo, o aumento exponencial do Diploma de Doutor em Educação é esvaziado 

pelo efeito de grifes ajustado aos critérios de publicações mediadas pelo Mercado Editorial, cujas 

regras do jogo acabam por reunir meios para engendrar distinções, o que depreende a emulação dos 

agentes do Campo Universitário pelo reconhecimento da Função Autor consoante ao Mercado 

Editorial.  

 

    TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO POR REGIÕES DO BRASIL DAS PUBLICAÇÕES DOS 

ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO NAS EDITORAS COM MAIOR PRESENÇA NO EDITORIAL. 

 
Editora Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste 

CORTEZ 23 144 1274 243 144 

AUTENTICA 16 270 1045 237 51 

PAPIRUS 3 102 991 275 187 

EDITORA CRV 311 839 981 854 431 

CULTURA ACADEMICA (UNESP) 10 31 863 42 22 

VOZES 19 88 818 377 31 

JUNQUEIRA & MARIN EDITORES 13 75 786 159 58 

AUTORES ASSOCIADOS 8 65 703 159 88 

ATOMO & ALINEA 46 130 702 107 142 

MERCADO DE LETRAS 47 210 694 290 260 

EDUFSCAR 00 20 629 35 26 

UNESP 17 31 620 29 21 

PACO EDITORIAL 19 107 562 108 116 

EDUNIJUI 3 105 170 881 49 

EDUFBA 6 896 91 63 10 

EDIPUCRS 8 55 89 752 30 

EDUECE 7 679 88 17 20 

EDUFPB 16 954 65 31 25 

EDUFC 7 1416 46 23 19 

EDUFPI 10 692 42 18 16 

TOTAL 589 6909 11259 1700 1746 
Fonte: Dados produzidos pelo autor. 

 

A Tabela 2 foi organizada com base na distribuição regional dos Especialistas em Educação, 

classificando as Editoras por quantidade numérica (incluindo as reedições). O mercado editorial 

atua especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Reflete, portanto, a supremacia econômica já 

conhecida de maior desenvolvimento onde estão localizados os PPG-Educação mais antigos. 

Ademais, é o locus das Universidades com maior influência acadêmica, considerando os indicativos 

de pesquisas e programas de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento.    

Não obstante tais clivagens, as Editoras Universitárias estão presentes em todas as instituições 

de pesquisa, sendo, pois, um suporte privilegiado de divulgação acadêmica, ressaltando alguns 

aspectos: nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste predominam aquelas de subscrição 

Universitária, ao passo que no Sul e Sudeste, as Editoras com essa natureza jurídica também se 

fazem presente, mas têm a primazia de ostentar casas editoriais privadas, com larga tradição na 

impressão de pesquisas da área educacional. 
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Chama a atenção o indicativo atinente à Editora CVR15, que possui uma distribuição editorial 

numericamente expressiva em todas as regiões do Brasil, denotando uma estratégia editorial impar 

quando comparada com as taxionomias da Tabela 2. Editoras com circulação mais equitativa em 

nível regional podem resultar dos objetivos editoriais, mas acredita-se que são os convênios, 

firmado com agências de Fomento, Federal ou estadual, o apanágio de distribuição melhor 

equilibrado entre as regiões, além do corolário de coedições. Não foi encontrado de forma explicita, 

nos Sites das Editoras, a nomeação das parcerias institucionais e Fundações de financiamento, salvo 

a Editora CVR, que dispõe amplamente seus vínculos de publicações subsidiadas.  

 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO POR REGIÕES DO BRASIL DAS PUBLICAÇÕES DOS 

ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO EM           PERIÓDICOS A1  
Periódico Qualis/Capes Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste 

EDUCACAO & SOCIEDADE 
(UNICAMP) 

A1 5 33 551 114 56 

EDUCACAO & REALIDADE 
(UFRGS) 

A1 5 36 236 325 27 

EDUCAR EM REVISTA (UFPR) A1 7 55 199 325 37 

CADERNOS DE PESQUISA 
(FCC) 

A1 4 100 512 97 34 

REVISTA BRASILEIRA DE 
EDUCACAO (ANPED) 

A1 6 60 355 131 36 

EDUCACAO EM REVISTA 
(UFMG) 

A1 3 46 329 105 27 

REVISTA BRASILEIRA DE 
ESTUDOS PEDAGOGICOS 
(INEP) 

A1 6 61 277 105 46 

EDUCACAO E PESQUISA (USP) A1 3 33 346 89 22 

PRO-POSICOES (UNICAMP) A1 00 18 354 59 20 

REVISTA IBEROAMERICANA 
DE ESTUDOS EM EDUCACAO 
(UNESP/ARARAQUARA) 

A1 10 24 299 79 38 

REVISTA DA SBENBIO 
(ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 
ENSINO DE BIOLOGIA) 

A1 14 138 178 64 29 

REVISTA DE EDUCACAO 
PUBLICA (UFMT) 

A1 5 28 144 67 174 

EDUCACAO (UFSM) A1 1 30 106 218 21 

REVISTA BRASILEIRA DE 
POLITICA E ADMINISTRACAO 
DA EDUCACAO (ANPAE) 

A1 12 77 133 103 50 

CADERNOS DE HISTORIA DA 
EDUCACAO (UFU) 

A1 2 31 233 80 14 

PERSPECTIVA (UFSC) A1 9 26 132 170 19 

ETD. EDUCACAO TEMATICA 
DIGITAL (UNICAMP) 

A1 5 39 207 89 11 

TOTAL A1 97 835 4591 2220 661 
Fonte: Dados produzidos pelo autor. 

 

 
15 A Editora CVR foi criada em 2007 e conta em seu catálogo com autores do Brasil e alhures. Sua divulgação é feita 

em formato impresso e digital. Por atender critérios da CAPES, essa Editora conta com convênios com agências de 

Financiamento em nível Federal e uma miríade de Fundações de pesquisa em Estados da Federação, estendendo seu 

selo editorial para todas as regiões do Brasil por meio de parceria com diversas Instituições e editoras a elas vinculadas.  
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A Tabela 3 foi agrupada com revistas avaliadas com o conceito A1 conforme período aferido 

pelo CAPES de 2013 a 2017. O critério adotado justifica-se pela profusão de revistas, muitas já 

extintas ou com mudança de nomes e orientação editorial, conquanto a distribuição dos artigos seja 

altamente pulverizada, inviabilizando taxionomias possíveis para o escopo de um artigo, ademais, 

elas apresentam o maior número de publicação entre os PPG-Educação evidenciando a prevalência 

do suporte, atendendo de forma prioritária ao Programa do qual é parte. Os periódicos acadêmicos 

são segmentados em temáticas inerentes aos Especialistas em Educação, próximos às linhas de 

pesquisas dos PPG-Educação, com pleno diálogo entre Educação e outras áreas do conhecimento.  

Optou-se em classificar as publicações por Regiões do Brasil, supervalorizando o aspecto 

quantitativo, já que muitos Especialistas em Educação são signatários de vários artigos na mesma 

revista.  Sem embargo, eles ocupam também os Conselhos Editoriais em mais de um periódico, 

caracterizando sobremaneira o efeito de dominação do Campo ao controlar as vias de aquisição de 

Capitais necessários (aqui compreendido como o alcance simbólico da Autoria). Dois periódicos 

foram relacionados, seja em virtude da aferição recebida, como também a importância que possuem 

no Campo. Trata-se da Revista Brasileira de Educação, vinculado a ANPED16 e Cadernos de 

Pesquisa de filiação a FCC17.  

Publicar num periódico é um ato relacional de riscos, nem sempre previsível, num mundo 

onde o número de citações em Base de Dados indexados ganha cada vez mais relevância em 

detrimento da quantidade de artigos assinados. Nesse sentido, as evidências demonstram que a 

Nomeação Autor é um fator de visibilidade desigual resultando no processo da assinatura científica 

que funciona como autoridade acadêmica no interior do Campo e reconhecimento em outras esferas 

de atuação. 

  

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO POR REGIÕES DO BRASIL DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS 

DE PESQUISA E EXTENSÃO DESENVOLVIDOS NOS PPG-EDUCAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
                               REGIÃO NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 

CAPES 331 1229 3400 1441 678 

CNPq 836 3634 9925 4658 1345 

TOTAL 1167 4863 13325 6098 2023 

Fonte: Dados produzidos pelo autor. 

 

A tabela 4 apresenta o cômputo dos financiamentos, distribuídos por regiões do Brasil, 

classificando as agências Federais e excluindo aquelas de jurisdição estadual em razão de a 

preponderância de seus financiamentos ficarem mais restritos aos docentes do próprio Estado. 

 
16 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 
17 Fundação Carlos Chagas. 
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Naturalmente, os pesquisadores respondem por variados Projetos de pesquisa, ora com uma ou 

outra Agência, conforme os dados acima, mas há casos em que o mesmo projeto recebeu subsídios 

de Fundações estaduais no durante sua consecução. A distribuição quantitativa entre as regiões não 

resulta de todas as bolsas posto que de um total de 35895 Projetos arrolados no Banco de Dados, 

incluindo aqueles de Extensão, 18964 não contaram com auxílio financeiro ou seus proponentes 

deixaram de informar no Currículo Lattes.   

 

           TABELA 5- FUNÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICAS DOS ESPECIALISTAS 

           EM EDUCAÇÃO. 
                            FUNÇÃO QTD 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 377 

PPG-EDUCAÇÃO 328 

COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA 286 

ASSESSOR 228 

VICE-CHEFE DE DEPARTAMENTO 209 

VICE- COORDENADOR PPG-EDUCAÇÃO 175 

SUB-CHEFE DE DEPARTAMENTO 217 

COORDENACAO PEDAGOGICA 134 

DIRECAO 120 

COORDENACAO 108 

TOTAL  

Fonte: tabela produzida pelo autor.  

O ordenamento da tabela 5 foi concebido com base na quantidade numérica das funções. De 

um total de 3332 docentes, muitos deles protagonizaram mais de uma atividade acadêmica e 

burocrática. Malgrado o exercício multifacetado, essas ocupações não obscureceram o 

reconhecimento do Especialista em Educação, ao contrário, elas são parte das estratégias de 

prestígio, em razão da influência e normatizações daí advindas, como Regimentos da PPG-

Educação, Bolsas de Estudos, Editais de seleção, projeção midiática, Apoio aos eventos de sua 

alçada, entre outras que a função exercida disponibiliza como prerrogativa. Essa característica do 

Campo Universitário contrasta com as afirmações de Bourdieu (2008), precisamente na França 

onde funções burocrática e midiática comprometem a autoridade de um intelectual acadêmico, a 

ponto de reportá-lo como “colaborador” (BOURDIEU, 2008), expressão nada inocente no 

imaginário político francês.  

Os dados das Tabelas acima revelam, portanto, que a concentração regional das atividades 

acadêmicas, não obstante os desníveis econômicos entre as regiões são caracterizados pela 

Endogenia acadêmica, profusão de Editoras e periódicos melhores avaliados, o que depreende que o 

Especialista em Educação reconhecido no Campo enfrenta regras para inserir-se como Autor, para 

além do seu espaço social, cuja visibilidade se manifesta pelo Currículo Lattes, com o qual as 
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aferições aritméticas e simbólicas estão presentes, A materialidade do suporte de difusão favorece a 

circularidade de discursos pedagógicos, mediados pelo mercado editorial (BOURDIEU, 1999), cujo 

processo intercambiável se retraduz na garantia da assinatura científica.  

 

2. OS ASPECTOS SIMBÓLICOS NA DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO AUTOR 

 

A ideia de Autor clarifica melhor como se explicita o Especialista em Educação no processo 

de configuração do Campo Universitário, cuja conclusão redunda em três dimensões analíticas: A 

primeira trata do vínculo entre esse profissional e o Estado, já que a capacidade de reconhecimento 

e normatização produz efeitos de padronização da pesquisa acadêmica. É preciso entender o Estado 

aqui como a expressão do poder que monopoliza, ao fazer existir, tudo aquilo que 

institucionalmente não pode ser modificado a não ser por outra forma de institucionalização 

advindas dos meandros do próprio Estado.  

O Estado, próximo às reflexões de Bourdieu (2001) caracteriza-se pelo poder de Midas, 

fazendo existir tudo aquilo que ele toca. Por exemplo, pode-se repensar a profissionalização do 

Especialista em outros moldes, mas seu reconhecimento é institucional, não pelo efeito do Diploma 

em si, mas pela relação da Universidade com o poder de nomeação do Estado.  

A segunda dimensão analítica está escudada pela configuração do Campo Universitário. O 

domínio do que merece ser pesquisado passa pelo filtro das decisões de grupos, tanto nos 

Programas, como nas deliberações que permeiam o funcionamento das entidades representativas 

como a ANPED18, a ANFOPE19,SBHE20, a ABAVE21, entre outras. Essa configuração, aceitando a 

metáfora de um quebra-cabeça, tem suas peças encaixadas por diversos agentes e se caracteriza 

pelos seguintes aspectos: Consolidação de um mercado editorial, Presença de editora universitária, 

Suportes de difusão especializados (periódicos), Banco de Dados indexados aos periódicos, 

Quantidade de pesquisadores com Bolsa-produtividade, Conceito expressivo do PPG-Educação nas 

avaliações da CAPES, Grau de especialização do seu corpo docente, Entidades representativas 

tendo a ANPED o eixo central da área da Educação, Quantidade de PPG-Educação com Mestrado e 

Doutorado constituídos, Inserção às ONGs e entidades do Terceiro Setor, Assessoria aos órgãos 

Federais e Estaduais como o INEP22, O CNPq23, a CAPES, o IBGE24, Agências de fomento 

 
18 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 
19 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. 
20 Sociedade Brasileira de História da Educação 
21 Associação Brasileira de Avaliação Educacional. 
22 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
23 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
24 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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estaduais. Registram-se também os organizamos internacionais como o UNIFEF25, a UNESCO26, 

Banco Mundial, Presença nos meios de comunicação de massa.  

Assim, as peças do quebra-cabeça não são encaixadas apenas pelo Estado, pelo seu 

monopólio de reconhecimento, mas são tarefas dos agentes que se distribuem nos espaços do campo 

e Atores das prescrições pedagógicas que norteiam as opções teóricas e temáticas de pesquisa: 

Letramento, Avaliação (Laboratórios de Avaliação), Formação de Professores, Currículo, História 

da Educação, Alfabetização, etc., mediada pela capacidade de inserção dos grupos, facilitando que a 

Configuração do Campo Universitário e por consequência, a sua autonomia.   

Passando para a terceira dimensão analítica evidencia-se o quebra-cabeça completado no qual 

o especialista em Educação reconhecido como Autor representa, na profusão de realizações 

acadêmicas, uma autoridade pedagógica, que extrapola seu Campo, mas com processos díspares de 

legitimação, na acepção de Weber (2005), em virtude das formas de dominação advindas dos 

centros de poder, bem como a pressão de grupos sociais que engendraram outras formas de 

instâncias de consagração, pondo à prova seu papel social. (MICELI, 2000). 

Apesar da crise, tantas vezes evocada, a Universidade conseguiu consolidar sua autonomia27, 

perante a qual a profissionalização tornou-se realidade em muitas áreas do saber. Dessas 

realizações, assevera-se aqui a função do Autor. O Especialista em Educação faz parte de um 

Campo autônomo, entre outras variáveis, pela capacidade de representar-se, sendo reconhecido 

pelos seus pares por meio da conquista de capital específico, intercambiável num mercado 

simbólico onde todos buscam assumir maior liderança. Os meios para tal intento concentram-se na 

ocupação institucional, com o exercício de funções administrativas, demonstrado cabalmente com o 

Banco de Dados, a obtenção de financiamentos para os projetos de pesquisas, de extensão, e bolsas 

para seus orientandos de Mestrado e de Doutorado.  

Na mesma linha encontram-se as Bancas julgadoras, comissões acadêmicas, orientandos que 

conseguem ingressar no mesmo corpo docente (efeito das endogenias acadêmicas). A participação 

em Congressos, Simpósios, Encontros e Eventos, ou o pertencimento na organização deles são 

significativas na maneira como algumas temáticas ganham mais evidências, favorecidas por 

entidades, muitas vezes, oriundas dessas atividades, assumindo protagonismo ao congregar 

pesquisadores afins. Desse modo, criam-se periódicos específicos para suas temáticas e muitas 

linhas de pesquisas são aproximações desse processo ou são fortalecidas e consolidadas. 

 
25 Fundo das Nações Unidas para a Infância. 
26 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
27 Sem obliterar o imperativo das diversas tentativas de redefinir o papel da Universidade na lógica meramente 

empresarial e suas consequências deletérias.  
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É a constituição do Homo academicus28, convertido em Especialista em Educação ao passar 

por todos os ritos de iniciação, consubstanciado nas ações descritas acima, mas que se desdobram 

desigualmente pela dominação no Campo de pertença, demonstrado pela pesquisa mediante a 

concentração de PPG-Educação nas regiões Sudeste e Sul, balizando aspectos simbólicos 

importantes: a localização dos periódicos e Programas com as melhores avaliações, além das 

editoras com maior inserção no mercado editorial.  

A vitrine de reconhecimento, calcada no Currículo Lattes, ganha maior visibilidade para os 

Atores que passam a exprimir a autoridade de sua assinatura, portanto seu nome próprio, 

materializado nos Livros e nos periódicos, virtualizados nas publicações online, mas 

fundamentalmente com maior distinção, porque se projetam entre seus pares amparados pelas 

Universidades consideradas grifes no Brasil. Portanto, as duas hipóteses que permearam essa 

pesquisa, a rigor, comprovadas com as informações esquadrinhadas resultaram em duas assertivas: 

a primeira está na tendência, cada vez mais crescente, da Configuração endógena dos Especialistas 

da Educação em seu próprio espaço de titulação; a segunda é consequência da primeira ao revelar 

que o reconhecimento do Autor não transcende o epíteto de Especialista em Educação, mas definem 

as tomadas de posição dos agentes que, ao construírem meios de dominação, suprimem a 

ubiquidade das engrenagens do poder simbólico ao hierarquizar o Campo Universitário. 
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RESUMO 

O objetivo desse artigo é refletir sobre a presença intelectual feminina no jornal Diário dos Campos, periódico 

pontagrossense centenário, abordando o contexto histórico das décadas de 1910 a 1930, procurando 

compreender as estratégias e ações das mulheres que, de algum modo, apresentaram algum envolvimento com 

o referido impresso. Para isso, mobiliza-se o conceito de gênero, articulando-o às possibilidades de análise em 

direção a uma construção intelectual das representantes do gênero feminino, perpassando pelos aspectos 

sociais, econômicos, culturais e políticos, enfatizando as questões educacionais. Constata-se que as atitudes e 

posicionamentos que as mulheres utilizaram para alcançar seus intentos são variados, complexos e os espaços 

em que interagiram estavam permeados de dificuldades. Sobre isso, destacam-se as ações da escritora e poetisa 

Anita Philipowsky e de algumas professoras que, no referido contexto histórico, tentaram ocupar e fazer 

circular suas produções intelectuais por meio do periódico citado. Percebe-se também que muitos dos desafios 

que se apresentavam foram tensionados, como as questões que envolviam as mulheres públicas e as do 

ambiente privado e as oportunidades que surgiram geralmente foram aproveitadas em prol dos objetivos 

almejados pelas mulheres em questão. 

