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NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

A Revista Eletrônica Documento/Monumento – REDM, promovida pelo Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, do Instituto de Geograa, 
História e Documentação, da Universidade Federal de Mato Grosso, apresenta, no 
Volume 31 , n. 1, de dezembro de 2021, uma edição comemorativa aos festejos dos “51 
anos da UFMT”, 45 anos do NDIHR e “11 anos da Revista”, momento especial para 
apresentar o conjunto de investigações realizadas por professores e pesquisadores de 
diferentes instituições de ensino e pesquisa, públicas e particulares, sem perder de vista 
o propósito do debate técnico-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. O Periódico cria e oferece aos leitores – 
alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores – condições para que possam não 
apenas apreciar os diferentes textos, mas publicar seus trabalhos e investigações 
cientícas. Neste volume 31 são estampados artigos de autoria de professores, alunos e 
técnicos de várias instituições de ensino superior do país, de empresas públicas e 
privadas e de particulares a respeito de temáticas diferenciadas. No primeiro texto, 
“PÔR FIM NA CRISE DE MULHERES PARA SERVIÇOS DOMÉSTICOS”: O 
PROGRAMA DE ENSINO DA ESCOLA DOMÉSTICA DONA JÚLIA DE 
CUIABÁ/MT (1946-1949), as autoras Gabriella Moura da Silva e Nilce Vieira Campos 
Ferreira buscam com o estudo analisar a escola Doméstica Dona Júlia- EDDJ, de Cuiabá 
Mato Grosso (1946), especialmente sobre como estava organizado o programa de 
ensino da instituição, bem como a organização de matrículas e saberes escolares, na 
EDDJ no período de 1946 a 1949. Já Eliane Maria de  Jesus, com o artigo APOSTAS 
METODOLÓGICAS NAS PRODUÇÕES DE UM GRUPO PESQUISADOR NO 
ÂMBITO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, apresenta as metodologias  
utilizadas nas pesquisas produzidas no Grupo Estudos de Filosoa e Formação (EFF), 
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Mato Grosso (PPGE/UFMT). Para isso, usou-se da cartograa como método, por sua 
constituição enquanto mapa móvel. No percurso cartográco evidencia-se, nas 
pesquisas, o uso do método otobiográco, cunhado por Monteiro a partir da sua leitura 
do conceito de otobiograa de Jacques Derrida, que, enquanto leitor de Nietzsche, 
opera com seu conceito de vivências. As autoras  Bruna Beatriz Vasconcelo dos Anjos e 
Bruna Dolores Witte, com o texto A GUERRA DO VIETNÃ NOS QUADRINHOS DA 
MAFALDA 1965-1973, apresentam análises históricas que dialogam com as pesquisas  
em quadrinhos. Para tanto, recortou-se como objeto de estudo os quadrinhos da 
personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino. Sua vasta produção teve 
circulação expressiva entre os anos de 1964-1973, editada, a princípio, em jornais 
argentino e, posteriormente, publicadas em outros países. Dentre o material aqui 
trabalhado, optou-se por selecionar como tema os assuntos que envolviam a Guerra do 
Vietnã. O artigo  HISTÓRIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE  MATO GROSSO: da fundação à formação das 
primeiras turmas, autoria de Elifas Gonçalves Junior  e Nathane Coelho Marques, procura  
explanar os primórdios do curso de Administração da Universidade Federal de Mato 
Grosso, abrangendo os anos de 1974 a 1979. A investigação foi realizada com base na 
história oral, utilizando-se de análise documental e do discurso. Entre as principais 
descobertas estão a identicação dos fundadores, as instituições de ensino superior que 
inspiraram a primeira matriz curricular, os objetivos de ensino, características dos 
docentes, bem como as principais diculdades enfrentadas. No artigo DA 
PRODUÇÃO TEXTUAL A (RE)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE JOVENS 
MIGRANTES VENEZUELANOS EM UMA ESCOLA PÚBLICA  DE VÁRZEA 
GRANDE-MT os autores Marcos Antônio Castillo Barros, Willian Silva de Paula e Áurea 
Cavalcante Santana procura analisar as interferências linguísticas, para as inuências do 
espanhol no aprendizado do português, nas produções escritas de jovens migrantes 
venezuelanos em uma escola estadual no município de Várzea Grande, em Mato 
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Dra. Elizabeth Madureira Siqueira
Dra. Nileide Souza Dourado

Grosso. O estudo revela ainda que os jovens migrantes venezuelanos apresentam, nos textos 
analisados, conitos no uso das línguas portuguesa e espanhola, endossando que tais conitos, 
assim como os de identidade, são importantes para estudos discursivos neste mundo 
contemporâneo em constantes mudanças. Com o estudo COMPETITIVIDADE DO 
BIOCOMBUSTÍVEL NA REGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA, os autores Lucas Silva Ramos, 
Madalena Maria Schlindwein e Roselaine Bonm de Almeida procuram analisar  as vantagens 
comparativas da produção de biocombustível (Etanol) na Região Centro-Oeste brasileira, entre 
2005 e 2018, através o Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR). EM IMPACTO DAS 
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS SOBRE A DEMANDA POR LETRA FINANCEIRA DO 
TESOURO (LFT): UMA ABORDAGEM PELO MODELO ECONOMÉTRICO ARDL, o autor  
Calisto Rocha de Oliveira Neto busca investigar o impacto das Operações Compromissadas do Banco 
Central sobre a demanda por Letra Financeira do Tesouro (LFT) emitidas pelo Tesouro Nacional, 
entre janeiro de 2007 a dezembro de 2020. Já com o texto EFETIVIDADE DO PROGRAMA 
GARANTIA SAFRA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES, os autores Viviane Catinin da Silva, Yara 
Eugenio Leandro de Sousa e Eliane Pinheiro de Sousa se propõem avaliar a efetividade do PGS neste 
estado, por meio da análise da relação entre os aportes nanceiros municipais do programa e a 
produção de grãos nos municípios cearenses, em 2019. Já o artigo intitulado POLÍTICA 
AGRÍCOLA E DESENVOLVIMENTO EM CABO VERDE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
COM O BRASIL, os autores Edilson Osmar dos Santos Baessa, Jonathan Gonçalves da Silva, Roselaine 
Bonm de Almeida e Leandro Vinícios Carvalho procuram analisar as estratégias adotadas por Cabo 
Verde na promoção da agropecuária, tendo como referência o caso brasileiro no fomento à 
agricultura familiar. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva mediante levantamento 
bibliográco sobre o setor agropecuário em Cabo Verde, bem como, as ações governamentais de 
estímulo à agricultura familiar no Brasil, com foco no Programa Nacional de Fortalecimento da 
A g r i c u l t u r a  F a m i l i a r  ( P r o n a f ) .  O  a r t i g o  A N Á L I S E  D A  R E L A Ç Ã O  E N T R E 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, FATURAMENTO, QUALIFICAÇÃO E 
PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AS STARTUPS DE MINAS GERAIS, de autoria de 
Gabriela Pizzaia Andrade, Elaine Aparecida Fernandes e Adriana Ferreira de Faria, busca analisar, no 
contexto das startups mineiras, a existência de inter-relação entre variáveis como produtos 
desenvolvidos, faturamento, comercialização, qualicação e registro de modalidades de 
propriedade intelectual. Por meio da Análise de Correspondência, vericou-se a existência de 
relação positiva entre o número de produtos desenvolvidos pela empresa e o seu faturamento, 
mostrando a importância de as startups terem um portfólio de produtos para enfrentar as 
adversidades do mercado. Este número da Revista, como se pode observar, está dedicado aos “51 
anos da UFMT” que é homenageada através do Núcleo de Documentação Informação Histórica 
Regional (NDIHR), da Universidade Federal de Mato Grosso, pelos seus  de existência do “45 anos”
NDIHR, buscando documentar e registrar evidências históricas socioculturais da 
contemporaneidade e da pós-modernidade, de modo a constituir um acervo de referências sobre a 
realidade histórica regional que propiciem o acesso a dados 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. A capa da Revista Eletrônica 
Documento Monumento (REDM) para este número e das próximas edições será reproduzida com o 
frontispício do NDIHR em cores diferenciadas.
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RESUMO 

A pesquisa que propomos nesse texto versa sobre a escola Doméstica Dona Júlia- EDDJ de 

Cuiabá Mato Grosso, 1946, especialmente sobre como estava organizado o programa de ensino 

da instituição, bem como, a organização de matrículas e saberes escolares, na EDDJ no período 

de 1946 a 1949.  O recorte temporal foi delimitado visando analisar o período que a instituição 

estava em atividade, desse modo, a pesquisa inicia em 1946 quando houve a inauguração da 

instituição e encerra em 1949 quando a primeira turma do curso doméstico se formou pela 

instituição. Esse estudo parte de pesquisa histórica, por meio de fontes documentais recolhidas 

em diversos arquivos físicos ou on-line. As buscas por documentos escolares sobre a EDDJ, nos 

permitirem analisar, estudar e chegar mais perto da história da instituição de ensino doméstico de 

Cuiabá e compreender como foi pensada a educação para as mulheres nesse período. 