 

Palavras-chave: Mulheres Intelectuais. Gênero Feminino. Educação das Mulheres. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to reflect on the intellectual presence of women in the newspaper Diário dos 

Campos, a centenary local periodical, approaching the historical contexto of the decades from 1910 to 1930, 

seeking to understando the strategies and actions of women who, in some way, had some involvement with 

said form. For this, the concept of gender is mobilized, articulating it with the possibilities of analysis towards 

na intellectual construction of female representatives, going through social, economic, cultural and political 

aspects, emphasizing educational issues. It appears that the atitudes and positions that women used to achieve 

their intentions are varied, complex and the spaces in which they interacted were permeated with difficulties. 

About this, we emphasize the actions of the writer and poet Anita Philipovsky and of some teachers who, in 

that historical context, tried to occupy and circulate their intellectual Productions through the aforementioned 

periodical. It i salso noticed that many of the challenges that were presented were strained, such as the issues 

that involved public women and those from the private environment and the opportunities that arose were 

generally used in favor of the objectives pursued by the women in question. 

 

Keywords: Intellectual women. Feminine gender. Women’s Education. 

 

Introdução 

 

O objetivo deste texto foi analisar a participação feminina no jornal Diário dos Campos, durante 

as décadas de 1910 a 1930, especialmente por meio das contribuições de diversas mulheres que se 

envolveram, de alguma forma, com a veiculação de textos, reportagens e notícias apresentados pelo 

referido periódico. Entre essas mulheres, destacam-se a escritora e poetisa Anita Philipovsky e 



                                                                                                                                                                  REVISTA ELETRÔNICA 29 DOCUMENTO MONUMENTO 
 

157 
 

algumas professoras normalistas, além de outras mulheres que ocupavam funções ligadas, direta ou 

indiretamente, ao universo educacional, compreendendo a educação num sentido amplo.  

O jornal Diário dos Campos, também conhecido como DC, é um periódico centenário do 

município de Ponta Grossa, cidade do interior do Estado do Paraná, constituindo-se por um longo 

período de tempo como o único veículo de comunicação impressa dos Campos Gerais, região 

geográfica que compõem o Segundo Planalto paranaense e da qual Ponta Grossa faz parte. O DC foi 

criado em 1907, originalmente com o nome de O Progresso. 

Dessa forma, para a elaboração deste artigo, considerou-se as mulheres que apresentaram 

alguma forma de participação no Diário dos Campos como sujeitos, elencando o conceito de gênero 

como fundamental para a compreensão sobre o envolvimento das mulheres nos mais diversos 

cenários públicos. Enfatizou-se principalmente os aspectos que fizeram menção à construção da 

participação feminina no referido periódico, opinando e questionando sobre diversos temas, 

especialmente aqueles que remetiam ao universo educacional e profissional femininos, remetendo 

também à organização dos mais diversos projetos da sociedade, procurando-se elucidar as redes de 

sociabilidade e os espaços de circulação das mulheres que, de alguma forma, participaram das páginas 

do jornal Diário dos Campos. 

Bourdieu (1989) colabora para essa compreensão, a partir dos conceitos de capital social, 

econômico, simbólico e cultural. Esses conceitos podem ser representados, por exemplo, pelas 

amizades, contatos, relacionamentos, no caso do capital social; bens, imóveis, joias e demais itens de 

valor financeiro, no caso do capital econômico; prestígio, respeito, reconhecimento, no caso do capital 

simbólico e títulos escolares e acadêmicos, além do acesso a livros, teatros, música, domínio de 

idiomas, entre outros, em relação ao capital cultural.  

Sobre essas nuances, Sapiro (2012) elaborou um interessante artigo em que apresenta o 

delineamento de oito perfis com formas e modalidades de intervenção política dos intelectuais, a 

partir do exame do famoso caso Dreyfus. Subsidiada por Bourdieu, a autora indica que são três os 

fatores que estruturam o campo intelectual, a saber:  o capital simbólico; a autonomia em relação à 

demanda política e o grau de especialização, a partir de um critério sócio-histórico. Em sua análise, a 

autora problematiza as inúmeras e complexas posições que os intelectuais podem expressar, 

assumindo um viés mais autônomo ou heterônomo, passando por um perfil generalista ou 

especializado, adotando uma ótica de dominante ou de dominado, abarcando algumas possíveis 

combinações dessas especificações principais. Em nossa análise, essas categorias nos ajudam a 

compreender o grau de autonomia das mulheres quanto às suas participações no jornal Diário dos 

Campos, conforme trataremos adiante. 

Ainda no contexto de nossa investigação sobre a participação feminina no DC, pode-se 

compreender a relevância do conceito de rede de sociabilidades de Sirinelli (2003) sobre a atuação 
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dos intelectuais. Para o autor, a rede de sociabilidades constitui-se na organização do grupo de 

intelectuais em torno de opiniões, concepções e ideologias convergentes, com destaque para as 

revistas e publicações que expressam o ideário coletivo, como aqui no nosso caso, o jornal Diário dos 

Campos. O conceito de itinerário também mostra-se interessante nessa análise, pois permite 

compreender como a grande diversidade de situações individuais e o percurso de cada sujeito, muitas 

vezes, pode se constituir em um obstáculo, pois impede explicações globalizantes. No entanto, a partir 

do conceito de itinerário também é possível compreender os anseios, as lutas e as artimanhas dos 

indivíduos em busca de reconhecimento, independência e engajamento social, como em nossa análise 

sobre a construção intelectual das mulheres no Diário dos Campos. 

Nesse sentido, discutindo as singularidades entre as mulheres públicas e as do ambiente 

privado, Perrot (1998), em sua famosa obra Mulheres Públicas, discute as formas de resistências do 

gênero feminino e os embates que elas travaram ao longo do tempo em busca de novas oportunidades 

sociais, problematizando as estratégias que elas fizeram uso para se inserir nos espaços públicos. 

Aqui, em nosso caso específico, consideramos as experiências das mulheres que escreviam para o 

referido periódico e as que, de alguma forma, expressavam-se por meio do DC, extrapolando, 

portanto, o universo doméstico. 

Em Mulheres Públicas, Michelle Perrot (1998), oportuniza algumas reflexões sobre os papéis 

das mulheres na sociedade, problematizando as “brechas” que elas vão encontrando ao longo do 

tempo para se inserirem de forma lenta, gradual e nem um pouco linear, suave ou sem embates nos 

espaços sociais tradicionalmente ocupados por homens. Além disso, essa obra permite a compreensão 

das mulheres enquanto pessoas públicas, com atuações fora do âmbito domiciliar, enfatizando o papel 

que a instrução teve nesse desenvolvimento e como elas souberam aproveitar essas oportunidades 

para se firmarem em novos papéis sociais, fundamentando, portanto, as atitudes das personagens que 

contribuíram para a construção feminina do jornal Diário dos Campos, único veículo de imprensa em 

Ponta Grossa nas primeiras décadas do século XX. 

É importante ressaltar que, em nossa pesquisa, foi marcante a forma como as notícias e menções 

sobre o gênero feminino foram realizados nesse periódico, durante o período apontado, pois, de forma 

geral,  constatamos que, muitas vezes, as notícias sobre as mulheres apresentavam-se em forma de 

pequenas notas, alocadas em posições de desfavorável visualização nas páginas do jornal. Entretanto, 

em muitas outras ocasiões, as mulheres, especialmente as envolvidas com a arte – cantoras, 

musicistas, atrizes, entre outras – eram apresentadas em reportagens e anúncios que ocupavam grande 

parte de uma página do Diário dos Campos. Tal fato pode sinalizar que, às mulheres convencionadas 

como educadas e cultas, ou seja, envolvidas com a cultura de forma geral, portanto, detentoras de 

capital cultural, conforme conceito cunhado por Bourdieu (1989), estava reservado maior espaço no 

jornal Diário dos Campos. 
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Nesse sentido, para fundamentar nossos achados de pesquisa, foram mobilizadas as 

contribuições de alguns autores como: Scott (1995), Perrot (1998), Spivak (2014), Sirinelli (2003), 

Bourdieu (1989), Sapiro (2012), entre outros, com o objetivo de discorrer sobre as ações das mulheres 

na disputa pelos espaços públicos, tentando assumir o papel de intelectuais e ocupar ou, pelo menos, 

participar da produção intelectual do jornal Diário dos Campos, procurando relacionar suas 

contribuições com a educação e com as oportunidades oferecidas pelo acesso ao campo do 

conhecimento e da cultura. 

 

PRESENÇA FEMININA NO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS: POSSIBILIDADES DE 

ATUAÇÃO INTELECTUAL EM UM ESPAÇO MAJORITARIAMENTE MASCULINO  

 

 Ao se problematizar especificamente as ações e atitudes protagonizadas por mulheres, 

especialmente em direção a uma atuação intelectual, surge a discussão sobre o conceito de gênero. 

Sobre isso, Scott (1995), salienta o caráter social dos aspectos relacionados a esse conceito, a partir 

da compreensão das mulheres como sujeitos históricos, corroborando a concepção sobre as mulheres 

apontada nesta produção.  

Nesse sentido, o conceito de gênero entendido como categoria de análise, segundo Scott (1995, 

p. 73), incitou o surgimento de uma “nova história das mulheres” e da chamada “Nova História”. 

Essa “Nova História” incluiria a “experiência das mulheres”, conformando uma nova metodologia de 

análise científica. Desse modo, “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas 

nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de dar significado às 

relações de poder”. (SCOTT, 1995, p. 86). 

Pereira (2017) contribui com esse debate, discorrendo sobre o conceito de feminismo, a partir 

da análise da vida de Nísia Floresta, indicando que esse movimento significa lutar pela equidade de 

gênero, sobretudo, no que se refere ao acesso a uma educação que não anule a capacidade intelectual 

feminina. Sobre isso, em um famoso artigo publicado no jornal Diário dos Campos, em 08/08/2012, 

quando ele ainda se chamava O Progresso, a escritora e poetisa Anita Philipovsky, uma voz feminina 

bastante atuante no contexto histórico abordado, questiona as condições educacionais e de trabalho 

para as mulheres em Ponta Grossa nas primeiras décadas do século XX: 

 

Nós moças de Ponta Grossa, que fontes tivemos e temos para saciar nossa sede de 

saber? Em uma escola de primeiras letras recebíamos o ensino das matérias 

elementares, e este mesmo interrompido pelos impedimentos da professora, e nada 

mais [...]. Quando se abrio o instituto “Dr. João Candido”, em nossa cidade podia 

estabelecer se também um curso secundário para meninas ensinando com 

especialidade geografia geral, eletricidade, escripturação mercantil, contabilidade, 

tachigrafia e uma das línguas mais geralmente faladas como a franceza, inglesa ou 

allemã. Ficariam, com o preparo nessas matérias, habilitadas para ocuparem cargos 
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no correio, telegrapho, telephone, ou como guarda livros e correspondentes 

commerciaes [...]. Ponta Grossa; porém, a segunda cidade em população e progresso 

comercial e industrial, já devia ter um estabelecimento de ensino secundário para 

meninas, que as preparasse para a lucta, pela vida, porque aquella de entre nós que 

quiser, abandonando a rotina comum, sahir desse circulozinho estreito e opressor, 

adquirir os meios para se lançar n’uma esfera mais ampla, para levar uma vida menos 

dependente; enfim, há de recuar vencida entre a importância de ver realizada a sua 

elevada aspiração na falta de uma escola que lhe daculte para esse fim o saber 

necessário. (O PROGRESSO, 08/08/1912). 

 

Anita Philipovsky externou essa e outras críticas a favor das mulheres no jornal Diário dos 

Campos, apresentando seus pontos de vista acerca dessa temática, representando a luta das mulheres 

no sentido de alcançar os mesmos direitos e oportunidades oferecidos aos homens. Além disso, em 

muitas reportagens veiculadas por esse periódico no período analisado, encontram-se artigos em que 

se constatam que as mulheres queriam trabalhar, estudar, viajar, fazer escolhas e viverem novas 

experiências, conforme também apontado por Perrot (1998). Assim, Anita Philipovsky pode ser 

considerada como a porta-voz principal desse movimento no Diário dos Campos, uma vez que, com 

seu discurso, Anita conclamava as mulheres a lutarem por reconhecimento político e novas 

oportunidades para estudar e ter uma profissão que lhes proporcionasse autonomia, de acordo com 

discussões tecidas por Sapiro (2012). Inclusive, Anita Philipovsky, em uma oportunidade, declarou-

se publicamente como feminista, conforme pode ser observado no excerto a seguir, no qual Anita 

Philipovsky, ao ser questionada sobre o direito da mulher ao voto, responde favoravelmente ao 

alcance desse direito pelas representantes do gênero feminino, alegando que ele se constituía em um 

direito das mulheres: “Sou, sempre fui e sempre serei feminista. Tal é o meu partidarismo nesse ponto 

que, mesmo pelo prisma não romanesco, julgo que as belletrizes refulgem sympathias a quem quer 

que seja. E em alimentando assim esse ideal de justiça, não posso deixar de ser favorável á concessão 

do direito do voto á mulher. [...]”. (DC, 24/02/1932). 

Dessa forma, considerando as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para iniciar, ou então, 

para seguir com os estudos, assim como, para conquistar uma formação que lhes possibilitasse uma 

profissão, indo além da opção pela docência, conforme questionado por Anita Philipovsky no artigo 

citado anteriormente, Spivak (2004, p. 11), colabora com esse debate, ao discorrer sobre a situação 

de submissão das mulheres, problematizando o sentido do termo “subalterno” e defende que uma das 

suas maiores preocupações é desafiar os discursos hegemônicos, uma vez que os subalternos não se 

constituem em um grupo único, mas heterogêneo, com especificidades e particularidades próprias. 

Spivak (2014, p. 12) reitera que “subalterno” significa “aquele que não pode ser ouvido”, podendo, 

portanto, ser empregado na análise sobre o gênero feminino e aos silenciamentos a que as mulheres 

foram expostas ao longo da história.  

Nesse sentido, em relação ao gênero feminino, podemos articular o termo “subalterno” em 

relação ao espaço público, problematizado por Perrot (1998, p. 8), quando ela alega que “mais 
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concreto e material, o ‘espaço público’, amplamente equivalente à cidade, é um espaço sexuado em 

que os homens e as mulheres se encontram, se evitam ou se procuram”. A autora ainda destaca que a 

primeira manifestação feminina no espaço público refere-se à mulher que escreve, destacando a 

relevância da educação nesse processo, uma vez que: 

  

Uma mulher, na intimidade do seu quarto, pode escrever um livro ou um artigo de 

jornal que a introduzirão no espaço público. É por isso que a escritura, suscetível de 

uma prática domiciliar (assim como a pintura), é uma das primeiras conquistas 

femininas, e também uma das que provocaram mais forte resistência. (PERROT, 

1998, p. 10). 

 

Assim, enfatizamos a relevância do processo de escrita e, consequentemente de autoria, 

associados à autonomia, conforme destacado por Sapiro (2012), nas mulheres que colaboraram com 

o jornal Diário dos Campos, compreendendo esse processo como uma conquista de espaço intelectual 

pelo gênero feminino. Dessa forma, sobre a leitura e o universo feminino, Perrot (1998, p. 32) destaca 

que “A leitura, prazer tolerado ou furtivo, foi para muitas mulheres um jeito de se apropriar do mundo, 

do universo exótico das viagens e do universo erótico dos corações”. Além disso, Perrot (1998, p. 74) 

enfatiza que geralmente “as mulheres eram retratadas como leitoras e raramente como escritoras”, 

demonstrando uma atitude passiva em relação ao universo letrado, comumente atribuído aos homens 

no sentido de autoria. Assim, elas poderiam ser consideradas como consumidoras e não como 

produtoras culturais. Esses dados também foram encontrados em nossa pesquisa, pois, no jornal 

Diário dos Campos, constatamos um grande número de artigos direcionados às mulheres, porém, não 

escritos por elas. 

Desse modo, em relação ao relacionamento do gênero feminino com a imprensa, item de grande 

interesse neste texto, Perrot (1998, p. 77) afirma que “inicialmente ela [a imprensa] é um mundo 

masculino, de que as mulheres vão lentamente se apropriando”. Fato esse, também observado em 

nossas pesquisas no jornal Diário dos Campos, especialmente a partir da década de 1930. 

Por outro lado, aos poucos, esse contato das mulheres com as letras proporcionava novas 

oportunidades de atuação para elas, expondo a possibilidade de participação em um mundo que se 

expandia para além das atividades domésticas. Como exemplos, Perrot (1998, p. 105) indica a 

relevância de algumas funções que foram confiadas às mulheres como a de “[...] professora primária, 

bibliotecária e preceptora. A instrução abria de fato às moças as portas de muitas profissões”. Além 

disso, há de se destacar a relevância das Escolas Normais para o processo formativo dessas novas 

mulheres, pois essas instituições, segundo Perrot (1998, p. 108) “[...] foram as primeiras 

universidades das mulheres”. 

Corroborando o que foi exposto por Perrot (1998) no parágrafo anterior, constatamos que, após 

a criação da Escola Normal em Ponta Grossa, fato que ocorreu em 1924, as mulheres realmente 
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passaram a participar de forma mais frequente das páginas do Diário dos Campos, por meio das 

professoras normalistas que utilizavam o DC para se comunicar com a comunidade pontagrossense. 

Notamos que essas professoras se preocupavam em compartilhar com a sociedade seus feitos, suas 

apresentações, suas novidades e também apresentavam avisos sobre matrículas, editais de provas, 

entre outros assuntos. Um exemplo disso é uma publicação com data de 31/01/1934, na qual o jornal 

Diário dos Campos estampa a notícia de que a senhora Eneida Albernaz, então secretária da Escola 

Normal de Ponta Grossa, comunica aos alunos e alunas desta instituição, as datas dos exames de 2ª 

época e as admissões de alunos. 

Outras instituições educacionais de Ponta Grossa também se utilizavam do jornal Diário dos 

Campos para se comunicar com a comunidade. No entanto, o volume dessas publicações era bem 

menor, se comparado com a frequência de artigos relacionados à Escola Normal. Em uma dessas 

veiculações, a chamada Escola Intermediária foi noticiada na edição de 28/11/1921, a partir de uma 

nota em que o jornal Diário dos Campos tecia elogios sobre a exposição de prendas domésticas, 

desenhos, bordados e demais trabalhos confeccionados pelas alunas dessa escola. Importante salientar 

que esse estabelecimento educacional, então dirigido pelas professoras Judith Silveira e Lucia 

Dechand, conhecidas docentes da cidade de Ponta Grossa,  apresentava um currículo direcionado para 

as mulheres e a exposição relatada enfatizava os trabalhos e prendas domésticos, numa clara alusão 

à diferenciação curricular que ainda era comumente realizada no período estudado para o gênero 

feminino, conforme demonstra a reportagem a seguir: 

 

Escola Intermediaria 

Tivemos o grato ensejo de visitar a bela exposição de prendas domésticas, desenho 

a cores, a creyon, etc, installada na sala principal do edificio onde funcionam as 

escolas reunidas “Dr. João Candido”. As provas exhibidas são de molde a honrar a 

Escola Intermediaria e as suas competentes Directoras. Vimos trabalhos delicados, 

bordados, pinturas finíssimas, serviços que satisfazem cabalmente. 

Amanhã, na referida Escola, será feita a distribuição de diplomas e prêmios. Nossos 

cumprimentos ás exmas. snras. d. Judith Silveira e Lucia Dechand, esforçadas 

Directora e Adjunta desse importante estabelecimento de ensino. (DC, 28/11/1921).  