 

Palavras-chave: Educação para mulheres. História da Educação. Escola Doméstica.  

 

 

ABSTRACT 

The research we propose in this text deals with the Domestic School Dona Júlia- EDDJ of Cuiabá 

Mato Grosso, 1946, especially about how the institution's teaching program was organized, as 

well as the organization of enrollment s and school knowledge, in EDDJ from 1946 to 1949.  The 

time frame was delimited in order to analyze the period that the institution was active, so the 

research began in 1946 when the institution was inaugurated and closed in 1949 when the first 

class of the domestic course was formed by the institution. This study is part of historical research, 

through documentary sources collected in various physical or online archives. The search for 

school documents about EDDJ, allow us to analyze, study and get closer to the history of the 

domestic education institution of Cuiabá and understand how education for women was thought 

during this period. 

 

Keywords: Education for women. History of Education. Home School.  
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INTRODUÇÃO 

 

Estudar uma instituição escolar nos permite conhecer para além de um prédio que 

agrupa estudantes e corpo docente, ao analisarmos os documentos, as fotos e tentar 

reconstruir a história de uma instituição escolar é possível conhecer todos os aspectos que 

amparam, caracterizam e norteia a comunidade escolar e sociedade a qual está inserida. 

 Amparadas pelo movimento preconizado pela Escola dos Annales, a qual trouxe 

outras possibilidades de pesquisa com fontes documentais e bibliográficas, buscamos 

analisar documentos escolares sobre a Escola Doméstica Dona Júlia – EDDJ que foi 

inaugurada em 1946, na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, em especial buscamos 

analisar, como era o programa de ensino da instituição, ou seja, como a instituição 

organizava os saberes escolares e matérias.  

O olhar atento que tivemos nesta investigação parte dos princípios da História 

Nova. Portanto, apoiamo-nos nas ideias de Fernand Braudel (1969, p. 92), o qual afirmou 

que os estudos históricos não devem se limitar a rotas, a determinados pontos de vista, 

pois “[...] não há uma história, um ofício de historiador, mas ofícios, histórias, uma soma 

de curiosidades, de pontos de vista, de possibilidades”. Para ele, a história não se dá por 

encerrada, pois “[...] outros pontos de vista, outras possibilidades se acrescentarão ainda 

[...]”. Ou seja, a história ocorre no seu tempo a partir de ações humanas e por meio de 

mudanças políticas, sociais, culturais, econômicas, entre outras.  

A história não se dá por encerrada, nos alertou Braudel (1969), sob várias 

possibilidades de pesquisa, nosso olhar se direcionou a conhecer sobre a história da 

Escola Doméstica Dona Júlia- EDDJ. Ao longo de nossos estudos, descobrimos que as 

discussões para implementação dessa instituição em Cuiabá-MT ocorreram entre as 

sócias do Grêmio Literário Júlia Lopes de Almeida - GLJLA, direcionadas, 

principalmente, por Maria Dimpina Lobo Duarte, defensora da fundação de uma escola 

doméstica na capital mato-grossense.   

A EDDJ, foi idealizada por uma parcela de mulheres mais abastadas da capital, 

professoras, servidoras públicas, esposas de políticos, que tinham a intenção de criar uma 

instituição de ensino doméstico que pudesse formar a mão de obra doméstica da Capital, 

assim como nos próprios dizeres da professora Maria Dimpina, a principal idealizadora 

da instituição “[...] A grita é geral: clamam as de alta sociedade a falta de doméstica para 

seus serviços [...]”. (DIMPINA, 1945, p. 2). Uma parcela da sociedade cuiabana de 

mulheres pertencentes às famílias mais tradicionais “necessitava” de pessoas capazes para 
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o trabalho em suas casas, visto que boa parte dessas mulheres ocupavam cargos públicos, 

como professoras, o que as fazia ficar boa parte do tempo longe de seus lares. 