 

Em outra notícia, sobre a Escola Tiradentes, apresentavam-se os resultados dos exames 

realizados sob a direção da professora Maria Luíza Routh, outra docente bastante atuante em Ponta 

Grossa neste contexto. Na notícia sobre essa escola, constam os nomes de muitas mulheres 

pontagrossenses que estiveram envolvidas com as questões educacionais dos Campos Gerais, entre 

elas: Emília Cercal, Maria de Lourdes Oliveira, Rosalina Almeida, Maria da Luz, Izaura Almeida, 

Maria Dolores Goez, Lybia Gambassi, Yolanda Gambassi e Maria José Cordeiro.  

 

Escola Tiradentes 

Este estabelecimento de ensino, que se acha sob a direção competente da professora 

Maria Luíza Routh, deu alunos a exame, com o seguinte resultado: 
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3º anno – Emília Cercal e Maria de Lourdes Oliveira, distinção grau 5, Adalberto 

Ribeiro, grau 4.9. 

2º anno – Francisco Bach, Audson de B. Silva e Osmar Meleo, distincção grau 5; 

Rosalina Almeida e Maria da Luz, grau 4.9. 

1º anno B – Ephigenio Antunes e Izaura Almeida, distincção grau 5; João Dias 

Ayres, Maria Dolores Goez e Lybia Gambassi, grau 4.9. 

1º anno A – João Simão, Ewaldo Wolff, Yolanda Gambassi, Harvey de B. Silva e 

Maria José Cordeiro, distincção grau 5. (DC, 28/11/1921). 

 

Seguindo a perspectiva do currículo escolar para meninas, pautado no ensino de trabalhos 

manuais, uma notícia publicada pelo DC versa sobre um anúncio, no qual o Colégio Santana 

(“Collegio Sant’Ana), dirigido por uma ordem católica, denominada Irmãs Servas do Espírito Santo, 

comunicava aos leitores do jornal Diário dos Campos sobre as modalidades de ensino oferecidas, 

incluindo aulas de idioma, como o alemão, música, entre outros, Aqui, além da típica abordagem 

curricular voltada ao público feminino, nota-se novamente a utilização do DC como meio de 

comunicação entre a instituição escolar e a sociedade. Inclusive, no anúncio, ressalta-se a vantagem 

de se oferecer “preços módicos”, talvez como atrativo para o investimento na educação feminina: 

 

Colegio Sant’Ana – dirigido pelas Irmãs Servas do Espírito Santo 

Internato, Semi-internato, Externato 

Cursos Primario e Complementar - Jardim de Infancia 

Cursos especiais de Alemão, Música, Desenho, Pintura e de todas as espécies de 

Trabalhos Manuais e á Máquina 

Preços módicos 

Reabertura do ano letivo em 1º de fevereiro. Aceitamos alunas pensionistas que 

frequentam a Escola Normal. 

Ponta Grossa – Paraná. (DC, 18/11/1933). 

 

Justifica-se o exposto anteriormente, pois, nas primeiras décadas do século XX, era comum 

associar-se a imagem da mulher com os trabalhos domésticos, além da costura, bordado e pintura, e 

isso fica explícito em muitas notícias estampadas no Diário dos Campos, as quais relacionavam o 

processo educacional das mulheres com a aquisição desses conhecimentos, fatos esses também 

observados por Magaldi (2007) e Freitas (2011). 

Sobre a frequente vinculação das mulheres à imagem de professora primária, o Diário dos 

Campos também apresentava as representantes do gênero feminino em outros modelos, ressaltando 

a presença feminina nos meios midiáticos, escrevendo artigos para jornais e periódicos, produzindo 

textos e materiais escritos como meio de divulgação de suas ideias. Além disso, também enfatizou-

se a participação feminina na política, por meio da atuação ativa na vida pública, assumindo postos 

de chefia e de comando, aproximando-se dos dirigentes dos movimentos políticos que representavam 

as concepções que defendiam, como as professoras normalistas que a partir da década de 1930 

passaram a participar com mais assiduidade no DC. 
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Sobre isso, há uma notícia importante que o Diário dos Campos publicou em 1933, em que o 

periódico assume a defesa pública de uma mulher, no caso, uma professora bastante conhecida na 

época. Trata-se da educadora Octacília Hasselmann, a qual, segundo o DC, teria sofrido “injustiças” 

por parte do então diretor de ensino, senhor Octavio da Silveira, quando esse nomeou uma professora 

com menos experiência para o cargo de diretora do Grupo Escolar Anexo. Essa professora chamava-

se Geny Carrano. Essa notícia demonstra o empenho do DC em participar dos assuntos que envolviam 

a educação pontagrossense, posicionando-se em apoio direto à professora Octacília Hasselmann, 

conforme também observado em outras ocasiões, sendo recorrente nas páginas desse periódico o 

posicionamento sobre as questões que envolviam mulheres e também a educação. Segue a matéria: 

 

Mais uma injustiça do sr. Director do Ensino 

Não cessou ainda o sudario de injustiças fragorosas do snr. Director do Ensino do 

Estado. Pode-se dizer, mesmo, que, politicão, desengonçado como se há mostrado, 

o snr. Octavio da Silveira veria os seus actos condemnados pelos homens do lasso 

regime passado, se lhe fora dado exercer então o cargo em que se acha investido... 

Ainda agora, o conspicto Director do Ensino preteriu os direitos de uma digna 

educadora, d. Octacilia H. de Oliveira. Lidando no magisterio público há vinte e sete 

annos, D. Octacilia, sempre zelosa, sempre diligente, tem sabido espargir as luzes 

das letras, tem sabido cumprir rigorosamente com o seu dever. Merecia, pois, ser 

distinguida com a nomeação para directora do Grupo Escolar Annexo desta cidade, 

para cujas funcções, no entanto, foi designada a sta. Geny Carrano, que, se é delle 

merecedora, não possue o acervo de serviços que recommenda D. Octacilia. [...]. 

(DC, 14/02/1933). 

 

A professora Octacília Hasselmann de Oliveira era bastante prestigiada em Ponta Grossa, pois, 

de acordo com Oliveira (2002, p. 151), ela foi: 

 

 [...] primeira professora normalista de Ponta Grossa e primeira diretora da Escola 

de Aplicação anexa à Escola Normal Primária de Ponta Grossa, Octacília nasceu em 

11 de setembro de 1884, em São Luiz do Purunã. [...]. Formada em 1906 na Escola 

Normal Primária de Curitiba, recebeu menções honrosas dos professores Júlia 

Wanderley e Sebastião Paraná. Cursou ainda a Escola de Belas Artes de Curitiba. 

[...] criada a Escola de Aplicação, foi sua primeira diretora, e lá se aposentou com 27 

anos de serviços prestados ao ensino do Paraná. Continuando a lecionar em sua casa, 

conseguiu completar 45 anos de exemplar amor ao ensino e, sempre amparando na 

cultura alunos de diferentes classes sociais, foi modelo de educadora e amiga das 

crianças. 

 

Nesse sentido, podemos considerar a relevância do investimento em educação, ou a construção 

de capital cultural, como um dos pilares desta construção intelectual feminina, pois a atuação docente 

viabilizou o sustento dessas professoras e também sua circulação em campos diversos, a partir 

também da aquisição, consolidação e consistência de capital social e simbólico que conferissem 

respeito e prestígio, como no caso da professora Octacília Hasselmann de Oliveira. Além disso, a 
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aproximação com diversos grupos e associações, as amizades e o convívio com determinados 

indivíduos também foram primordiais neste processo.  

Essas atitudes adotadas por algumas professoras que estamparam várias das edições do Diário 

dos Campos também demonstram o ideário de desenvolvimento de uma rede de sociabilidades, 

segundo os preceitos de Sirinelli (2003). Assim, em Ponta Grossa, as professoras Leontina Bonato, 

Maria José Branco, Lúcia Dechandt e Octacília Hasselmann, além da poetisa Anita Philipovsky, 

também conseguiram despertar o respeito e a admiração por parte dos editores do periódico Diário 

dos Campos, construindo uma interessante rede de contatos com representantes do gênero masculino. 

O jornal Diário dos Campos também publicava notícias sobre professoras que, além de atuarem 

nas escolas, ainda conseguiam expressar suas ideias por meio de obras escritas. Assim, a afirmação 

intelectual de algumas dessas mulheres ocorreu por inúmeras formas de viabilização de seus intentos. 

Como exemplo, cita-se a atitude realizada por Mariana Coelho, escritora feminista que, em uma 

oportunidade, enviou uma cópia de sua obra intitulada Evolução do feminismo para a redação do 

Diário dos Campos, obtendo a divulgação de sua produção nas páginas do periódico, na edição do 

dia 22/09/1933, como estratégia de circulação, conforme mostra a transcrição da notícia a seguir: 

 

Evolução do Feminismo 

É um livro que vem contribuir generosamente, pelas suas eloquentes opiniões e 

commentarios, para difundir entre nós o feminismo que segundo a opinião da maioria 

dos homens que já estudaram a questão com carinho, é a reconstrucção moral da 

sociedade e é mais uma questão de justiça que de sexo. 

De sua autora, a exma. snra. d. Marianna Coelho, recebemos, gentilmente, um 

exemplar, que muito agradecemos. (DC, 22/09/1933). 

 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que as contribuições de Mariana Coelho para o campo 

educacional foram diversas, pois como pode ser observado no excerto anterior, ela foi uma escritora 

que, por meio de seu capital social, conseguiu ganhar expressão no campo literário – espaço ainda 

dominado por homens no início do século XX – e também ministrou aulas no Colégio Santos Dumont 

em Curitiba, buscando sempre a autonomia da mulher por meio da educação (BUENO, 2015). 

Mariana Coelho, ao presentear a equipe do DC com seu livro, conseguiu que seu nome e sua 

obra fossem citados nas páginas do jornal, favorecendo a divulgação de suas ideias. Constata-se 

também a preocupação do DC em comunicar à população sobre os movimentos que ocorriam em 

relação ao universo feminino. Além disso, esta importante educadora, ao romper com o papel de 

mulher apenas como esposa e mãe, vislumbrou novos horizontes para o gênero feminino, delineando 

novas oportunidades de atuações sociais para elas.  

A partir de nossos dados de pesquisa, percebemos que o ambiente docente constituiu-se como 

um espaço social importante para o desenvolvimento intelectual das mulheres. Assim, mesmo depois 

da criação da Escola Normal em Ponta Grossa, o DC publicava, frequentemente, notícias sobre 
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escolas particulares da cidade. A maioria dessas escolas era dirigida por mulheres. Para sustentar o 

exposto, segue uma notícia com um aviso sobre um novo estabelecimento de ensino particular, sob a 

direção da professora Ernestina Silveira, que acabava de ser criado em Ponta Grossa, constituindo-se 

em mais uma opção de ensino para aqueles que podiam arcar com os custos educacionais: 

 

Novo estabelecimento de ensino 

Sob a direção da distincta normalista professora Dona Ernestina Silveira, acaba de 

ser fundado nesta cidade mais um estabelecimento particular de ensino. O novo 

educandario foi, hontem, inaugurado á rua Santos Dumont n. 52, em pavilhão 

especialmente construído, com a presença de grande numero de novos alumnos. 

(DC, 13/09/1933). 

 

Muitas outras mulheres também anunciavam seus préstimos como professoras de línguas, de 

datilografia, das primeiras letras. Talvez todas essas mulheres também buscassem garantir seus 

sustentos e os de suas famílias, além de tensionar os papéis e espaços tradicionalmente reservados 

para elas, por meio dos anúncios de seus serviços no Diário dos Campos. Já outras mulheres eram 

retratadas pelo periódico como artistas consagradas, como grandes violinistas, cantoras, atrizes, ou 

seja, o referido periódico apresentava as mulheres em diversas situações cotidianas que 

demonstravam que elas não se constituíam em um grupo único, pelo contrário, muitas eram as suas 

especificidades, conforme assinalado por Spivak (2014). 

Ainda sobre a vinculação das artistas femininas ao engajamento intelectual, o jornal Diário dos 

Campos noticiou o concerto da senhorita Nene Ferreira, uma cantora, que se apresentou na cidade de 

Castro, Paraná, vizinha à Ponta Grossa. O DC comentou que foi convidado para este espetáculo e 

teceu muitos elogios à cantora, conforme demonstrado na seguinte transcrição: 

 

Como foi apreciado em Castro um concerto da srta. Nene Ferreira 

“Fomos assistir ao concerto de Nenê Ferreira. 

Leváramos a convicção agradável dos momentos deliciosos que nos proporcionaria 

a distincta cantora pontagrossense. Fomos com essa convicção e não nos enganamos. 

Nenê Ferreira, cujo nome conheciamos de sobejo, pelos applausos recebidos em 

muitas platéas cultas, fez jus ás enthusiasticas palmas que recebeu da selecta 

assistência [...]. O programma magnifico que organizou constituiu uma hora de arte 

deliciosa em que a voz encantadora da linda patricia fez a delícia da fina assistencia 

que compareceu na noite de 5 do corrente no Theatro Odeon. [...]. (DC, 17/12/1932). 

 

No ano seguinte, em 1933, a cantora Nene Ferreira organizou um festival para arrecadar fundos 

para o Hospital de Caridade. Nessa notícia, o DC informou a seus leitores que Nene Ferreira 

apresentaria seus alunos, entre eles, algumas mulheres, a saber: Adelina Buffara, Dulce Marques, 

Nahyr Serra e Carol Ferreira. Essa reportagem é interessante, pois nos proporciona perceber o uso do 

capital social da referida cantora, como forma de angariar fundos para o hospital, numa demonstração 
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de seu perfil ativista. A atitude da cantora Nene Ferreira remete ao ideário sobre a postura das 

mulheres que se envolviam em atividades sociais filantrópicas, indo além de sua atuação artística: 

 

Festival de arte em benefício do Hospital de Caridade 

A gentil senhorita Nenê Ferreira, consagrada cantora conterranea, organizou para 

amanhã, segunda feira, um grandioso festival, em beneficio do nosso Hospital de 

Caridade. Nesse festival, que será levado a efeito no elegante Theatro Renascença, a 

senhorita Nenê Ferreira apresentará ao publico pontagrossense seus intelligentes 

alumnos, stas. Adelina Buffara, Dulce Marques, Nahyr Serra e Carol Ferreira, e o sr. 

Luiz Ferreira, todos elles applicados alumnos do seu curso de música. (DC, 

04/06/1933). 

 

Em relação aos usos dos capitais acumulados, especialmente aqui o cultural, em um anúncio da 

edição de 20/10/1932, havia a oferta de aulas de “inglez” com uma professora que se apresentava 

como: “Senhora com perfeito conhecimento do inglez, leciona essa língua em praso curto”. Ainda 

em relação ao domínio de idiomas, em outra ocasião, na edição de 11/08/1933, o Diário dos Campos 

anunciou as aulas de francês, oferecidas pelas professoras Leonor Tellier e Lygia Pinheiro Machado, 

demonstrando, como o domínio dessas línguas estava sendo explorado como forma de trabalho pelas 

referidas docentes.  

Outra ocupação bastante comum nesse período foi a de datilógrafa, profissão bastante apreciada 

para mulheres, assim como, o cargo de secretária, tanto de empresas, como de escolas. Em uma 

propaganda veiculada na edição de 24/01/1922, a “Escola Remington – Curso de Dactylographia”, 

esclarecia que sua direção estava a cargo da professora Sylvia Wey. Em outro anúncio de 25/01/1933, 

há menção a outra mulher que também oferecia seus serviços como datilógrafa, com preferência para 

trabalhar no comércio. O ponto em comum entre essas ocupações é a necessidade de conhecimentos 

específicos e também de um domínio técnico, os quais precisaram ser adquiridos pelas mulheres para 

que elas pudessem divulgar seus serviços e habilidades, numa clara demonstração de que, aos poucos, 

seus nomes estavam circulando nas páginas do jornal Diário dos Campos em diversas áreas.  

Dessa forma, ao analisar a construção intelectual das mulheres no jornal Diário dos Campos, 

encontra-se um detalhe importante, que diz respeito à forma como essas mulheres que participaram 

do DC fizeram bom uso da rede de contatos com os representantes do gênero masculino. Conforme 

já apontamos anteriormente, o expoente feminino no período abordado foi Anita Philipovsky, a qual 

sempre fez questão de posicionar-se publicamente sobre suas concepções, particularmente a favor 

dos direitos femininos, em especial, o acesso aos estudos. 

Assim sendo, sobre esse olhar masculino no jornal Diário dos Campos e as temáticas que 

envolvem o universo feminino, é importante esclarecer que foi observado em nossa pesquisa que 

havia poucos artigos cuja autoria era feminina, com exceção das frequentes contribuições de Anita 

Philipovsky e de algumas professoras, especialmente as normalistas, conforme já salientamos. Tanto 
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no material disponível sobre a década de 1910 até a de 1930, pudemos perceber que, muitas vezes, 

os homens escreviam sobre as mulheres, falando, pensando e optando por elas, em nome delas. 

Sobre isso, Spivak (2014) problematiza o papel do intelectual nesse processo, questionando se 

ele pode falar em nome de outro indivíduo, refletindo sobre a possibilidade de reprodução do discurso 

hegemônico, especialmente em relação às mulheres. Spivak (2014, p. 14) ainda explica que a mulher 

subalterna encontra-se em uma posição mais crítica e periférica em relação aos demais subalternos. 

A autora ressalta que essa “obscuridade” deve-se à questão do gênero, já ressaltada anteriormente por 

Scott (1995). 

Nesse sentido, devemos considerar na análise da rede de sociabilidades de Anita Philipovsky, 

a presença de homens que representaram um apoio importante na construção intelectual de nossa 

personagem, a começar por seu pai, seu maior incentivador. Outra forma de apoio masculino à 

construção intelectual de Anita Philipovsky foi a partir dos editores do jornal Diário dos Campos, os 

quais sempre trataram Anita de modo respeitoso, reconhecendo-a como como escritora e poetisa, 

ressaltando suas obras.  

Dessa forma, o agradecimento pela colaboração das mulheres ao Diário dos Campos com 

artigos e poesias foi exposto em alguns momentos, sendo Anita Philipovsky uma dessas 

homenageadas, como no exemplo da publicação do texto intitulado O carinho, escrito por Antonio 

L. Albuquerque, numa demonstração da amizade dos editores do Diário dos Campos para com Anita, 

impresso com o qual, ela muito contribuiu. Assim, essa reportagem demonstra a valorização dos 

escritos de Anita, como representante das mulheres autoras de Ponta Grossa: 

 

O carinho 

Para Annita Philiposwsky 

No enorme turbilhão da vida, em que o homem numa eterna incomprehensão, aspira 

ainda construir a infinda Babél, quando temos o aceno bondoso de um carinho, um 

sopro de animo nos invade o ser e nos alenta uma grande esperança, como que a 

dizer: - Não desanimeis, ide sempre avante na pratica do Bem, no culto à Verdade, 

porque si o mundo um dia sumir-se no vácuo do nada, as vossas boas acções 

crystalisadas numa oração, dar-vos ão do Supremo Juiz o perdão e com o perdão a 

eternidade... – Na garrididice da infância, na ingenuidade da juventude, na phase 

rispida da maturidade e nas cans da velhice, o carinho é sempre uma luz fagueira, á 

prometer nos em rythmos sagrados, a victoria na vida e a paz na morte... 

- Bemdicto seja eternamente o carinho! –  

Antonio L. Albuquerque. 

Agosto de 1924. (DC, 07/08/1924). 

 

Assim sendo, constata-se que Anita conseguiu alçar um lugar de destaque e de respeito no meio 

literário, conforme demonstra a transcrição a seguir, na qual o DC felicita a escritora pelo seu 

aniversário, reconhecendo-a como intelectual: 

 

Annita Philipowski 
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A ephemeride que hoje transcorre assignala a passagem do anniversario natalício da 

talentosa literata pontagrossense, sta. Annita Philipowski, - filha do saudoso cidadão 

sr. Carlos Leopoldo Philipowski, e grandemente conhecida em os meios intellectuaes 

paranaenses, pelos seus primorosos [...] intellectuaes. (DC, 02/08/1934). 
 

Além disso, podemos considerar que Anita Philipovsky, além de construir e manter uma 

importante rede de sociabilidades, ainda detinha todas as quatro modalidades de capital, delineadas 

por Bourdieu (1989), fato esse que, possivelmente, pode ter facilitado sua inserção, permanência e 

respeitabilidade como autora de artigos no periódico, uma vez que, segundo Oliveira (2018), sua 

família detinha posses e prestígio social.  

Em outra reportagem de 01/06/1921, o Diário dos Campos comenta sobre os elogios tecidos à 

“Annita Philipowsky” pelo periódico “A República”, de Curitiba – PR, regozijando-se de ter 

publicado os primeiros textos de Anita e afirmando que ela “[...] pensa, philosòpha e aborda questões 

sociaes com superioridade vistas”. 

 

“A Republica” noticiando a estada da distincta escriptora pontagrossense na capital, 

tecem-lhe os mais justos e merecidos elogios. Annita Philipowsky não é apenas uma 

impressionista de supercialidades, como em regra são as escriptoras. Annita 

Philipowsky pensa, philosòpha, e aborda questões sociaes com superioridade vistas. 

[...]. Nòs que lhe acompanhamos os primeiros passos [...] temos muito prazer 

registrando esta noticia [...]. (DC, 01/06/1921). 

 

Além do apoio masculino para sua constituição como intelectual, Anita Philipovsky também 

contou com o apoio de uma mulher para compor seu espírito empreendedor, crítico e questionador 

acerca dos empecilhos impostos à concretização dos estudos pelas mulheres, conforme explicitado 

pelo excerto abaixo: 

A residência da família era distante da cidade, o que dificultava para Anita frequentar 

alguma escola urbana. Com isso, sua família contratou professores que eram em sua 

maioria estrangeiros, os quais passaram a residir na fazenda. Esses professores foram 

responsáveis pelo ensino básico, ensino de alemão e francês, artes, música (cítara) e 

pintura, sendo sua professora de pintura a italiana Giovanina Bianchi, que também 

circulou no meio literário e foi sua grande incentivadora na publicação de suas 

produções. O contato com Giovanina revelou-se de extrema importância para que 

Philipovsky despontasse no meio letrado. (OLIVEIRA, 2018, p. 102). 

  

A atuação da italiana Giovanina Bianchi como professora de Anita Philipovsky, explicita um 

comportamento feminino problematizado por Perrot (1998, p. 86): 

 

As mulheres do século XIX [e também do início do século XX] movem-se mais do 

que se pensa. Participam de migrações, camponesas vindas à cidade como 

domésticas ou costureiras, burguesas médias contratadas como preceptoras, não raro 

muito longe de seus pais. Elas viajam e (às vezes) exploram. O mundo muda, 

modificam-se as fronteiras, também entre os sexos. 
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Esses conceitos, especialmente o de rede de sociabilidades, são muito interessantes para se 

tentar compreender as ações das mulheres, suas alianças, estratégias e atitudes, em busca de 

reconhecimento, espaço e oportunidades em direção à construção intelectual. Sobre isso, destacamos 

que, além de Anita Philipovsky, outras mulheres, como algumas professoras de Ponta Grossa, 

também conseguiram alcançar alguma espécie de visibilidade no DC. Uma dessas docentes que 

tiveram relevância para a educação em Ponta Grossa e circularam pelas páginas do DC foi a senhora 

Leontina Bonato, a qual, durante a década de 1920 manteve-se em comunicação com o DC, por 

intermédio de José Cadilhe, jornalista e editor desse impresso, num claro exemplo de relacionamento 

amistoso com um homem, talvez até como estratégia para inserir-se no espaço público do referido 

periódico. Leontina Bonato desenvolveu uma extensa rede de contatos, indo muito além de suas 

atividades docentes, envolvendo-se com a arte dramática e também defendendo a proteção infantil na 

área da saúde. A seguir, lê-se a transcrição da notícia sobre um prêmio conquistado pela referida 

educadora, em razão de seu trabalho como professora e enaltecido pelo DC. Esse prêmio foi entregue 

em Curitiba pelo Inspetor Geral de Ensino da época, o senhor Cesar Prieto Martinez: 

 

Premio a uma professora 

[...] A professora Leontina seguiu hoje para a Capital, onde vae receber o prêmio 

alcançado pelo seu esforço e competencia nos árduos misteres do magistério. 

A distribuição de prêmios aos professores que se distinguiram durante o anno será 

feita a 19 de Dezembro, comemorando dessa forma a data da emancipação do nosso 

Estado. (DC, 18/12/1923). 

 

Sobre as contribuições da professora Leontina Bonato para a educação pontagrossense, o autor 

Joselfredo Cercal de Oliveira (2002, p. 147-148), em sua obra memorialista intitulada Educadores 

ponta-grossenses: 1850-1950, ainda assinala que ela:  

 

Exerceu o magistério público e particular em Ponta Grossa, iniciando suas atividades 

na escola primária particular da professora Esther Ferreira. Após seu trabalho ser 

inspecionado e aprovado com distinção pela Secretaria de Educação do Paraná, foi 

nomeada professora adjunta do Grupo Escolar Senador Correia [...]. [recebeu muitos 

prêmios] e foi promovida, com transferência para a Escola de Aplicação anexa à 

Escola Normal Primária. Promoveu, com êxito, festivais de teatro e coreográficos, 

pois integrava o Grupo de Teatro Amador dirigido pelo jornalista José Cadilhe. 

Como uma das fundadoras da Sociedade Protetora do Recém-Nascido e do Hospital 

Infantil Getúlio Vargas, participou ativamente dos trabalhos de entidades 

assistenciais.  

 

Nesse sentido, em Ponta Grossa, outra professora destacou-se especialmente por manter boas 

relações com a imprensa, principalmente por intermédio de José Cadilhe, dialogando ativamente com 

o jornal Diário dos Campos. Trata-se da senhora Maria José Faria Branco. Em uma nota, essa 

educadora faz um agradecimento público ao apoio prestado pelo referido jornalista, quando do 
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término das aulas do Grupo Escolar Senador Correia. Essa notícia expressa o bom relacionamento 

que o DC mantinha com as educadoras pontagrossenses. 

 

Uma gentileza 

Da esforçada professora, dona Maria José F. Branco, recebemos: 

“Exmo. Snr. José Cadilhe.  

Respeitosas saudações. 

Em meu nome, e no de minhas collegas, professoras do Grupo Escolar Senador 

Correia, venho agradecer a V. Exª as animadoras palavras que nos dirigiu pelas 

columnas do ‘Diario dos Campos’ por occasião do encerramento das aulas. Fique 

certo, Exmo. Snr, que si atè aqui, temos nos esforçado para melhor desempenhar a 

nossa árdua, quão dificil tarefa, esforça-nos-emos muitissimo mais certas de que, ha 

espíritos grandemente alevantados que nos encorajam, para que façamos do ensino 

verdadeiro sacerdócio, afim de que os homens e as mães de familia de amanhã, a nos 

confiados, desempenhem galhardamente os seus papeis, no engrandecimento da 

nossa linda e muito amada Patria. [...]. (DC, 20/11/1923). 

 

Assim sendo, a partir da análise dos dados de nossa pesquisa, constatamos que, principalmente, 

a partir de 1933, o jornal Diário dos Campos passou a apresentar maior participação das mulheres em 

suas páginas, corroborando o que foi indicado até aqui, ou seja, elas passaram a escrever, a refletir 

sobre o que as incomodava e também a utilizar a impressa escrita para criticar e reivindicar por aquilo 

que julgavam justo. Em relação aos aspectos educacionais, isso é perceptível pelas denúncias, de 

autoria feminina, contra as precárias condições de trabalho das professoras, dos problemas de algumas 

salas de aula, dos salários atrasados, das poucas opções de estudos para as mulheres em Ponta Grossa. 

Além disso, elas também se expuseram para reclamar da falta de pavimentação das ruas, dos altos 

preços de alguns itens alimentícios, entre outras reivindicações. Aos poucos, as mulheres foram 

descobrindo que podiam utilizar o jornal Diário dos Campos para externar suas opiniões e protestar. 

No entanto, apesar de esses artigos protagonizados por mulheres terem sido pontuais, essa escrita 

feminina, ainda em estágio inicial de desenvolvimento no contexto específico por nós analisado, 

representava uma possibilidade de expressão ainda em curso para o gênero feminino.  

Um exemplo dessa participação crítica feminina que se desenvolvia nas páginas do Diário dos 

Campos, ficou evidente em uma situação em que o DC publicou uma “carta aberta”, destinada ao 

prefeito da cidade de Ponta Grossa, sr. Brasílio Ribas, na edição de 21/11/1921, assinada apenas por 

“Ivonete”. Nesse texto, a autora questiona o referido prefeito sobre as melhorias em diversos setores 

de obras e ações no município, assim como, salienta o alto preço da carne, indagando a postura do 

prefeito sobre isso. Ora ela o chama de coronel, ora de fazendeiro, numa postura irônica, inclusive 

em relação ao salário que ele recebe e pelo fato de o mesmo residir em sua fazenda e não na região 

urbana, ficando, portanto, longe dos problemas da cidade. Essa carta representa um exemplo de 

postura questionadora por parte de uma mulher, expressada por meio de um texto público, veiculado 

pela imprensa, constituindo um exemplo de itinerário crítico feminino. Ressalte-se, também, a 
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coragem de “Ivonete”, possivelmente um pseudônimo utilizado para evitar represálias, e também a 

coragem do DC em publicar um texto com forte teor de denúncia, como esse, conforme pode ser 

verificado na transcrição a seguir: 

 

Carta aberta ao snr. Prefeito 

Permitta-me snr. prefeito, que humilde e obscura e talvez a mais obscura das vossas 

munícipes ouse dirigir-vos a presente missiva, fazendo-vos certas ponderações sem 

intuito todavia de molestar-vos. Dizem á socapa, commentam e rosnam por ahi a 

fora, que o snr. prefeito é de uma vaidade morbida, e tão morbida que não beneficia, 

nem beneficiará a nossa cidade de alguns melhoramentos indispensaveis ao nosso 

bem estar e quiça á hygiene local, para que não se atribua a insinuação do “Diario” 

os melhoramentos feitos por vòs. Que maldizente é este povo, não acha snr. coronel? 

Mas não vos creio tão vaidoso, e se alguém snr. prefeito, tivesse a petulancia de 

dizer-me semelhante blasphemia, saberia repelir tão injusto conceito dirigido a vossa 

austera autoridade. Dizem, que fazia parte do vosso programma administrativo as 

construcções de mercado, cadeia, fórum, edificio para municipalidade, theatro 

municipal, creação de hygiene e policia municipal, melhoramentos das estradas de 

rodagens, manutenção de escolas nocturnas e muitos outros beneficios que seriam 

enfadonhos enumerar. Acho respeitavel snr., que tendes carradas de razão assim 

pensando, porque afinal de contas é o nosso prefeito quem sabe se deve ou não fazer 

taes melhoramentos. Demais, merecerá o Zé povinho esses melhoramentos? 

Terão a idea, os vossos munícipes, como um acto de justiça ao maior dos 

pontagrossenses, no dizer da “Vanguarda” – de saudosa memória – de levantar em 

uma de nossas praças uma estatua á vossa glória pelo muito que nos tendes feito e 

que nos haveis de fazer? Avalie snr. coronel, um homem ter como um posto de 

sacrificio o cargo de prefeito, percebendo o vosso insignificante subsidio de 500$000 

mensaes, trabalhar, esforçar-se, gastar sua energia, sahir das comodidades de sua 

fazenda, onde vivia de alparcatas e lenço no pescoço, para morar na cidade e ter de 

usar botinas a pé de anjo, collarinho duro, bigode retorcido e chapéo ao lado, ouvir 

cobras e lagartos dos jornaes, ser menosprezado por uma população inteira e ainda 

beneficiar este povo! 

É demais tendes razão. Comtudo, snr. prefeito – e bem baixinho para que ninguem 

nos escute – deveis, procurar um meio de fazer com que a vida deste município fôsse 

barateando, principalmente pela carne. 

Pois aqui – já não fallo em relação aos municípios dos demais Estados, mas em 

relação aos municípios do nosso Estado – pois aqui repito, a carne é vendida por um 

preço, como em nenhum outro logar. Vós que sois fazendeiro, devia cuidar desse 

palpitante assumpto, para que depois as línguas ferinas, não dissessem ter o nosso 

governador municipal interesse em que a carne seja vendida por tão exorbitante 

preço, como abusivamente está sendo vendida. Não levais a mal este meu pedido 

snr. Brasílio, e se não fôr exigencia, e não vos causar prejuízo, peço-vos mandar um 

votinho para a vossa admiradora. 

Ivonete. (DC, 21/11/1921).   

 

Tudo isso mostra-se interessante para analisar as mulheres que participaram da construção das 

páginas do Diário dos Campos no período elencado, uma vez que, como citado anteriormente, o 

protagonismo dessas mulheres ocorreu em momentos singulares, não constituindo-se, portanto, em 

ações recorrentes, numa clara demonstração do quão tímida foi a inserção dessas mulheres como 

autoras do referido periódico.  
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De forma geral, as mulheres referenciadas nas notas, notícias e reportagens do jornal Diário dos 

Campos eram adjetivadas por palavras que enalteciam suas virtudes morais, configurando-se entre os 

elogios mais comuns, termos como: esforçada, dedicada, prestimosa, entre outros. Desse modo, 

constata-se que a grande maioria das mulheres que tiveram alguma expressão no Diário dos Campos, 

dispunham dessas “virtudes morais”, sendo constantemente elogiadas pelos editores do periódico por 

seus itinerários de louvor (SIRINELLI, 2003). O destaque, nesse quesito, direcionava-se para a figura 

feminina de grande atividade intelectual no período, a já citada Anita Philipovsky e também para as 

professoras normalistas que atuavam em Ponta Grossa, especialmente após 1924, ano da inauguração 

da Escola Normal de Ponta Grossa, a saber: Leontina Bonato, Maria José Branco, Lúcia Dechandt, 

Octacília Hasselmann, entre outras.  

Desse modo, esse tópico teve o objetivo de apresentar, a partir do periódico pontagrossense 

Diário dos Campos, algumas considerações sobre as ações de mulheres que buscaram, de alguma 

forma, desenvolver atividades públicas na imprensa escrita, destacando-se as mulheres que atuavam 

na área da educação e das letras, expressando-se por meio da escrita e da atuação como professoras e 

escritoras. Para isso, problematizou-se o conceito de gênero e abordaram-se alguns aspectos 

históricos da constituição das mulheres como sujeitos com direitos, envolvendo a participação no 

mundo do trabalho, da cultura, da política, enfim, em variadas esferas sociais que compõem a 

sociedade. Além disso, buscou-se refletir sobre o conceito de intelectual aliado à participação das 

mulheres nessa conformação de engajamento político e social. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo desse artigo foi refletir sobre algumas possibilidades de participação das mulheres 

no meio intelectual, elegendo, com esse intuito, o jornal Diário dos Campos, periódico pontagrossense 

centenário, como espaço de atuação também feminino, salientando especificamente o contexto 

histórico das décadas de 1910 a 1930.  

Ademais, buscou-se refletir sobre a condição das mulheres compreendidas enquanto sujeitos 

históricos, incluindo, portanto, a discussão do conceito de gênero como fundamental para a 

problematização sobre a participação das mulheres nos mais diversos cenários públicos, 

especialmente a educação, entendida em um sentido amplo e vinculada à cultura.  

Para viabilizar essas discussões, foram importantes as problematizações sobre o conceito de 

redes de sociabilidades, cunhado por Sirinelli (2003), com o objetivo de compreender as alianças, 

estratégias e contatos que favoreceram as atividades das representantes do gênero feminino, assim 

como, os espaços de circulação construídos e utilizados pelas mulheres que buscavam o referido 

impresso para expor suas ideias. O conceito de capital de Bourdieu (1989), contemplando seus quatro 
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subtipos, especialmente o capital cultural, também foram centrais para se compreender as condições 

que possibilitaram que algumas mulheres conseguissem expor suas concepções e opiniões nas 

páginas do jornal Diário dos Campos. 

Dessa forma, percebe-se que as discussões sobre a História Intelectual e a História dos 

Intelectuais relacionam-se com a História da Educação, inserindo-se, em muitos momentos, no debate 

historiográfico sobre o gênero feminino. 

Por fim, constata-se que a participação das mulheres em direção a uma construção intelectual, 

representada nesta análise pela atuação feminina no jornal Diário dos Campos, foi complexa e repleta 

de dificuldades e contratempos, englobando relações com a educação, o Estado, a política, a cultura, 

entre outras esferas do poder. No entanto, o contato das mulheres com esses ambientes públicos, 

permeado por diversas esferas administrativas, contribuiu para a constituição, manutenção e também 

para que algumas transformações ocorressem nessas instituições, indicando que as mulheres, por 

meio da ação intelectual, ainda em construção no período analisado, puderam influenciar, algumas 

vezes de forma ainda tímida, alguns setores da sociedade.  

 

Fontes: 

 

Jornal O Progresso (1907-1013). 

 

Jornal Diário dos Campos (1913-1924). 

 

Jornal Diário dos Campos (1932-1937). 
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RESUMO 

O presente artigo trata da discussão sobre as mudanças político-institucionais e econômicas ocorridas 

no México durante o século XIX e início do século XX, em uma perspectiva introdutória. De um 

violento processo de independência, que se caracterizou por uma sociedade dividida entre dois 

grupos antagônicos: liberais e conservadores, o estado mexicano era fragilizado pelos seus conflitos 

internos ao ponto de permitir ser invado por nações estrangeiras. O fortalecimento do país se dá com 

a expulsão dos franceses, pela derrota dos grupos conservadores e a derrubada do imperador 

Maximiano, pelo presidente Soares. Na gestão de Portfirio Diaz, a economia mexicana experimenta 

um forte crescimento econômico e modernização. Começa um processo de industrialização e 

modernização da infraestrutura dos transportes e comunicação.  

Palavras-chave: história econômica do México. Industrialização. El Porfiriato. 

 

ABSTRACT 

This article discusses the political, institutional and economic changes that occurred in Mexico 

during the 19th and early 20th centuries, in an introductory perspective. From a violent process of 

independence, which was characterized by a society divided between two antagonistic groups: liberal 

and conservative, the Mexican state was weakened by its internal conflicts to the point of allowing 

it to be invaded by foreign nations. The strengthening of the country occurs with the expulsion of the 

French, the defeat of conservative groups and the overthrow of Emperor Maximiano, by President 

Soares. In the management of Portfirio Diaz, the Mexican economy is experiencing strong economic 

growth and modernization. A process of industrialization and modernization of the transport and 

communication infrastructure begins. 

Keyword: Economic history of Mexico. Industrialization. El Porfiriato. 