A instituição de ensino foi inaugura em 26 de novembro de 1946, com o intuito de 

formar as mulheres para uma educação doméstica e de qualidade. O programa de ensino 

do curso doméstico buscava atender aos objetivos de suas gestoras, ou seja, conhecimento 

especializado para formação de mão de obra doméstica. “[...] A nossa escola, tal como a 

idealizamos e como pretendemos que seja, não será apenas de aulas práticas de culinária 

e serviços domésticos, mas como uma, preparadora de serviçais para serem mais tarde 

operárias assalariadas [...]”. (DIMPINA, 1946b, p. 12). Uma formação que pudesse servir 

para profissionalizá-las nos serviços domésticos.  

 A EDDJ iniciou suas atividades com um programa de ensino e uma organização 

escolar de acordo com o que foi pretendido para a formação doméstica das mulheres. 

Haviam disciplinas especificas e direcionadas para formar uma doméstica de qualidade 

como pretendia as idealizadoras da instituição.  

 O programa de ensino e os saberes escolares, foram cuidadosamente escolhidos 

pelas próprias idealizadoras, professoras que ministrariam aulas na instituição. Contudo, 

antes mesmo da inauguração da EDDJ já havia discussões para sua implementação e 

também o programa de ensino já era pensado. A ideia inicial era que a escola se adequasse 

ao modelo de ensino da Escola Doméstica de Natal, que era considerada um exemplo aos 

olhos das idealizadoras da EDDJ. A instituição, iniciou suas atividades com um modelo 

mais simples de formação domésticas paras as mulheres. 

Ao analisarmos a história da EDDJ, evidenciamos que criação da instituição para a 

formação de mulheres para os afazeres domésticos, em Cuiabá, foi marcada pelos 

interesses de uma parcela de mulheres abastadas da capital. Os interesses para a fundação 

dessa instituição estavam vinculados principalmente à formação de trabalhadoras 

domésticas.   

Considerando o ensino doméstico ofertada na EDDJ e o estatuto da instituição, a 

escola destinava-se “[...] à educação da mulher para o lar e para sociedade [...]”. (DIÁRIO 

OFICIAL DE MATO GROSSO, 1950, p. 5). A informação transcrita do Diário Oficial 

de Mato Grosso (1950) permite-nos analisar pelo menos dois fatos: o primeiro é que a 

EDDJ buscava atender aos interesses de mulheres das classes sociais mais favorecidas, 

com a formação de mão de obra doméstica qualificada ao atendimento dessa população.  

O segundo fato que podemos apontar é que a instituição formava especificamente 

mulheres para cozinhar, lavar, passar, organizar, costurar, enfim, todo o trabalho de que 
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um lar precisava. A escola era um espaço de formação de mão de obra doméstica para 

que mulheres atuassem em lares abastados. As mulheres de famílias mais abastadas 

justificavam que assim colaboravam para que mulheres do povo não ficassem 

desocupadas. 

A participação ativa de algumas mulheres, como Maria de Arruda Müller e Maria 

Dimpina, foi essencial para que a EDDJ fosse fundada e para sua manutenção. Foram elas 

que buscaram junto ao governo do estado de Mato Grosso, os recursos financeiros 

necessários à fundação e organização da instituição.  

Ao longo dos anos, a construção e a organização da instituição não se configuraram 

como algo fácil para suas idealizadoras, como descrito nas páginas da revista A Violeta. 

Desde o início era mencionado que não havia recursos financeiros suficientes, mesmo 

após a inauguração da instituição em Cuiabá, muito embora haja relatos de que a 

instituição funcionava contando com os recursos financeiros disponibilizados pela Legião 

Brasileira de Assistência - LBA e com subsídios proporcionados pelo governo de Mato 

Grosso e, também, pela prefeitura de Cuiabá. 

  

1 O Programa de ensino da Escola Doméstica Dona Júlia – EDDJ  

 

O modelo de ensino implementado na EDDJ foi organizado a partir dos princípios 

instituídos no programa de ensino da Escola Doméstica de Natal – EDN, pois ela 

representava os conceitos das escolas da Suíça e isso chamou a atenção das mulheres que 

futuramente construiriam uma Escola Doméstica em Cuiabá.  

A EDN foi apresentada à Maria Dimpina por Júlia Lopes de Almeida, no final dos 

anos de 1919. Junto com o programa de ensino da EDN, Dona Júlia enviou fotografias 

das salas de aulas da instituição. Na coluna “Chronica” da revista A Violeta, Dimpina 

expôs sua opinião sobre a carta enviada a ela:  

Tenho em mãos, com muito prazer, o prospecto da Escola Doméstica 

de Natal, que me foi gentilmente enviado pela Exma. Sra. D. Júlia 

Lopes de Almeida. [...] Ao lê-lo com explicitas notas sobre uma escola 

doméstica, ao ver as fotografias de diversas aulas, capacitei-me de que 

a Escola Doméstica é a resolução dum grande problema de 

engrandecimento pátrio [...]. (ARINAPI, 1919, p. 1). 

 

Parece-nos que, na visão de Dimpina, escolas, como a Doméstica de Natal, eram a 

solução de problemas relacionadas à formação feminina. Em Cuiabá, por exemplo, para 

as idealizadoras da EDDJ, a falta de uma escola doméstica era considerada como um 

problema, o motivo da escassez de domésticas especializadas para os serviços 
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domésticos. Desse modo, Dimpina ansiava por uma escola de ensino doméstico “[...] a 

moldes da Escola Doméstica de Natal, uma das melhores, senão a que me tem sido 

apontada como a melhor do gênero em nosso país [...]”. (DIMPINA, 1945, p. 4). Tal 

escola doméstica, para Dimpina, seria o melhor modelo a ser implementado na capital de 

Mato Grosso, pois a instituição representava um ideal de formação doméstica das 

mulheres. 

A Escola Doméstica de Natal, admirada pelas sócias do GLJLA, em especial por 

Maria Dimpina, foi inaugurada em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 1914, 

orientada por um modelo europeu de ensino. Otavio Tavares (1945) salientou que a EDN 

significou um feito positivo para o RN. 

[...] o espírito de abençoado de transformar a mulher numa criatura 

capaz de responder por todas as missões que o lar impõe. [...] um índice 

de grandeza mental, um celeiro de futuras mães de família que, num 

curso digno de ser imitado em todo país, adquirem instrução cientifica 

e se preparam para a vida prática (TAVARES, 1945, p. 36).  

 

Para Tavares (1945), o modelo de ensino da EDN oferecia um programa de acordo 

com as escolas da Suíça. Outro aspecto que nos chama a atenção é que a instituição foi 

“celeiro de futuras mães”, ou seja, a escola foi considerada como uma “fábrica” de 

instrução dos bons modos, da moral, da mãe perfeita, que poderia ser uma mulher 

completa no lar. A EDN, de fato, se tornou conhecida em vários lugres e, conforme citado 

por Tavares, a instituição serviu como modelo para outras escolas domésticas do país, 

assim nela se espelhou a EDDJ. 

Andrea Gabriel Rodrigues (2007, p. 83) salientou que o modelo europeu, que 

embasava o programa da Escola Doméstica de Natal, chamava a atenção de todo o país, 

pois estava “[...] destinada a formar um novo tipo de mulher civilizada para uma nova 

sociedade que despontava com os primeiros indícios de desenvolvimento social e 

econômico”. A EDN, de certa forma representava uma ideia de uma instituição além de 

seu tempo, como uma escola moderna e de princípios europeus. 

A EDN foi constituída a partir de discussões e planejamentos advindas da Liga de 

Ensino do Rio Grande do Norte -LERN. Maria Dimpina (1944, p. 1) ressaltou que de 

acordo com a LERN “[...] a necessidade de introduzir moldes racionais, práticos e 

eficientes ao ensino e à educação, levou alguns lúcidos espíritos, no Rio Grande do Norte, 

a se interessarem particularmente pelo árduo problema da instrução e educação da mulher 

[...]”.  A EDN representou a consagração de um projeto “inovador” criado pelos 

intelectuais que a idealizaram. 
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Compreendemos que o programa de ensino da Escola Doméstica de Natal serviu 

como uma espécie de direcionamento ao da EDDJ, o qual visasse à formação integral das 

moças. Desse modo, conforme afirmou Dimpina (1944), a EDDJ teve seu programa de 

ensino, 

[...] nos moldes da escola doméstica de natal, cujo programa nos 

enviara, centro de cultura educacional da mulher que percorre da sala á 

cozinha, ao jardim, á horta, dirigindo seu lar com a eficiência de quem 

para isto se preparou; liceu onde as nossas jovens irão cultivar o espírito 

afim de serem realmente a mulher inteligente, acompanhando o 

progresso cultural da sociedade [...]. (DIMPINA, 1944, p. 1). 