 

1. Introdução 

 

Escrever sobre a história econômica mexicana é um grande desafio para autores 

brasileiros. Nas revistas nacionais há uma carência de trabalhos que retratam a história das 

nações do continente americano, principalmente para o século XIX. O desenvolvimento das 

comunicações propiciou acesso a fontes de pesquisas que, em períodos anteriores eram 
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inacessíveis para não residentes no México. O objetivo inicial deste trabalho é apresentam 

uma síntese dos principais fatos que condicionaram o desenvolvimento do México neste 

período. Para a realização deste trabalho foram consultadas fontes primárias e secundárias. 

Sua estrutura está organizada em seis partes: a) uma introdução; b) a situação econômica e 

política na primeira metade do século XIX; c) a economia e a sociedade mexicanas no 

processo de consolidação do Estado nacional (1811 a 1876); d) o auge e declínio do 

liberalismo económico e político mexicano (1876 a 1911): e) o Porfiriato; f) conclusões. 

 

2. SITUAÇÃO ECONÔMICA E POLÍTICA NA PRIMEIRA METADE DO 

SÉCULO XIX 

 

Os primeiros anos de independência política não se constituiu em um período de 

tranquilidade paras as contas públicas mexicanas. Profundas alterações no marco político-

institucional, na ordem fiscal e nas finanças sucedeu após a adoção de um regime político 

republicano e de caráter liberal. De acordo com Marichal (2012, p. 116), três foram os fatores 

que provocaram o progressivo enfraquecimento e desintegração do sistema fiscal vigente no 

período colonial, de modo da desarticular o modelo fiscal colonial durante a década de 1810. 

O primeiro foi o extraordinário aumento dos gastos militares. O segundo foi a dificuldade para 

conseguir nos empréstimos externos, agravada pelo acúmulo de velhas dívidas do período 

colonial que ocasionou o começo da suspensão dos pagamentos pelos serviços destes 

compromissos. A terceira foi provocada pela maior autonomia local em detrimento no 

governo central, reduzindo as transferências de recursos das regiões para a capital. 

A economia mexicana estava em crise em razão da instabilidade política nacional. A 

guerra e a guerrilhas provocaram uma redução na produção agrícola e de grãos em muitas 

propriedades rurais e nos mercados de crédito, que tradicionalmente atendiam aos grandes 

fazendeiros. Tal situação era vigente na maior parte do país. Assim, à medida que o grau de 

intensidade dos conflitos era expandido, isto impactava proporcionalmente na atividade 

produtiva deteriorava-se. Em 1821, o México declarava-se independente da Espanha. O antigo 

vice-reino da Nova Espanha não existia mais, terminará assim, o domínio espanhol iniciado 

com a conquista de Cortez. A independência não trouxe inicialmente paz e prosperidades para 

os mexicanos, pelo contrário, durante a maior parte do século XIX e começo do século XX, a 

história do México foi pautada pela existência de graves problemas administrativos, 

revoluções internas e conflitos com seu vizinho ao norte, que detiveram seu desenvolvimento 

por várias décadas. Além disso, vários governos controlaram ou pensaram que controlaram o 

país, e com resultado desse processo, a maior parte da economia mexicana acabou sendo 
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controlada por capitais externos. Assim, o México independente moldou sua imagem externa 

como um país em conflito pela construção do Estado e da nação (SCHIAVON; SPENSER; 

VÁZQUEZ, 2006). 

Não considerar os efeitos das crises políticas sobre a economia é tentar esconder um 

grave problema para o crescimento no longo prazo da economia. Na literatura econômica, a 

estabilidade representa uma das regras mais básicas para conseguir a acumulação e expansão 

do capital. Sem ela, as chances para o sucesso da atividade econômica tornam-se escassas. 

Entre 1821 a 1870, os principais obstáculos para o desenvolvimento econômico do México 

estavam concentrados em elementos que fugiam ao controle dos capitais privados, tais como 

a instabilidade política, os conflitos de interesses com a Igreja, ou a falta de garantias ao direito 

de propriedade e na baixa renda per capita (HARBER, 1990a, p. 81).  

Entre 1820 e 1870, de acordo com as estatísticas de Maddison (2018) a renda per capita 

mexicana cresceu em termos reais um pouco mais que 3,8%, passando de 627 dólares para 

651 dólares. Esse fraco desempenho econômico poderia ser fortemente atribuído aos quase 

cinquenta anos de conflitos militares que se iniciaram desde a sua separação política com a 

Espanha em 1811. Essas informações indicam, fortemente, que estes haviam cobrado um 

grande preço ao México, proporcionando a economia desta nação uma prolongada fase de 

estagnação econômica. Este mesmo cenário era compartilhado por outros autores.  

De acordo com as estimativas do Produto Interno Bruto apresentados por Sánchez-

Santiró (2010: p 277), entre 1810 e 1877, o volume de atividade econômica havia crescido em 

sessenta e sete anos 55,1%, a população 57,4%. Em consequência disso a renda per capita a 

preços correntes havia caído 2,2%. Embora a inflação durante este período seja pequena, pois 

a moeda mexicana era lastreada pelas reservas em prata. Com toda certeza ao empregar 

qualquer índice de preços, independente da precariedade das suas metodologias e aferição de 

dados, o resultado seria uma maior redução na renda per capita dos mexicanos.  

Tabela 1: Estimativa do PIB para a renda per capita do México, 1810-1877. 

Ano PIB (milhões de 
pesos correntes) 

População 
(milhões) 

Renda per capita 
(pesos correntes) 

1810 225 6,1 36,9 

1839 300 7,0 42,9 

1869 343 9,3 36,9 

1877 349 9,6 36,1 

% 1810 a 1877 55,1 57,4 -2,2 

Fonte: Sánchez-Santiró (2010: p 277), 
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Os primeiros anos da jovem nação foram marcados pela indefinição sobre a sua forma 

de governo. Isso era retrato da manutenção de grande parte dos hábitos e costumes que 

prevaleceram na sua fase colonial, e que culminaram com a coroação de um oficial do 

exército mexicano como Imperador, o Augustin de Iturbide (1783-1824).1 Como se pode 

observar, esse fato fora apenas um exemplo do peso da tradição na vida política do país. 

Todavia, a primeira experiência monárquica do México teve vida curta, com a deposição do 

Imperador, seu fuzilamento e o estabelecimento da república.  

A literatura especializada confirma que a independência política não provocou 

transformações na ordem econômica e na estrutura social do país. Pelo contrário, a ordem 

jurídica manteve-se com poucas mudanças, bem como o forte poder da Igreja Católica sobre 

a vida dos seus habitantes. Assim, na ausência de um poder civil forte, o exército assumiu o 

papel desempenhado pela antiga burocracia colonial – isto é, um virtual poder moderador. 

Ao longo dos primeiros cinquenta anos de vida independente do país, dois grupos políticos 

– liberais e conservadores – se revezaram no poder, marcando uma forte luta interna e que 

somente havia trégua em momentos que a nação era ameaçada por forças externas. Cada um 

dos grupos políticos apresentava uma visão distinta de como conduzir a nação. Os 

conservadores eram a favor de um Estado mexicano forte e centralizado, quando que os 

liberais apoiavam uma república federativa. Nesse momento, o exército mexicano era crucial 

na manutenção da estabilidade do país, visto que com a ausência da casa Real Espanhola e, 

consequentemente, de uma nobreza e de uma burguesia fortes, esse vácuo era preenchido 

por aqueles que haviam se destacado no processo de independência. Desse modo, sem haver 

fatores restritivos, o exército desempenhou um papel de mediador ou moderador do poder. 

Em consequência, um general deveria governar como presidente (BAZANT, 2001, p. 421-

3).  

Além do exército, havia outro ator político-social relevante, ou uma instituição com 

grande poder sobre todos os mexicanos – isto é, da Igreja católica. A Igreja católica mexicana 

havia conseguido manter seus direitos e privilégios com o novo regime. O assunto era 

realmente importante e significativo, especialmente ao levar em consideração que a Igreja 

era a maior detentora de propriedades particulares no país, e o seu patrimônio imobiliário 

estava em constante processo de crescimento por meio de imóveis adquiridos mediante 

testamento ou tomados em hipotecas. Somente em 1833, no governo do general-presidente 

Antônio López de Santa Anna (1794-1876), algumas tentativas de reforma foram feitas. A 

 
1 Inicialmente verificou-se um grande debate sobre quem governaria a antiga colônia espanhola. Prevalecia 

a ideia de convidar um membro da família real espanhola para manter a unidade do país. 
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lei civil que obrigava a todos os cidadãos a pagar o dízimo para a Igreja católica foi abolida, 

dando lugar a uma contribuição voluntária.2 Além disso, todas as transações envolvendo 

propriedades religiosas desde a independência foram canceladas. Posteriormente, outros 

governos revogariam parte desses atos, mantendo a igreja católica como religião oficial do 

Estado.  

Infere-se do anterior que os primeiros anos do país foram marcados pela ameaça, em 

grande parte pelas grandes oportunidades econômicas a serem exploradas, e pela 

descentralização política. Nesse sentido, uma possibilidade de invasão e a perda da soberania 

e integridade territorial em benefício de alguma nação estrangeira sempre foi considerada 

como um fator relevante. Ao longo do século XIX, o tempo tratou de mostrar que isso era 

bem verdadeiro. Durante governo do general Santa Anna, o México teve a sua primeira 

grande derrota no cenário internacional. Em 1836, a província do Texas havia declarado sua 

independência sendo prontamente reconhecida pelos Estados Unidos. Nesse episódio, para 

infelicidade dos mexicanos, seu presidente acabou sendo derrotado em batalha, e após ter 

sido feito prisioneiro, Santa Anna teve que assinar um tratado reconhecendo a independência 

texana.3  

Dez anos depois, estourou um novo conflito armado internacional, dessa vez com o 

grande vizinho na fronteira norte. O governo dos Estados Unidos invadiu    o território 

mexicano. Os Estados Unidos desejavam chegar ao Oceano Pacífico, e os mexicanos eram 

o único obstáculo para sacramentar os desejos dos norte-americanos. Em linhas gerais, a 

guerra com os Estados Unidos foi trágica para os mexicanos, com a consequente perda de 

quase a metade do seu território. Ocorrida entre 1846 a 1848, foi o primeiro grande conflito 

impulsionado pela ideia de Destino Manifesto, uma crença de que a América tinha o direito 

dado por Deus de expandir as fronteiras do país até o Oceano Pacífico (HART-DAVIS, 2010, 

p. 310-311). Como resultado, os Estados Unidos ampliaram o seu território em cerca de um 

quarto, adquirindo o controle dos atuais Estados do Novo México, Califórnia, parte do 

Colorado, Utah, Arizona e Nevada. A solução deste conflito se deu com a assinatura do 

tratado Guadalupe-Hidalgo, no qual o México reconhecia a perda de metade do seu território 

e receberia uma indenização pelos Estados Unidos (SCHIAVON; SPENSER; VÁZQUEZ, 

2006). 

 
2 A lei espanhola havia sido mantida, permitindo que o clero desfrutasse de fórum privilegiado, a cobrança 

de taxas por serviços religiosos e a manutenção do dízimo. 
3 Embora o Congresso Mexicano tenha rechaçado posteriormente este tratado.  
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Em 1862, ocorreu um novo conflito com uma nação estrangeira. Dessa vez, tropas 

francesas invadiram o México pela segunda vez em sua história, como resposta ao não 

pagamento de compromissos externos assumidos pelos mexicanos em 1861 (BAZANT, 

2001, p. 429). Com apoio inicial da Inglaterra e da Espanha, os franceses tomaram a sua 

capital mexicana em 1863. Eles impuseram como forma de governo uma monarquia, 

encabeçada pelo príncipe Maximiliano de Habsburgo-Lorena da Áustria (1832-1867). O 

conflito contra os franceses estendeu-se até 1867, com a restauração republicana sob o 

presidente Benito Juárez (1806-1872). 

Os fatos são claros ao mostrar que a inconstância ou ingovernabilidade política do 

México era prejudicial ao país.  Para a economia os efeitos acabavam sendo ainda mais 

fortes, negativos e duradouros. Sem regras políticas estáveis e ausência de instituições fortes, 

os capitais não poderiam ingressar na economia. Os cinquenta e cinco primeiros anos do país 

foram bem conturbados, com direito a sucessivos golpes e invasões estrangeiras e revoluções 

internas. Entre 1811 e 1876, governaram o México 75 presidentes e dois imperadores. Com 

essa grande alternância de poder, não havia como manter constantes as regras do jogo e para 

piorar esse quadro, elas mudavam ao sabor dos novos governantes.  

O quadro das instituições político-sociais era bastante precário. Por exemplo: até a 

década de 1880, não existia no país uma legislação que estabelecesse as relações comerciais. 

Também não havia uma lei sobre patentes e nem uma legislação relativa à proteção do 

crédito, o que dificultava os investimentos de longo prazo para qualquer atividade produtiva. 

Assim como, para qualquer atividade econômica eram necessárias permissões ou 

autorizações especiais, que por sua vez eram agravados com impostos ou tarifas especiais 

(HABER, 1990a, p. 88). Em um ambiente em que havia dificuldade em cumprir os contratos 

firmados ou cobrar os empréstimos contraídos, principalmente, quando o Estado estava 

envolvido, possuir acesso a aqueles que exerciam o poder era uma ferramenta necessária 

para a sobrevivência de algum negócio. Esse quadro institucional arcaico, portanto, 

contribuía fortemente para o subdesenvolvimento do México (COATSWORTH, 1988, p. 

289). 

3. A ECONOMIA E A SOCIEDADE MEXICANAS NO PROCESSO DE 

CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO NACIONAL (1811 A 1876) 

 

Durante esse período a economia mexicana era essencialmente agrícola. A fonte 

principal de sobrevivência da maioria dos mexicanos estava ligada à terra. A maior parte de 

sua população estava assentada nas pequenas cidades e assentamentos, com suas atividades 
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concentradas no campo e praticavam uma agricultura de subsistência que dependia 

praticamente da vontade divina para ter sucesso.  

Nesse universo rural, grande parte da população sobrevivia por meio de uma economia 

de trocas, que pouco conhecia a monetização. As profundas transformações ocorridas na 

economia mexicana, após a segunda metade do século XIX, não haviam conseguido alterar 

esse quadro que perdurava desde seu período colonial. A falta de infraestrutura era um 

grande obstáculo para o desenvolvimento econômico, para agravar esse quadro a geografia 

não foi generosa com o país, visto que o México não dispõe de rios navegáveis que 

possibilitassem o transporte de mercadorias do litoral para o interior. Além disso, a grande 

quantidade de montanhas íngremes e grande cobertura territorial de florestas tropicais 

prejudica sensivelmente o deslocamento das mercadorias, encarecendo os fretes dos 

produtos. 

Em linhas gerais, aproximadamente um terço do território mexicano está assentado em 

terras planas, propícias à agricultura e à pecuária. Assim posto, o comércio interno era 

dificultado com esses obstáculos. O pequeno movimento de cargas que existia era 

transportando em reduzidas quantidades com margens elevadas de lucro. Nesse sentido, 

quase todas as mercadorias haviam de percorrer até seu destino final, por meio de caminhos 

em terrenos montanhosos, usando mulas ou carros de boi. A grande maioria das estradas 

carecia de manutenção ao longo do século XIX, o que dificultava o comércio e encarecia os 

fretes, criando-se assim uma barreira natural para o surgimento de algumas indústrias, com 

a produção destinada exclusivamente a mercados locais. Um exemplo claro desse processo, 

eram as firmas que produziam bens perecíveis, como a cerveja e pães, ou produtos das 

pequenas manufaturas que elaboravam panos mais grossos. Nesse universo dos mercados 

locais sobreviviam às pequenas tecelagens manuais – também chamadas de obrajes.  

A questão do transporte e a sua segurança eram fatores que dificultavam extremamente 

o desenvolvimento do país. A introdução das ferrovias a partir de 1873, com a conclusão do 

trecho entre a Cidade do México e Veracruz – cidade localizada no litoral do Golfo do 

México –, haveria de atenuar esse problema. A segurança nas estradas era um caso 

alarmante, visto que vários grupos de bandoleiros infestavam o interior do país, assaltando 

aqueles que se aventurassem a viajar. Também não adiantava esperar por ações provenientes 

da Cidade do México, por não haver recursos financeiros para a criação de um exército 

nacional profissional, o Governo central tinha que depender de alguns efetivos militares e 

oportunistas, que por sua vez não eram tão melhores do que aqueles que deviam combater. 
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O processo de industrialização no México é concomitante ao período colonial. Eis o 

caso dos tradicionais obrajes, isto é, empreendimentos econômico-sociais que produziam 

tecidos e confecções artesanais para os segmentos populares. Todavia, esta forma de 

organização não consegue evoluir e sobreviver com a concorrência das novas formas de 

produção desenvolvidas pela Revolução Industrial. Nesse sentido, Haber (1990a, p. 81-83) 

analisando os obstáculos a industrialização, divide em dois períodos distintos as restrições 

existentes para o desenvolvimento da indústria mexicana. No primeiro período (1830-1880) 

as principais dificuldades encontradas pelas manufaturas eram elementos fora de seu 

controle, tais como: a insegurança jurídica para os direitos de propriedade; o baixo 

crescimento da renda per capita e do reduzido mercado interno nacional; dos meios de 

transportes deficientes; da elevada criminalidade nas estradas; e dos baixos níveis de capitais 

nacionais internos. Para o período seguinte (1880-1940) o foco do problema passa a ser 

direcionado para o âmbito interno da empresa, quando a incapacidade de conseguir 

economias de escala; altos custos do capital fixo; baixa produtividade dos trabalhadores; e 

começam a prejudicar o florescimento industrial. 

Quanto ao primeiro período, à dificuldade mais visível para a indústria manufatureira 

mexicana no século XIX foi a falta de um mercado nacional, em decorrência dos altos custos 

de transporte entre as diversas regiões do país. Ao comparar as experiências de sucesso em 

nações com industrialização recente, é possível perceber um fato em comum: todas elas 

estavam conectadas com sistemas de transporte de baixo custo – um bom exemplo disso é o 

transporte fluvial e por canais, navegação costeira e estradas. No México, a situação era 

totalmente inversa, os custos de transportar mercadorias de uma cidade para outra eram 

extremamente elevados, um fato que contribuía profundamente para isso está na topografia 

muito irregular do país.  

Segundo Haber (1990a, p. 91): 

“Unicamente um terço da superfície do país é razoavelmente plana e quase 

não existem vias fluviais navegáveis, com exceção de alguns poucos rios 

nos escassamente povoados estados sul-orientais de Veracruz e Tabasco. 

Ademais, a grande maioria da população tem vivido historicamente nas 

regiões montanhosas do interior do país, o que significa que a navegação 

costeira não podia desempenhar um papel significativo no momento de 

unificar os mercados regionais.” 

Com efeito, naquela época os mercados mexicanos eram fundamentalmente de caráter 

local ou regional, dado que a maior parte das mercadorias produzidas era comercializada em 

uma área próxima ao local de produção. Para o mesmo autor, o quadro era bastante similar 

ao que existia na Alemanha antes da sua formação e unificação nacional em 1870. Até o 
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final do século XIX, as províncias haviam adquirido uma grande autonomia frente ao 

governo central e, com isso, também executavam uma política fiscal autônoma. Em outras 

palavras, cada província tributava a produção e o comércio à sua maneira. 

Os mesmos elementos que prejudicavam a criação de uma grande indústria no México. 

Mesmo assim, essa realidade também abria oportunidades de negócios para os pequenos 

produtores. Os elevados custos de transporte interno protegiam os pequenos fabricantes da 

concorrência inglesa. Nesse sentido, a indústria do algodão liderava este processo. Em 1843, 

havia 43 fábricas de algodão concentradas nos Estados de Puebla e Cidade do México, 

produzindo para os mercados locais. Duas décadas mais tarde, em 1877, a indústria de 

algodão cresceu significativamente. Naquele ano, foram instaladas 92 fábricas, porém com 

um tamanho médio inferior a períodos anteriores. Além da indústria do algodão, também 

havia outras atividades relevantes, que muitas vezes aparentavam mais uma oficina artesanal 

do que uma indústria moderna (FRANÇA; CUNHA, 2014). Em sua maior parte, elas eram 

de tamanho reduzido e empregavam poucos trabalhadores. Um bom exemplo disso era a 

atividade siderúrgica que estava concentrada em cinco fundições em 1853, a maior parte 

considerada de pequeno porte. Também era cinco a quantidade de empresas relacionadas à 

produção de vidro em 1857 e que apresentavam o mesmo perfil das pequenas fundições. Nos 

dois setores citados, a maior parte das empresas empregava até cem trabalhadores.  

Outras atividades que também empregavam trabalhadores, porém em escala mais 

reduzida, estavam relacionadas a bens de consumo leves, que exigia pouco capital e que 

empregava a tecnologia disponível no país. A maior parte delas estava localizada na Cidade 

do México. Em 1887, operavam 728 firmas nas áreas de calçado, produtos de higiene, 

madeireira, chapéus, alfaiataria e panificação. O interessante nessa realidade é que não havia 

uma indústria de bens de capital ou de bens intermediários. Isto era resultado, em grande 

parte, pelo fato de que as indústrias de bens de consumo existentes não conseguirem gerar 

condições para o surgimento desses dois ramos de atividade industrial. Em outras palavras, 

o mercado mexicano não havia amadurecido o suficiente para sustentar uma indústria de 

bens de capital própria e nem tampouco uma indústria de bens intermediários (HABER, 

1990a, p.91). 

4. AUGE E DECLÍNIO DO LIBERALISMO ECONÓMICO E 

POLÍTICO MEXICANO (1876 A 1911): O PORFIRIATO 

 

José de La Cruz Porfírio Diaz Mory (1830-1915) esteve comandando direta ou 

indiretamente a vida política mexicana entre 1876 e 1911. Esse importante período na 
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história política, econômica e social do país é conhecido como El Porfiriato. O regime do 

Porfiriato proporcionou ao México, um longo período de rara estabilidade política, que desde 

o início do processo de independência nunca havia experimentado. No conjunto, suas ações 

beneficiavam o setor exportador e aqueles que desejavam investir no país. Um bom exemplo 

estava na forma como geria as receitas do governo. Ao contrário das gestões anteriores que 

aumentaram suas receitas fiscais por meio de empréstimos compulsórios e aumento da carga 

tributária, Díaz fez a opção por não ir por este caminho. Caso ele colocasse em prática tais 

medidas, provavelmente desestimularia o ingresso de capitais estrangeiros. A assim 

chamada “velha águia” ou “o chefe”, isto é, o presidente Díaz, desejava colocar o México 

na rota dos capitais internacionais, para tanto, a maior parte das receitas eram provenientes 

das altas taxas alfandegárias e sobre a mineração. E, como incentivo, as empresas 

estrangeiras instaladas no país eram pouco tributadas (KATZ, 2001, p. 58; BRUE, 2005).  

Em termos econômicos suas ações possibilitaram a entrada no México no sistema 

econômico mundial como fornecedor de matérias primas (CARMAGNANI, 2004). Durante 

seu governo foram criadas condições políticas e econômicas necessárias para atrair o capital 

internacional em direção do México, indispensável para modernizar a economia do país. 

Durante esse período, a oposição política praticamente desapareceu, enfraquecendo 

substancialmente o poder dos caudilhos regionais, que, desde o início da história da nação, 

rivalizavam com o poder central. Desse modo, com um poder central mais forte, a segurança 

das estradas foi reforçada, ocasionando uma redução na ação dos grupos de bandoleiros que 

assaltavam seus percursos (CATÃO, 1998).  

Por outro lado, o incipiente movimento dos trabalhadores nas cidades foi combatido 

diretamente, evitando a formação de greves ou a formação de uma classe operária mais 

organizada que possibilitasse, por seu poder de barganha, auferir melhores remunerações. 

Além disso, havia uma grande mobilidade da força de trabalho que recebia uma remuneração 

extremamente baixa. O regime fazia todos os esforços para que os operários ganhassem 

pouco, mesmo que isso obrigasse o uso de fortes incentivos policiais para manter essa 

situação. Para as empresas, a oferta de trabalho apresentava um grave problema que não 

poderia ser resolvido no curto e médio prazo. A qualificação dos trabalhadores era 

extremamente baixa. Em consequência as atividades que demandavam um corpo técnico 

mais especializado eram preenchidas, quando possível, por operários técnicos estrangeiros. 

Nesse sentido, as atividades relacionadas à manutenção e operação de máquinas 

apresentavam uma forte carência de operários especializados, contribuindo para redução na 

produtividade do setor.  
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Durante a década de 1880, os efeitos de um governo central forte, associados a uma 

política favorável ao capital, criaram condições para que a industrialização do México 

tomasse outro rumo. A partir desse momento, a entrada do capital estrangeiro ocorreu em 

maior quantidade, beneficiando as atividades com maior potencial de lucro e transformando 

em pouco tempo a economia nacional. A forma do autoritarismo que se desenvolveu durante 

o regime de Porfírio Díaz se ajustava perfeitamente às exigências do processo de 

modernização que o capital requeria. Isso implicava em profundas modificações no marco 

legal e institucional (COASTWORTH, 1975, p. 215; VAN CREVELD, 2004). Nesse 

sentido, era essencial que o Estado mexicano conseguisse ofertar condições seguras para o 

capital, e assim o fez Porfírio Díaz ao implantar uma nova legislação sobre mineração 

aprovada pelo Congresso Nacional, em 1887. Com o virtual controle do cenário político, 

outras ações visando transformar o quadro institucional foram aprovadas, tais como a 

promulgação de uma legislação societária em 1889, e estabelecimento de códigos 

comerciais, normas bancárias e de crédito. Também foram realizadas ações no sentido de 

organizar uma burocracia civil e na unificação do regime fiscal. 

O setor mais vulnerável na economia mexicana continuava sendo a infraestrutura, 

responsável por boa parte do atraso econômico do país. Com a implantação das reformas no 

aparato institucional, os investimentos estrangeiros aumentaram significativamente. Os 

setores mais beneficiados nesse processo foram o ferroviário, por meio de subsídios, 

isenções fiscais e concessões especiais, e o da mineração. O desenvolvimento de uma malha 

ferroviária permitiu transportar matérias primas do interior para os portos do litoral ou até o 

norte do país em direção à fronteira com os Estados Unidos. Paralelo às concessões federais, 

também surgia muitos ramais secundários que possibilitaram o surgimento de uma rede 

interconectada que ligava finalmente os mercados interiores entre si, possibilitando a 

formação de um incipiente mercado nacional, via redução nos custos de transportes.4  

Tabela 2: Malha ferroviária federal mexicana, 1876-1910 

Ano Quilômetros 1873 = 100 

1873 572 100 

1876 680 119 

1880 1.074 188 

1884 5.731 1.002 

1890 9.544 1.669 

1900 13.615 2.380 

 
4 Além disso, melhorou o escoamento da produção agrícola, auxiliou o investimento externo em grande 

escala, melhoraram a capacidade de militar do regime central, além de melhorar as comunicações da nação. 

Ver CUNHA (2013) 
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1907 17.510 3.061 

1910 19.280 3.371 

Fonte: HABER (1990b) e FICKER (1995) e tabulações dos autores. 

 

Entre 1873 a 1910, a malha ferroviária federal mexicana havia crescido 

espetacularmente e se aproximava do total apresentado pela malha brasileira e abaixo da 

argentina. Porém, se adicionarmos a essa conta os ramais ferroviários secundários 

controlados pelas províncias e governos locais, que totalizavam mais de quatro mil 

quilômetros de estrada de ferro, o México, em 1910 já possuía a segunda maior rede na 

América Latina. Isso era um feito espetacular, pois a geografia mexicana não ajudava muito 

o trabalho dos construtores. As inovações tecnológicas foram responsáveis por esse feito, 

com suporte do capital estrangeiro e do forte apoio governamental, conseguiram superar 

estas adversidades encontradas em períodos anteriores (CALDERÓN, 1965). 

Assim, melhorava substancialmente as condições para a formação de um mercado 

interno para produtos mexicanos, com a profunda redução no custo de transportes. A partir 

desse momento, deslocar uma mercadoria do interior para o litoral era bem mais fácil e 

barato. Como consequência, maiores eram as possibilidades de comercializar mercadorias 

transportadas por trilhos em detrimento das antigas formas de transporte. O papel das 

ferrovias foi essencial para o desenvolvimento econômico do México no final do século 

XIX.  

Durante a década de 1890, as cargas transportadas pelas ferrovias não se concentravam 

exclusivamente na condução de mercadorias para o mercado externo. Ao contrário do 

verificado em toda a América Latina, as empresas de transporte ferroviário atuaram 

fortemente na promoção de algumas regiões e atividades produtivas, possibilitando a ligação 

entre pequenos mercados entre si, em um mercado interno integrado. Um bom exemplo é 

que as onze maiores empresas em 1907, apresentavam um volume de carga transportada 

para o mercado interno superior ao volume de carga exportada (FICKE, 1995, p. 41). 

Agora, havia um mercado nacional em rápido processo de formação. Um bom exemplo 

disso estava na redução em quase 95% do valor total do frete entre a capital do país e a 

cidade de Querétaro distante apenas 250 km entre si. Até 1910, a criação de uma malha 

ferroviária não havia beneficiado todo o país. A maior das estradas de ferro estava localizada 

nas regiões mais desenvolvidas e que apresentavam maior rentabilidade, permitindo escoar 

a produção mineral e agrícola do país. Havia regiões que não estavam conectadas, como a 

Baja Califórnia, Chiapas, Tabasco, a costa sul do Pacífico e a península de Yucatán. Bem 
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como, também havia regiões onde duas concessões concorriam pelo mesmo mercado 

(COSTWORTH, 1990). 

Desde o período colonial, a economia mexicana se destacara como grande exportadora 

de prata. Ao longo do século XIX, a atividade mineradora no México apresentou uma 

tendência de queda em grande parte foi resultado da incerteza política, das dificuldades em 

escoar a produção e da falta investimentos que levassem a modernização desse setor. 

Todavia, a partir de 1880, as condições para o setor de mineração tornaram-se extremante 

favorável devido à introdução das ferrovias e a consequente redução nos custos de transporte, 

e na política governamental de atrair capital estrangeiro. 

No final de 1884, as leis mexicanas foram alteradas para beneficiar investimentos no 

setor. Desde o período colonial, as leis outorgavam ao Estado a propriedade pelo uso do 

subsolo. Com Porfírio Díaz no poder, as coisas haviam mudado substancialmente. A partir 

desse momento, os proprietários de terra também eram donos do subsolo (DE LA BORDA 

2005, p. 21-23). 

Em um primeiro momento, a mineração de ouro e prata foram os setores mais 

beneficiados. Entre 1875 e 1876, a produção de prata aumentou de 520 mil toneladas, para 

2,305 milhões de toneladas entre 1910 e 1911. Esse processo também aconteceu com a 

produção de ouro, que passou de um pouco mais de mil e sessentas toneladas, para trinta e 

sete mil no mesmo período.  

 

Tabela 3: Produção de ouro e prata mexicana, 1875-1911 

Ano Ouro (ton.) Em pesetas 

(milhões) 

Prata (ton.) Em pesetas 

(milhões) 

1875/76 1,6 2,2 522,0 21,8 

1880/81 3,4 2,0 756,0 29,2 

1885/86 2,0 1,3 874,0 34,2 

1890/91 2,7 1,8 1068,0 41,9 

1895/96 17,8 12,0 1491,0 61,0 

1900/01 27,3 18,4 1816,6 74,3 

1905/05 27,3 36,4 1845,2 75,6 

1910/11 37,1 49,5 2305,8 80,9 

Fonte: Estadísticas históricas de México (2009). 

 

Os investimentos no setor contemplaram outros tipos de mineração. Desse modo, 

ocorreu um substancial crescimento na produção de cobre, ferro e carvão. A situação mineral 

mexicana era mais confortável que a brasileira e a argentina, no que tange a oferta de 

insumos para sua incipiente industrial. Ao contrário dos dois países sul-americanos, o 
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México dispõe de reservas de carvão, para alimentar as caldeiras de uma grande fundição, e 

isso representava uma parcela significativa do consumo nacional (FICKER, 1988, p. 55).5  

Embora, naquele momento, a produção nacional de carvão e cobre fosse insuficiente 

para satisfazer o mercado interno, por sua localização e proximidade dos países produtores, 

podia-se adquirir esses insumos por um preço mais reduzido que os provenientes do Brasil 

e a Argentina, o que fez reduzir consideravelmente os custos de produção. Entre 1893 e 

1907, a participação do carvão mineral e cobre nas cargas transportadas pelas onze maiores 

empresas ferroviárias do país subiu de 28% para 35% do volume transportado. O volume 

transportado passou de 600 mil toneladas, para um 1,8 milhões toneladas, entre 1899 e 1907. 

A indústria siderúrgica mexicana tomou um forte impulso a partir 1891, quando o 

Congresso dos Estados Unidos aprovou a denominada tarifa McKinley, aumentando as 

tarifas de importação sobre minerais não processados, e mantendo de forma relativamente 

baixa, as barreiras tarifárias sobre minerais processados. Como consequência direta deste 

ato, as empresas de mineração localizadas nos Estados Unidos passaram a instalar plantas 

siderúrgicas no território mexicano (KATZ, 2001, p.51). 

Nesse sentido, o papel das ferrovias foi crucial para transportar o minério de ferro das 

jazidas em direção à fundição. Em 1900, foi criada a La Fundidora Monterrey que 

empregava as mais modernas técnicas de produção de ferro e aço existentes. Era a primeira 

indústria de grande porte na América Latina, que operava em todas as fases do processo: 

desde a extração até a elaboração do produto final em chapas ou lingotes. Para ajudar nesse 

esforço, a produção local de carvão entre 1881 e 1910, foi multiplicada por seis. A extração 

de ferro aumentou-se em uma proporção ainda maior, em dez anos, ela passou de um pouco 

mais de 3,3 mil toneladas para quase 55 mil. O mesmo resultado também é encontrado na 

mineração de cobre, mais voltada à exportação (BULMER-THOMAS, 2010). 

 
Tabela 4: Produção Mineral Mexicana, 1891-1915 

Ano Cobre (ton.) Carvão (ton.) Ferro (ton.) 

1891 5.650 200.000 - 

1895 11.806 270.000 - 

1900 22.473 387.977 3.306 

1905 65.449 920.000 19.674 

1910 48.160 1.304.111 54.698 

1913 52.592 600.000 12.758 

Fonte: Estadísticas históricas de México (2010). 

 
5 Em 1907, a metade do consumo de carvão e cobre era proveniente do exterior. 
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Os hidrocarbonetos são outro importante tópico na economia política mexicana 

durante o período objeto de análise. Com efeito, a história do petróleo no México remonta, 

pelo menos, à década de 1860, quando um sacerdote descobriu pequeno poço de petróleo, 

que, devido às dificuldades de transporte e comercialização, não era viável economicamente. 

Contudo, esse quadro foi profundamente alterado com a descoberta de grandes jazidas de 

petróleo no golfo do México. Associado a isso, a facilidade de extração, possibilitou que a 

produção petrolífera crescesse a ponto de o país tornou-se, em pouco tempo, num grande 

exportador mundial dessa riqueza nas primeiras décadas do século XX (RUBIO, 2003).  

O desenvolvimento da indústria petrolífera ocorreu principalmente no norte e leste do 

país, influenciada diretamente pelo desenvolvimento dessa mesma indústria em território 

americano. Isso se torna mais evidente nas primeiras duas décadas do século XX, quando o 

México conseguiu alcançar as primeiras posições mundiais nessa atividade extrativa em 

conjunto com os Estados Unidos, Rússia e países localizados no Oriente Médio. Em termos 

comerciais, o México começou a produzir petróleo em 1901. De início, as barreiras à entrada 

de outras firmas nesse mercado não eram muito elevadas, visto que nos primeiros dez anos 

desse século havia centenas de pequenas, médias e grandes empresas começando a explorar 

o subsolo deste país. Um claro exemplo desse cenário era a grande quantidade de firmas 

registradas neste setor, em 1919. Nesse ano havia 447 empresas registradas, e, desse total, 

uma pequena fração eram de firmas que conseguiam produzir e exportar quantidades 

significativas dessa mercadoria (RUBIO, 2005). 

É importante ressaltar, que a indústria petrolífera ainda estava em seus estágios iniciais 

de desenvolvimento de suas técnicas de operação, e que nem sempre a concessão de uma 

licença para perfurar um poço se traduzia em sucesso comercial. Seja como for, na década 

de 1920, a República mexicana haveria de se tornar a maior exportadora mundial de petróleo 

e a segunda maior produtora. Em 1921, de cada cinco barris de petróleo produzidos no 

mundo, um era mexicano.  

Já no começo do século XX, ainda governava o país o presidente Porfírio Díaz, famoso 

por sua afirmação: “tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos”. Até aquele momento 

(1901), seu principal mérito foi ter mantido o país sobre uma ordem centralizadora por mais 

de 25 anos, fato que propiciou estabilidade para o capital externo e um crescimento 

econômico. Ao governar o país com “mão de ferro”, Díaz havia conseguido modernizar a 

economia mexicana inserindo-a na ordem econômica internacional, como fornecedora de 

minerais em contraste com Argentina e Brasil. Porém, suas práticas políticas não 
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diferenciam das executadas pelos demais governantes, excluindo do processo político a 

maior parte de sua população (SCHIAVON; SPENSER; VÁZQUEZ, 2006). 

Gráfico 1: Produção de Petróleo mexicano: 1910 a 1920 (barril/dia)

 
Fonte: WOMACK (2001) e tabulações dos autores. 

 

Durante o Porfiriato, o México havia experimentado um espetacular crescimento das 

suas exportações em um ritmo de sete por cento ao ano, muito superior ao que era verificado 

no comércio mundial de produtos primários – durante este mesmo período, a média mundial 

de crescimento das exportações foi de aproximadamente três por cento ao ano (CATÃO, 

1998). A história da indústria mexicana nas primeiras décadas do século passado foi marcada 

pela ausência do Estado como agente indutor, de forma direta.6 Segundo o pensamento 

liberal, ela não se intrometia diretamente nos negócios comerciais – embora essa prática não 

seja seguida por seus correligionários. Sua origem era de caráter espontâneo, seu 

desenvolvimento era, em grande parte, baseado no interesse de grupos estrangeiros ou de 

estrangeiros radicados nesse país. 