 

É razoável admitir que havia uma certa admiração de Júlia Lopes de Almeida, Maria 

Dimpina e demais socias do GLJLA, por uma educação que era dada no exterior, que as 

famílias cuiabanas não tinham. Compreendemos, portanto, que o programa de ensino da 

instituição foi planejado tendo em mente uma formação que ocorria na EDN.  

O estatuto da EDDJ foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 

somente em 1950, quatro anos depois da inauguração da escola.  Na publicação, consta 

que o programa da EDDJ estava embasado no “[...] programa da escola doméstica de 

Natal, com adaptações às necessidades do meio social”. (DIÁRIO OFICIAL DE MATO 

GROSSO, 1950, p. 5), o que evidencia que o conselho de Dona Júlia foi seguido pelas 

sócias do GLJLA. 

O governador do estado de Mato Grosso, Arnaldo Estevão de Figueiredo, em sua 

mensagem de 13 de junho de 1948, evidenciou que a EDDJ, minuciosamente, organizou 

o programa de ensino, vejamos: “[...] o programa de ensino foi cuidadosamente, 

elaborado, com base no conhecimento e acatado no estabelecimento similar de natal, 

fundação do Governo José Augusto.” (FIGUEIREDO, 1948, p. 64). Portanto, 

evidenciamos que o programa não é o mesmo da EDN, mas a instituição era como um 

modelo de educação doméstica a ser seguido. De acordo com os interesses das mulheres 

das famílias mais abastadas de Cuiabá, a instituição adotou um plano de ensino mais 

modesto se comparado ao da EDN. Assim, estabeleceram-se um modelo de programa, a 

organização e a modalidade de ensino.  

João Gervásio Viegas, diretor da Diretoria de Expediente do Governo - DEG, 

salientou sobre a modalidade de ensino que embasava a instituição. De acordo com ele, a 

EDDJ visava “[...] proporcionar às jovens que lhe forem confiadas, esmerada educação 

social, intelectual, como complemento da primária e estudos de caráter técnico ou 

doméstico propriamente dito [...]”. (VIEGAS, 1947, p. 2). Aqui é possível comprovar o 



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

13 
 

caráter técnico da EDDJ, uma vez que a intenção era formar domésticas capacitadas para 

atuar nas casas de famílias.  

 Portanto, as moças precisavam ter o ensino primário para poder participar das 

atividades e aulas que ocorriam na instituição, uma vez que a EDDJ tinha caráter técnico, 

ou seja, uma formação específica para mão de obra doméstica. Era necessário que as 

alunas tivessem o mínimo de escolaridade para poderem acompanhar as aulas de Costura, 

Bordado, Cozinha e outras atividades do lar.  

Cabe aqui uma reflexão sobre a modalidade e nível de ensino pretendidos para essa 

instituição, pois, de acordo com Maria Dimpina, a escola seria um “[...] estabelecimento 

onde a mulher irá cultivar o espírito nos moldes de um curso secundário”. (DIMPINA, 

1946b, p. 9). O anunciado por Dimpina não nos dá uma certeza de qual era a modalidade 

de ensino, porém ao que nos parece, é que a instituição tentou se adequar aos preceitos 

atribuídos aos cursos secundários ou se aproximar deles. 

Os decretos-lei federais promulgados entre 1942 e 1946 visavam organizar o 

funcionamento dos tipos de ensino existentes do Brasil por meio das Leis Orgânicas de 

Ensino. A Lei Orgânica do Ensino Secundário, já apresentada neste texto, Decreto-Lei nº 

4.244, de 9 de abril de 1942, previa a organização dos estabelecimentos de ensino 

secundário, os cursos, as disciplinas e o ensino secundário feminino. No capítulo III, um 

dos aspectos, que nos leva a analisar a relação do modelo de ensino da EDDJ com o 

ensino secundário é o Artigo 25 do capítulo III, que trata do ensino secundário feminino. 

1. É recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em 

estabelecimentos de ensino de exclusiva frequência feminina. 