Com relação à indústria, as duas primeiras décadas haviam deixado um legado de uma 

econômica predominantemente capitalista. Contudo, seu desenvolvimento ocorreu de forma 

desigual favorecendo as regiões do Noroeste, Nordeste, Distrito Federal e do Golfo, em 

detrimento das demais. Grande parte da indústria de manufaturas mexicana estava localizada 

 
6 Para os padrões de intervenção do Estado no começo do século XX, era aceitável a prática do uso de 

subsídios, isenções fiscais e concessões para operação de serviços públicos. Posteriormente, a partir dos 

anos trinta, começou a prevalecer a intervenção direta do Estado na produção. 
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em três pontos do país: Cidade do México, Monterrey, e entre as cidades de Puebla e 

Veracruz (MEYER JR., 2002, p. 213-4). 

O grande crescimento industrial nas últimas décadas do século XIX foi 

impressionante. Contudo, ainda existiam grandes gargalos a serem superados. Entre os 

obstáculos encontrados estavam a dificuldade em aumentar a escala de produção, a baixa 

produtividade dos trabalhadores, e os altos custos do capital fixo como proporção a que a 

economia poderia mobilizar (HABER, 1990b, p.345).  

O processo de formação de um mercado nacional estava em fase inicial com a 

introdução das ferrovias e a redução nas dificuldades de comercializar mercadorias em quase 

todo território nacional. Para auxiliar nesse processo, havia a crescente urbanização e a 

formação de uma classe de trabalhadores que proporcionaram um aumento do poder de 

compra da sociedade, expandido as oportunidades de venda pelos industriais mexicanos. 

Nesse diapasão, quase 75% de todos os mexicanos ainda viviam nas pequenas comunidades, 

onde a realidade econômica era similar ao começo do século XIX, e entre os assalariados a 

renda era extremamente baixa quase ao nível de subsistência. Seria desejável que as classes 

“mais abastadas” adquirissem produtos nacionais, porém a prática era que elas preferiam 

comprar mercadorias importadas. 

A tecnologia importada pelas empresas estrangeiras não era compatível com a 

realidade do mercado interno, o que proporcionava uma capacidade de produção acima das 

potencialidades do consumo interno, gerando uma capacidade ociosa na indústria. Isso era 

um reflexo da incapacidade de as empresas mexicanas sustentarem um mercado que 

possibilitasse a formação da indústria nacional de bens de capital. Porém, mesmo que 

houvesse um mercado para isto, a qualificação dos trabalhadores era extremamente reduzida, 

o que dificultaria encontrar mão de obra com conhecimento técnico e especializado 

(AMSDEN, 2009, p. 69-80). Segundo HABER (1990b, p. 350): “as fabricas têxteis 

mexicanas empregavam quase o dobro de trabalhadores por máquina que as firmas 

britânicas, e mais de duas vezes e meia que as da Nova Inglaterra”. Por outro lado, o mesmo 

autor constatou que a importação dos bens de capitais aumentou os custos de implantação 

da indústria no México, quando comparada com economias mais desenvolvidas, 

aumentando os custos de produção locais e dificultando a concorrência com produtos 

importados.  

Entre 1900 e 1910, o número de empresas têxteis praticamente permaneceu inalterado. 

Todavia, sua produção cresceu consideravelmente, indicando um aumento no seu tamanho 

de operação. Por outro lado, os dados da tabela seguinte também mostram o comportamento 
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da produtividade dos trabalhadores que praticamente permanece inalterada (FRANÇA; 

CUNHA, 2014). 

 

Tabela 5: Indústria têxtil mexicana, 1900-1913 

Ano Número de 

Fábricas 

Valor da 

Produção em 

1000 pesos 

Produção em 

1000 metros 

Trabalhadores Produção por 

Trabalhador 

(1900 =100) 

1900 122 35.439 261.397 27.767 100,0 

1901 133 35.553 262.044 26.709 96,0 

1902 124 27.939 235.956 24.964 99,6 

1903 115 31.339 262.170 26.149 94,2 

1904 115 34.646 280.710 27.456 105,0 

1905 130 46.097 310.692 30.162 109,9 

1906 130 44.894 349.711 31.673 105,0 

1907 129 41.326 376.517 33.132 104,6 

1908 132 35.303 368.370 35.816 108,1 

1909 129 36.656 314.228 32.229 90,0 

1910 121 39.119 315.322 31.963 99,2 

1911 119 39.286 341.441 32.147 100,6 

1912 126 46.848 319.668 32.209 100,2 

1913 128 36.643 298.897 32.641 101,3 

Fonte: Estadísticas históricas de México (2010) e tabulações dos autores. 

 

Com relação à oferta de mão de obra, o México não conseguiu beneficiar-se de uma 

corrente migratória proveniente a Europa que possibilitasse melhorar o capital humano em 

termos de qualificações. Embora houvesse tentativas de atrair colonos, elas nunca 

conseguiram prosperar como no Brasil e Argentina. Pelo contrário, o país era um grande 

exportador de mão de obra para os Estado Unidos. Em uma economia aberta ao comércio 

internacional, as condições de sobrevivência das empresas mexicanas eram difíceis. A 

alternativa encontrada foi à proteção do Estado, por meio das tarifas aduaneiras. Essa prática 

não era isolada, outros países faziam o mesmo para proteger suas indústrias. Em 1913, o 

México aplicava uma tarifa média de 33,7%, a Argentina de 26%, o Brasil de 42% e os 

Estados Unidos de 44% (AMSDEN, 2009, p.94). 

Além disso, o crédito bancário era restrito e limitado. O sistema financeiro mexicano 

estava orientado para operações de curto prazo. Essa situação dificultava ao empresariado 

nacional levantar recursos para expandir suas atividades. Em 1897, havia somente sete casas 

bancárias em operação, treze anos mais tarde esse número chegaria a vinte. Da mesma forma 

que no Brasil e Argentina, as casas bancárias eram de maioria de propriedade inglesa que 

forneciam créditos com até um ano de duração. 
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Parece pertinente acrescentar que a classe de industriais mexicanos era formada por 

pessoas de origem comerciais, que por sua vez eram beneficiados com apoio do Governo de 

Porfírio Díaz. Seu poder político possibilitava “abrir caminhos” em um emaranhado 

conjunto de restrições. Ter alguém no Governo era uma boa política para os lucros. 

 

Considerações finais 

 

As transformações econômicas impulsionadas durante o Porfiriato tornaram o México 

fortemente dependente dos interesses estrangeiros. Esses conglomerados corporativos 

passaram a controlar os setores mais importantes e estratégicos da economia, principalmente 

bancos, mineração, indústria e transportes. A evolução da indústria ocorreu ao custo de uma 

forte concentração no setor. As principais atividades eram controladas por poucas empresas 

que praticavam entre si cartel e formação de preços mais elevados. O processo de 

acumulação industrial permitiu expandir suas empresas em uma escala sem precedentes. 

Contudo, estas modificações não possibilitaram o desenvolvimento de uma indústria de bens 

de capital e de produtos intermediários. 

A indústria mexicana desenvolveu-se aceleradamente em atividades que não havia 

similar em toda América Latina, tais como a produção de vidro, papel e produtos químicos 

básicos. A maioria das reformas econômicas beneficiou um pequeno grupo de pessoas que 

apoiavam o regime. O nível de corrupção havia chegado a um patamar bastante elevado, no 

qual a prática de dificultar e vender facilidades eram bastante comuns. As transformações 

que a economia mexicana apresentou nos anos do Porfiriato levaram a profundas 

contradições, tanto no campo como nas cidades. Nas regiões rurais, coexistia uma nova 

agricultura moderna intensiva em capital, que adotavas modernas técnicas de gestão, e por 

outro havia fazendas produzindo de modo similar ao que era praticado no período colonial. 

Os indígenas e trabalhadores rurais e urbanos, foram fortemente coibidos da defesa dos seus 

interesses. Os povos indígenas gradualmente foram perdendo o acesso a suas terras 

comunais, em benefício dos grandes proprietários de terras. O sistema do peonaje ainda era 

bastante adotado nas grandes fazendas. Os trabalhadores urbanos eram proibidos de se 

organizar. Diante destas contradições surgiram dois Méxicos, um moderno e outro atrasado, 

que produziram um crescimento sem paralelo até aquele momento na história do país, 

levando a sua inserção no sistema econômico internacional. Eram as condições básicas para 

que revoltas sociais acontecessem. Em 20 de novembro de 1910, estourou a revolução 

mexicana, que iria culminar com a deposição de Porfirio Diaz em 25 de maio de 1911, e 
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levaria a economia e a sociedade do país a uma drástica recomposição (AGUILAR; MEYER, 

2000; SCHIAVON; SPENSER; VÁZQUEZ, 2006; BULMER-THOMAS, 2010). 
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                                                                   RESUMO 

A busca por fontes de energia faz parte do desenvolvimento da humanidade e o seu uso é um processo que 

acompanha a evolução dos seres humanos. Em um contexto do uso de energia derivada do petróleo, que tem 

um limite a ser explorado, surge à necessidade de substitutos para este. Neste sentido, os biocombustíveis 

aparecem como fonte de energia alternativa. No Brasil, diversos eventos levaram o país a se tornar um dos 

líderes tanto em produção quanto de consumo de biocombustível. Nos últimos anos a expansão da produção 

da cana-de-açúcar (principal matéria-prima de biocombustível no Brasil), tem-se intensificado na Região 

Centro-Oeste. Com base neste contexto, o objetivo do trabalho foi analisar a evolução da produção e consumo 

de biocombustíveis na Região Centro-Oeste em comparação com a média nacional. Ademais, buscou-se 

verificar a participação da região na área plantada e na produção de etanol de cana-de-açúcar. Para atender a 

esse objetivo realizou-se um estudo bibliográfico de base descritiva e explicativa. Utilizou-se também de uma 

análise estatística de evolução dos dados. O período de análise refere-se aos anos de 2005 a 2019. Os principais 

resultados encontrados estão relacionados à evolução da participação do Centro-Oeste na área plantada, 

passando de 10% para 18%, no período, e na produção do biocombustível (etanol) no país, a região passou de 

13% para 30%, sendo a região a segunda do Brasil em ambos os quesitos, assim, a Região Centro-Oeste é 

responsável principalmente no abastecimento nacional do biocombustível. 

Palavras-chave: Bioenergia. Cana-de-açúcar. Setor Sucroenergético. Bioeconomia. 

ABSTRACT 

The search for energy sources is part of the development of humanity and its use is a process that follows the 

evolution of human beings. In a context of the use of energy derived from oil, which has a limit to be explored, 

there is a need for substitutes for this. In this sense, biofuels appear as an alternative energy source. In Brazil, 

several events have led the country to become one of the leaders in both production and consumption of biofuel. 

In recent years, the expansion of sugar cane production (the main raw material for biofuel in Brazil), has 

intensified in the Midwest region. Based on this context, the objective of the work was to analyze the evolution 

of the production and consumption of biofuels in the Midwest Region in comparison with the national average. 

In addition, we sought to verify the region's participation in the planted area and in the production of sugarcane 

ethanol. To meet this objective, a bibliographic study with a descriptive and explanatory basis was carried 

out. A statistical analysis of the evolution of the data was also used. The analysis period refers to the 

years from 2005 to 2019. The main results found are related to the evolution of the participation of 

the Midwest in the planted area, going from 10% to 18%, in the period, and in the production of 

biofuel (ethanol) in the country, the region went from 13% to 30%, being the second region of Brazil 

in both aspects, thus, the Midwest Region is mainly responsible for the national supply of biofuel. 

 

Keywords: Bioenergy. Sugar cane. Sugar-energy sector. Bioeconomy. 
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1. Introdução 

 

A busca por fontes de energia faz parte da vida do homem e o seu uso é um processo que 

acompanha a evolução dos seres humanos. Segundo a Agência Internacional de Energia – IEA 

(2019), a demanda global de energia atingiu 13 bilhões de Toneladas de Óleo Equivalente em 2017 

sendo, cerca de 80%, derivada de recursos fósseis (carvão, petróleo e gás).  

O uso dos derivados dos recursos fósseis foi iniciada, em um primeiro momento, pela queima 

de hidrocarbonetos e, em um segundo momento, com o carvão, no século XIX. Já no século seguinte, 

pelo uso de petróleo, e agora, sustentada pelo gás natural (HALL, 2016). Assim, evidencia-se a busca 

por diferentes tipos de geração de energia para atender a demanda da sociedade. 

O aumento da demanda de energia não-renovável está correlacionado com problemas 

ambientais intensificados com o uso dos derivados fósseis. Portanto, apesar do comprovado valor 

como fonte de energia, os derivados fósseis causam consequências desfavoráveis, como emissões de 

gases do efeito estufa. Devido aos efeitos ambientais negativos da energia convencional e suas formas 

de produção e uso, bem como a diminuição das fontes convencionais de energia, surge a necessidade 

de uso de fontes renováveis de energia, como também se tornam urgente o seu uso 

(PAPAGEORGIOU et al, 2015). 

Alternativas de fontes de energia com menores impactos ambientais estão em constante estudo. 

Entre as alternativas de fonte de produção energética, os biocombustíveis apresentam-se com 

potencial para redução de emissão dos gases causadores do efeito estufa, diminuindo assim seu 

impacto ao meio ambiente quando comparado com os combustíveis fósseis.  

O Brasil apresenta uma matriz energética, com cerca de 43%, sendo energia renovável, em 

2017, sendo à média mundial de 13,7% em 2016 (MINISTÉRIOS DE MINAS E ENERGIA-MME, 

2018; IEA, 2018). Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

(2017), o Brasil é pioneiro no uso de biocombustíveis em nível mundial.  

Na produção de biocombustível brasileiro, a principal matéria-prima utilizada é a cana-de-

açúcar, sendo a Região Centro-Oeste a principal área de expansão no Brasil, visto que, de 2000 a 

2010, a área plantada cresceu mais de 219%, passando de 373.173 hectares (ha) para 1.190.572 

(SHIKIDA; RISSARDI JUNIOR, 2017). Embora o Sudeste ainda represente a principal área de 

plantio de cana-de-açúcar do Brasil, os estados do Centro-Oeste já representam 18% da área plantada 

(2018). Assim, áreas tradicionais como o Nordeste, foram superadas, segundo dados da União da 

Indústria da Cana-de-açúcar (UNICA, 2018).  

Com base neste contexto, o objetivo do trabalho foi analisar a evolução da produção e consumo 

de biocombustíveis na Região Centro-Oeste em comparação com a média nacional. Para atender a 

esse objetivo realizou-se um estudo bibliográfico de base descritiva e explicativa. Utilizou-se também 
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de uma análise estatística de evolução dos dados. O período de análise refere-se ao ano de 2005 a 

2019. Os dados obtidos foram oriundos do Banco de dados Sidra (IBGE, 2019) e UNICA. As 

principais variáveis analisadas referem-se a área plantada de cana-de-açúcar e à produção de 

biocombustível (etanol), no Centro-Oeste e no Brasil. 

Este artigo é composto por cinco seções, incluindo esta introdução. A seção dois retrata uma 

revisão sobre biocombustíveis e sustentabilidade. As seções três e quatro retratam os resultados da 

pesquisa, respectivamente, a evolução da área plantada de cana-de-açúcar e a produção e consumo 

de biocombustíveis no Brasil. E, por fim, na quinta seção são apresentadas as considerações finais. 

2. BIOCOMBUSTÍVEL E SUSTENTABILIDADE  

 

As fontes de energia são essenciais para a sobrevivência da humanidade. A principal fonte de 

energia, atualmente, tem origem fóssil (IEA, 2019), contudo, os recursos provenientes deste são 

limitados, quando considerado que não existe uma renovação em sua produção em igual montante de 

consumo.  

Além disso, existem problemas relacionados ao uso desses recursos e seus impactos ambientais 

(poluição, emissão de gases do efeito estufa, entre outros). De tal modo, as preocupações de um 

desenvolvimento que seja sustentável estão diretamente relacionadas ao uso de fontes de energia, 

assim, promoveram a utilização de biomassa, como alternativa para produzir bioenergia, 

biocombustíveis e outros bioprodutos (CAMBERO; SOWLATI, 2016). 

Com o aumento da população, fontes de energias limpas alternativas tornam-se cada vez mais 

necessárias. Assim, as fontes de biomassa surgem como uma importante alternativa para a população 

mundial e, em países desenvolvidos, essas fontes de energias tem aumentado constantemente 

(ACHEAMPON et al, 2017). 

Dados os problemas relacionados aos recursos limitados fósseis e seu potencial de poluição, 

surge a Bioeconomia, com o foco no desenvolvimento de tecnologias social, econômica e 

ambientalmente eficiente. Segundo o Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente – PNUMA 

(2016), a Bioeconomia, também é conhecida como “economia verde”, assim, pode ser definida como 

aquela que possui baixas emissões de carbono, utiliza recursos de forma mais eficiente que o uso de 

energia a base fóssil, e é socialmente inclusiva. A Bioeconomia, segundo De Besi e McCormick 

(2017), é definida como uma economia baseada na produção sustentável e na preservação de fontes 

renováveis.  

O conceito de Bioeconomia ainda está em debate (LEVIDOW; BIRCH; PAPAIONNOU, 

2012). O termo “Bioeconomia” é uma expressão contemporânea que surgiu em bases 

socioeconômicas e dinâmicas ambientais. Assim, vários autores e instituições se utilizaram de 
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diferentes conceitos, nos últimos anos, para descrever este novo enfoque econômico (VIVIEN et al, 

2019). 

Os debates em relação ao uso da Bioeconomia tendem a intensificar-se quando se leva em 

consideração os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. Dentre os quais se destaca o 

desenvolvimento de energias renováveis. Especificamente o objetivo 7 (Energia Limpa e Acessível), 

que busca assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.  

 Dentro do ODS 7 estão as metas de: aumentar a participação de energia renovável até 2030; 

dobrar a taxa de melhoria da eficiência energética em todo o globo; e aumentar a oferta de energia 

limpa e sustentável para todos, nos países em desenvolvimento, através da expansão da infraestrutura 

e atualização tecnológica. Neste sentido, os biocombustíveis são fontes alternativas de energia, e 

deverão desempenhar um papel fundamental na busca desses objetivos (HEIMANN, 2019).  

A Bioeconomia está diretamente ligada ao uso de recursos renováveis, assim, visando a 

sustentabilidade e garantindo produção futura (PFAU et al, 2014). Neste contexto, a Bioeconomia se 

encaixa diretamente na produção de biocombustíveis. 

Os biocombustíveis são fundamentais para atingir os objetivos de energia renovável e na 

eliminação progressiva dos combustíveis fósseis (ODS 7) (ACHEAMPONG et al, 2017). Segundo 

IEA (2019), ao adotar práticas de energias renováveis, o uso de energias fósseis (carvão, gás natural 

e petróleo), poderá diminuir de 80% do uso atual, para 60%, até 2040, no mundo. 

O transporte é o setor que mais demanda energia fóssil. Especificamente, o petróleo continua a 

ser a fonte primária de energia mais utilizada neste setor (IEA, 2019). Assim, a Bioeconomia ligada 

a utilização de recursos renováveis sustentáveis pode garantir a produção e o uso de biomassa para a 

demanda futura (PFAU et al, 2014).  

As biorrefinarias estão ligadas à conversão de biomassa em bioenergia. A produção de etanol a 

partir da cana-de-açúcar somado à bioeletricidade gerada a partir da queima do bagaço, faz do país 

um dos líderes em biorrefinarias (FAULIN, 2017). 

No Brasil, a Bioeconomia apresenta-se de diversas formas e campos. Estudos de controle 

biológico (SIMONATO, 2014) e produção de biocombustíveis (OLIVEIRA, 2015), por exemplo, 

utilizaram-se da Bioeconomia com o objetivo de obter ganhos econômicos, ambientais e sociais. E, 

todas as pesquisas que possibilitam novas tecnologias de produção sustentável se enquadram nesse 

novo enfoque da Bioeconomia. 

Considerando que, no Brasil, a base para a produção de Biocombustível é a cana-de-açúcar, 

apresenta-se, na sequência, o cenário de expansão da sua produção no Brasil com destaque para a 

Região Centro-Oeste. 
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3. EXPANSÃO DA ÁREA PLANTADA DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL E NA REGIÃO 

CENTRO-OESTE. 

 

A cultura da cana-de-açúcar é matéria-prima para a produção de diversos produtos, destacando-

se o açúcar e o biocombustível (primeira e segunda geração). Além disso, o bagaço da cana-de-açúcar 

é responsável pela geração de bioenergia. Nesse sentido, a produção brasileira se destaca 

primeiramente como o açúcar, desde o período colonial e, mais recentemente com o biocombustível, 

e o uso na geração de eletricidade. 

O avanço da produção agrícola brasileira em direção ao Cerrado, após os programas de 

desenvolvimento da região, tivera sucesso, em parte, graças a fatores como a migração de produtores, 

principalmente da Região Sul, que buscavam novas terras para o cultivo. Além dos créditos 

subsidiados, a terra barata também estimulou agricultores do Sul do Brasil a comprar grandes 

propriedades no Cerrado (RADA, 2013). 

No contexto da cana-de-açúcar, o Cerrado é a fronteira de expansão devido à disponibilidade, 

de recursos como: sua extensão territorial, água, clima e terra (BELLEZONI et al, 2018). O Centro-

Oeste é a fronteira de produção da cana-de-açúcar (SHIKIDA, 2013), sendo considerável o aumento 

de sua produção ao longo dos últimos anos. Quando colocado em evidência a área plantada, tem-se 

uma magnitude desse aumento de produção. A Figura 1 apresenta dados da evolução da área plantada 

de cana-de-açúcar nos estados do Centro-Oeste, no período de 2005 a 2017.  

 

Figura 1 - Evolução da àrea plantada de cana-de-açúcar nos estados da Região Centro-Oeste, no 

período de 2005 a 2017, em hectares. 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal (2019). 

Como apresentado na Figura 1, a partir de 2007 observou-se aumentos significativos na área 

plantada de cana-de-açúcar nos estados do Centro-Oeste, sendo Goiás o estado que lidera nesse 

critério. Considerando todo o período (2005 a 2017), o estado de Mato Grosso do Sul apresenta o 

maior índice de crescimento (384%), seguido dos estados de Goiás (360%) e do Mato Grosso (36%), 

um crescimento significantemente inferior aos demais.  
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Ao comparar a evolução da área plantada por regiões brasileiras no período de 2005 a 2017, o 

Centro-Oeste e o Sudeste apresentam dados crescentes, como é mostrado na Figura 2. Região Centro-

Oeste apresenta uma crescente participação na área total plantada de cana-de-açúcar no Brasil. Cabe 

destacar a participação do Sudeste, a maior entre as regiões, com aproximadamente 60% da área 

plantada. 

 
Figura 2 - Evolução da àrea plantada de cana-de-açúcar, em hectares, nas regiões brasileiras entre 

2005 a 2017. 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal (2019). 

Como mostrado na Figura 2, a participação da Região Nordeste, que vem caindo com o tempo. 

A Região Sul se manteve praticamente inalterada e a Região Norte apresenta uma produção pouco 

expressiva. A Figura 3, destaca a porcentagem de participação de cada região no total de área 

plantada. 

Shikida (2013) argumenta que o aumento da produção e a participação nacional da Região 

Centro-Oeste, está ligada à busca pela segurança alimentar e de uma matriz enérgica sustentável. 

A Região Centro-Oeste, em 2005, concentrava cerca de 10% da área de cana-de-açúcar do 

Brasil. Já em 2017, passou a representar 18%. A Região Nordeste apresentava mais de 20% da área 

plantada de cana-de-açúcar em 2005, esse percentual vem caindo e chegou a 9% em 2017. Em termos 

percentuais, a Região Sudeste destaca-se com os maiores índices, mantendo uma margem de 

participação de área plantada superior a 60%, em todo o período. 

Com a expansão das plantações de cana-de-açúcar nos estados do Centro-Oeste, a região que 

antes era discreta em relação à área cultivada, agora desponta como segunda região com maior área 

plantada, desde 2010.  Segundo Shikida e Rissardi Junior (2017), houve um processo de 

desregulamentação, em que, associado ao novo contexto econômico como fatores como: redução de 
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subsídios e financiamento à agroindústria canavieira, juntamente com a criação do carro flex, assim, 

a existiu uma migração de investimentos para áreas de cana, sendo a principal delas a Região Centro-

Oeste. 

 
Figura 3- Participação das regiões em relação à àrea plantada de cana-de-açúcar, em hectares, no 

Brasil entre 2005 a 2017. 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal (2019). 

Enquanto as outras regiões (com exceção do Sudeste), apresentam queda na área plantada nos 

últimos anos. Entre 2005 a 2017 a Região Centro-Oeste obteve um aumento significativo em área 

plantada, dobrando-a, o maior aumento percentual (100%), entre as regiões, no período. Como o 

etanol é um dos principais derivados da cana-de-açúcar, e foco central deste estudo, segue uma análise 

de sua produção e consumo ao longo dos últimos anos. Assim, o período foi marcado de uma maior 

produção na Região Centro-Sul brasileira, por seu avanço tecnológico e, por uma maior vantagem 

produtiva e de custos quando comparado com a Região Norte-Nordeste (SHIKIDA; RISSARDI 

JÚNIOR, 2017). 

 

3. PRODUÇÃO E CONSUMO DE ETANOL NO BRASIL E NA REGIÃO CENTRO-OESTE. 

 

Com o aumento da área plantada de cana-de-açúcar é importante conhecer a evolução da 

produção de etanol, tanto no Brasil, quanto na Região Centro-Oeste, que vem ganhando espaço nos 

últimos anos (Figura 4). 

Como se pode observar, ao analisar a produção de biocombustível, a Região Centro-Oeste 

apresenta maior destaque em termos de evolução de produção, se comparado aos dados da área 
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plantada (cerca de 18% da área plantada do Brasil, no ano de 2017), uma vez que a região representou 

na safra 2018/2019, 30% da produção nacional do biocombustível. 

 
Figura 4 – Produção de etanol por região brasileira em Mil M3, no período de 2004 a 2019. 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da UNICA (2019). 

Assim, quando se leva em consideração a participação das regiões na produção total de etanol 

(Figura 5), se percebe ainda mais o crescimento do Centro-Oeste na produção do Biocombustível 

(etanol). É possível observa também, a queda na participação da Região Sudeste, havendo assim, uma 

“substituição” entre as regiões, na participação da produção de etanol. 

A Região Centro-Oeste é responsável por 30% da produção de etanol (2018/2019), atrás 

somente do Sudeste com 58% da produção nessa safra. É notável a queda das outras regiões na 

participação da produção, principalmente a partir de 2006/2007, mesmo período em que a Região 

Centro-Oeste passou a ter um aumento mais significativo na participação total 
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Figura 5 – Participação na produção de etanol por região brasileira em Mil M3 no período de 2004 a 

2019. 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da UNICA (2019). 

Ainda na Figura 5, no período entre 2004 a 2019, o Centro-Oeste apresentou um crescimento 

de 150% na participação de produção de etanol. Enquanto a Região Sudeste, maior produtora de cana-

de-açúcar do país, apresentou uma queda no período de cerca de 8%. 

Segundo Barbosa e Shikida (2019), Entre 2003 e 2014, houve um aumento do consumo interno 

de etanol com o mercado de automóveis flex-fuel, período esse, em que a Região Centro-Oeste 

apresentou sua maior evolução em área de cana-de-açúcar e produção de biocombustível. Para 

compreender a dinâmica da produção de biocombustível do Centro-Oeste apresenta-se, a seguir, os 

dados por estados dessa região (Figura 6).  

Figura 6 – Produção de etanol por estado da Região Centro-Oeste, no período de 2005 a 2017, em 

Mil M3. 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da UNICA (2019). 
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O crescimento na produção é visível em todos os estados do Centro-Oeste nos últimos anos. O 

estado de Goiás apresenta maiores valores de produção desde a safra 2006/2007. Ao analisar a 

produção de etanol, é importante também conhecer a evolução do consumo do produto. Para 

evidenciar o consumo nacional de biocombustível, apresenta-se a Tabela 1, com os dados referentes 

ao uso de etanol por estado brasileiro, no período de 2015 a 2018. 

Tabela 1. Consumo de etanol por estado brasileiro, no período de 2015 a 2018, em mil litros. 

Estado 2015 2016 2017 2018 

AC 44.700 44.544 43.628 44.678 

AL 171.862 154.331 158.085 190.359 

AP 43.091 41.454 42.170 43.591 

AM 242.843 209.597 212.853 256.359 

BA 1.052.821 902.907 885.163 1.044.184 

CE 526.489 513.787 495.892 528.748 

DF 411.022 366.871 383.143 462.142 

ES 307.209 297.023 284.200 298.658 

GO 1.631.346 1.471.897 1.442.959 1.846.794 

MA 293.865 286.129 283.469 292.005 

MT 849.565 766.419 842.874 981.524 

MS 408.184 316.499 298.051 325.805 

MG* 2.930.515 2.665.729 2.702.538 3.452.947 

PA 354.064 348.650 338.849 360.515 

PB 307.649 272.584 269.514 337.386 

PR* 2.379.108 2.023.264 1.894.681 2.250.741 

PE 644.676 594.830 611.672 726.312 

PI 192.584 196.841 201.284 222.851 

RJ 1.390.648 1.205.732 1.154.930 1.286.784 

RN 240.339 230.754 232.813 265.152 

RS 1.096.657 1.004.028 1.025.180 1.003.682 

RO 140.105 131.053 129.093 131.137 

RR 35.852 36.533 38.121 40.061.509 

SP* 11.963.819 11.053.908 10.515.585 12.231.698 

SC 837.660 804.074 825.279 838.862 

SE 149.319 132.720 130.798 148.367 

TO 149.304 128.827 119.311 128.344 

BR 28.795.307 26.200.996 25.562.147 29.739.699 

Fonte: Elaboração própria a partir da UNICA (2019). 
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No que se refere ao consumo de etanol. Destaca-se o estado de São Paulo, responsável por mais 

de 40% do consumo de etanol do país (2018), seguido pelo estado de Minas Gerais, com cerca de 

11%, em 2018. Percebe-se um nível mais elevado de consumo do etanol na Região Sudeste, com 

aproximadamente 57% do consumo nacional (2018), sendo seguida pela Região Sul (com destaque 

para o consumo do Paraná), com quase 14% do consumo nacional. Na Região Nordeste, o estado da 

Bahia apresenta-se como estado com o maior volume consumido no período (3,5%), assim como o 

estado de Goiás na Região Centro-Oeste (6%). 

Ainda na Tabela 1, ao analisar o consumo da Região Sul (cerca de 14%)  e a produção de etanol 

da região de cerca de 6% (Figura 6), fica evidente um déficit, que é suprido por outras regiões. Neste 

sentido, mas, agora levando em consideração a produção comparado o consumo com a produção fica 

evidente a participação da região no abastecimento do biocombustível dos demais estados do Brasil. 

Na Tabela 2, são apresentados dados da Região Centro-Oeste (produtora) e a região de destino de 

etanol. 

Tabela 2. Região de origem e de destino do etanol do Centro-Oeste em M3, no período de 2015 a 

2018. 

Região (origem) Região Destino 2015 2016 2017 2018 

Centro-Oeste Centro-Oeste 3.390.687 2.941.655 3.110.663 3.929.446 

 Norte 626.192 554.732 508.017 610.513 

 Nordeste 531.916 560.243 317.607 269.486 

 Sul 794.082 694.245 855.179 1.179.522 

 Sudeste 3.068.367 2.903.823 2.771.161 2.578.711 

Total  8.411.244 7.654.698 7.562.627 8.567.678 

Fonte: Elaboração própria com base na ÚNICA (2019). 

Conforme dados do Quadro 1, é possível observar que o Centro-Oeste abastece as outras regiões 

brasileiras com um volume considerável, ficando com apenas 46% da sua produção no ano de 2018, 

sendo o restante direcionado as outras regiões  

A produção no Centro-Oeste entre 2015 a 2018 apresentou um pequeno aumento em volume 

de etanol produzido, apesar de entre 2016 e 2017, ter ocorrido uma diminuição. Como apresentado 

no Quadro 1, em todos os anos a maior parte da produção da Região Centro-Oeste foi destinada para 

as demais regiões. A Região Sul, nos últimos dois anos, aumentou significativamente o volume do 

destino da produção, por outro lado, o Sudeste, mesmo com o maior volume entre todas as regiões 

apresenta uma queda na participação do destino dessa produção, da mesma forma que o Nordeste. 

O crescente número de veículos flex no país foi um dos responsáveis pelo aumento da demanda 

por biocombustível, principalmente após 2003. Shikida (2013), relaciona o crescimento da produção 
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canavieira, neste período, com o lançamento dos automóveis flex, e também ao aumento das 

exportações de açúcar e ampliação do mercado interno.  

Duft e Picoli (2018), relacionaram o aumento do consumo de automóveis com motores flex, 

principalmente pela publicidade sobre os biocombustíveis. O sucesso dos veículos flex foi 

surpreendente, em 2011, apenas oito anos depois de sua implementação, representava 49% da frota 

nacional de veículos (TOLMASQUIM, 2012). A frota de veículos leves, em 2018, chegou a mais de 

28 milhões de veículos flex, o que representa 76% do total dos veículos nacionais. A Tabela 3, traz o 

volume de veículos totais do Brasil no período de 2009 a 2018. 

O Volume de veículos flex vem aumentando de maneira expressiva desde sua criação, o que 

confirma a demanda potencial elevada, e justifica o aumento no consumo de biocombustíveis. Vale 

ressaltar, ainda, que mesmo no uso da gasolina como combustível dos carros, em sua mistura é 

permitida entre 18% a 27% de álcool, conforme o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool 

(CIMA, 2015).   

Tabela 3. Frota brasileira de veículos leves, no Brasil, no período de 2009 a 2019, em unidades. 

Ano Frota total Flex fuel Gasolina Etanol Elétrico 

2009 24.967.140 9.467.825 13.991.052 1.508.263 - 

2010 27.058.723 12.244.937 13.455.428 1.358.358 - 

2011 29.160.425 14.944.734 12.995.272 1.220.419 
- 

2012 31.410.752 17.895.425 12.421.215 1.093.995 117 

2013 33.513.236 20.772.995 11.761.194 978.439 608 

2014 35.307.138 23.328.161 11.104.282 873.232 1.463 

2015 36.224.340 25.030.412 10.413.865 777.768 2.295 

2016 36.557.411 26.172.750 9.689.901 691.398 3.362 

2017 36.967.759 27.365.821 8.981.826 613.493 6.619 

2018 37.542.095 28.669.505 8.318.551 543.449 10.590 

Fonte: UNICA (2019).  

Ao deparar com os valores anteriores, fica evidente a necessidade brasileira de uma larga 

produção do biocombustível (etanol) para o seu consumo interno. Além disso, considerando o 

mercado internacional, também se verifica uma participação significativa do Brasil (Tabela 4). 

Tabela 4. Exportação de etanol em valores FOB (dólares), por Região Brasileira, no período de 2004 

a 2018. 

ANO Centro-Oeste Sul Sudeste Nordeste Norte Brasil 
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2004 0 28.253.890 342.532.219 126.811.284 0 497.814.430 

2005 207.042 46.140.810 549.066.189 169.963.439 0 765.630.177 

2006 3.195.611 121.223.388 1.290.488.534 189.635.902 0 1.604.806.503 

2007 5.006.493 185.581.636 1.076.377.814 210.715.302 0 1.477.685.195 

2008 5.322.000 312.473.161 1.835.260.301 237.183.642 0 2.390.246.803 

2009 5.311.719 182.558.144 1.008.128.959 142.196.317 10 1.338.205.283 

2010 6.107.401 216.135.831 716.407.019 75.634.366 352 1.014.284.969 

2011 8.969.216 158.144.964 1.204.650.722 117.230.358 0 1.491.843.202 

2012 101.541.180 129.116.169 1.827.557.996 104.659.595 21.582.339 2.186.207.266 

2013 56.171.938 88.492.635 1.682.837.514 35.881.539 5.558.608 1.868.942.234 

2014 984.384 38.875.004 833.625.360 24.543.273 0 898.030.959 

2015 7.432.771 5.178.916 845.778.589 22.187.336 0 880.618.435 

2016 1.927.017 138.551 890.479.700 3.910.017 0 896.495.601 

2017 2.869.307 2.686.610 797.347.108 3.953.897 0 806.856.922 

2018 16.012.675 60.440 864.825.914 3.431.764 240 894.242.033 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados no Comex Stat (2019). 

Como apresentado na Tabela 3, apesar do Centro-Oeste ser a segunda região com maior valor 

exportado (em dólares); no ano de 2018, sua participação no total é pouco significativa. Assim, apesar 

de representar cerca de 30% da produção nacional de etanol e consumir menos de 50% desta (2018), 

sua exportação ainda é baixa, constatando que sua produção se destina basicamente para o 

abastecimento do mercado interno. Cabe destacar a magnitude da exportação da Região Sudeste em 

valores de etanol, responsável por mais de 90% nos últimos anos. 

4. Considerações finais  

 

O objetivo do trabalho foi buscar analisar a Região Centro-Oeste dentro do contexto nacional 

na participação da produção de biocombustível e sua principal matéria-prima (no Brasil), a cana-de-

açúcar. Sendo o etanol fonte de desenvolvimento sustentável para o mundo e também um importante 

fator econômico para a Região. 

 Ao considerar o aumento na frota de veículos flexfuel que, em 2018, representou 76% do total 

dos automóveis do país, além da porcentagem de até 27% etanol misturado a gasolina, fica mais 

expressiva a importância da produção de biocombustível para o abastecimento nacional. Destaque-se 

que, da sua produção total de etanol, a Região Centro-Oeste fica com apenas 46%, sendo o restante 

escoado para as demais regiões brasileiras (2018). 

Quanto à exportação do etanol, apesar de ter uma participação expressiva na produção total de 

biocombustível, e ser a segunda com maior volume exportado de etanol, em 2018, a participação do 

Centro-Oeste é pouco significativa quando colocado valores exportados. Sendo a Região Sudeste, a 

principal exportadora, com 95% das exportações de etanol, em 2018. O que significa que a produção 

da Região Centro-Oeste é praticamente toda absorvida pelo mercado doméstico. 
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Por fim, cabe destacar o aumento expressivo da produção de biocombustível da Região Centro-

Oeste nos últimos anos e sua participação na produção nacional, sendo esse um passo fundamental 

para o desenvolvimento sustentável brasileiro e mundial. Desta forma, a Bioeconomia com suas 

pesquisas relacionadas ao desenvolvimento dos biocombustíveis de forma eficiente, é um dos 

caminhos para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

O estudo limitou-se em identificar a participação da Região Centro-Oeste, em termos gerais, 

ficando as características de produção de cada estado fora da análise. O estudo mostrou o estado de 

Goiás em destaque dos demais, assim, a para novos estudo é identificar quais fatores que 

influenciaram Goiás a se destacar em termos de produção aos demais. 
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