2. Nos estabelecimentos de ensino secundário frequentados por homens 

e mulheres, será a educação destas ministrada em classes 

exclusivamente femininas. Este preceito só deixará de vigorar por 

motivo relevante, e dada especial autorização do Ministério de 

Educação. 

3. Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas 

as séries dos cursos clássico e científico, a disciplina de Economia 

Doméstica. (BRASIL, 1942, p. 8). 

  

 A EDDJ atendia apenas a mulheres e em conformidade com o previsto para 

secundário feminino no decreto-lei. As disciplinas inseridas no programa de ensino da 

instituição eram as mesmas nos três anos de estudo, porém, cada disciplina recebeu uma 

orientação diferente para cada ano cursado, ou seja, estipulavam-se os conteúdos e as 

atividades que deveriam ser aprendidas pelas moças em cada ano de estudo, como 

veremos no quadro abaixo. 
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Quadro 1 - Programa de ensino da EDDJ 

Disciplinas  Programa 1º Ano   Programa 2º Ano Programa 3º Ano 

  
Matemática Preliminares – algarismos, 

operações fundamentais e 

provas. Números primos e 

múltiplos. Divisibilidade 

máximo divisor e mínimo 

múltiplo comum. Frações 

decimais e ordinárias. 

Sistema métrico.  

Revisão da matéria do 1º 

ano. Potenciação, 

radiação e números 

complexos. 

Porcentagem, juros e 

descontos. Regra de 

três simples e 

composta, balancetes.  

Geografia do 

Brasil  

Preliminares, divisão da 

geografia, noções 

indispensáveis de 

comosgrafia. 

Denominações geográficas 

dadas as terras e as águas – 

Geografia física e política 

do Brasil.  

Corografia do Brasil. O 

estado de Mato Grosso. 

População, clima 

variável. 

Revisão dos anos 

anteriores. Litoral, 

indústria: algodão, 

cana de açúcar, criação 

e pesca.  

História do 

Brasil 

Descobrimento do Brasil, 

primeiros habitantes do 

Brasil, colonização. 

Governo Geral e domínio 

espanhol. 

Revisão do 1º ano. 

Guerra Holandesa, 

rivalidade entre 

portugueses e 

brasileiros. 

Bandeirantes. 

Transmigração da 

família real de 

Bragança pra o Brasil, 

independência do 

Brasil, abdicação de 

dom Pedro, guerra do 

Paraguai, escravidão e 

proclamação da 

república.  
Educação Social 

e Cívica  

Pátria, governo, formas de 

governo, poderes públicos, 

comparação entre governo 

absoluto e constitucional 

entre a monarquia e a 

república  

Revisão do 1º ano. 

Vantagens da 

democracia, voto, 

matrimônio, divórcio e 

desquite. 

Revisão dos anos 

anteriores. Liberdade 

da palavra e da 

imprensa. 

Alfabetização. O papel 

da mulher na educação 

social. Comunismo 

seus perigos e 

desvantagens.  
Ordem e 

Economia 

Doméstica  

Cumpre especialmente 

dirigir a vida íntima do 

estabelecimento serviços 

de mesa: sala de refeições 

asseios gerais do 

estabelecimento. 

Arrumação da sala de 

visita, a direção dos 

empregados subalternos, 

fiscalização de compras, 

direção prática do lar. 

Jardim, horta, criações. 

Habitação, escolha, 

higiene, aquisição. Móveis: 

sua aquisição e limpeza. 

Arranjos do lar. Combate 

dos animais nocivos. 

O programa se repete. O programa se repete. 
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Compras: sua arte e 

economia. Escrituração. 

Roupas, compras, 

conservação, limpeza. 

Lavagem, passamento a 

ferro e engomar. 

  
Arte Culinária Teoria: pratos próprios 

para merenda da escola 

água e bebidas de caldo de 

frutas. Chocolate café e 

chá. Valor alimentício do 

leite, pão e sua fabricação. 

Valor alimentício das 

frutas e dos legumes. Bolos 

simples. Ovos. O arranjo 

da cozinha. Cuidado com 

as comidas. Compras de 

alimentos.  

Prática: Preparação de 

cardápios diferentes, sopas, 

carnes, legumes e 

sobremesa.  

Teoria: Fogo e água, 

aplicação da teoria no 

preparo dos alimentos. 

Estudo detalhado do 

leite e seus produtos. 

Ovos, carnes, peixe, 

aves, vegetais, cereais, 

bolos e massas. 

Utensílios de cozinha. 

Horário da dona-de-casa 

e classificação dos 

alimentos. Prática: 

Preparo de 12 cardápios 

diferentes, sopas, carnes, 

legumes e sobremesa. 

compras. O papel da 

ajudante de dona-de-

casa.  

  

Teoria: Gorduras, 

proteínas, minerais, 

condimentos, pães e 

massas ligeiros, 

combinações de 

alimentos. Arranjos de 

cardápio. 

Comportamento na 

mesa. 

Prática: 24 lições de 4 

horas para o preparo de 

24 cardápios 

diferentes. Pratos de 

mais difícil confecção. 

Confeitarias.  

Educação Física  O fim natural dessa parte 

do curso é dar agilidade, 

resistência e vigor ao 

corpo. A cultura física 

obrigatória é ministrada 

durante o período escolar.   

 O programa se repete. O programa se repete. 

Corte e Costura Medidas necessárias: 

molde básico de blusa, 

blusa simples, saia simples, 

manga simples e com 

punho. Vestido esporte 

manga lisa sem pence, 

blusa drapée. Blusa de gola 

alta, blusa de transpasse, 

blusa sem costura, blusa 

com mangas quimonio, 

blusa com manga japonesa, 

manda para tailleur. Capas, 

golas, saias godet com 

pala, vestido de soirée. 

Camisas, pijamas e cuecas. 

  

O programa se repete. O programa se repete. 

Português Ditado, leitura, 

conhecimento de sílabas, 

acentuação, verbos. 

Conhecimento prático de 

sujeito e predicado. 

Regras práticas de 

ortografias. Verbos 

irregulares, leitura 

expressiva e ditado. 

Exercício de análise 

carta acerca de assuntos 

familiares. 

Correções de uma 

carta, colocação de 

pronomes oblíquos, 

verbos. Requerimento 

para alistar-se eleitora. 

Resposta de um ofício, 

requerimentos, ofícios 
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de comunicação. 

Mudança de tratamento 

em uma carta.  
Higiene de 

Alimentos e 

Puericultura  

Alimentação, vitaminas, 

sais, fase da vida humana, 

leite, ovos. Diferença entre 

leite de vaca e da cabra, e 

entre estes o da mulher. 

Cuidados para ter bons 

dentes, cálcio, fósforo. 

Alimentos práticos 

energéticos e protetores e 

propriedade de carne. 

Revisão do 1º ano. 

Alimentação da criança 

de 1 a 6 anos. 

Alimentação da criança 

de 6 meses a 1 ano. 

Alimentação da criança 

de 1 a 13 anos. Marcha e 

fala, peso e balança. 

Digestão. Respiração 

banho da criança recém-

nascido, dentes, fase da 

vida humana, 

alimentação do 

trabalhador e refeição da 

manhã.  

Celulose. Alimentação 

da criança no primeiro 

dia de nascido. 

Aparelho da visão. 

Alimentação. Aparelho 

circulatório e 

respiratório. Cuidados 

que devemos ter com 

as gorduras. Higiene 

para que as crianças 

sejam sadias. Vacinas. 

Temperatura, pulsação, 

função do alimento, 

cuidados com a água. 

Puericultura, seu fim e 

ramos que abrange. 

Socorro médico de 

urgência. Modos de 

pensar as feridas, 

contusões, etc. 

  

Trabalhos 

Manuais 

Bordados, pontos de 

crochê, tricô, costura à 

mão. Consertos de 

utilização de roupas 

usadas.  

O programa se repete. O programa se repete. 

Fonte:  Diário Oficial de Mato Grosso (1950)1. 

 

  

Em todos os anos, além de conteúdos novos, havia também uma revisão e uma 

ampliação dos conteúdos dos anos anteriores. Todas as disciplinas compostas no 

programa de ensino da EDDJ eram aplicadas em todos os anos do curso doméstico e 

permaneciam inalteradas o ano todo. 

Entretanto, a organização das aulas era diferente e as disciplinas eram ofertadas em 

dois turnos “[...] das 7 às 11 horas – as alunas recebem em geral, aulas teóricas e práticas, 

de matemática, geografia e história do Brasil, Educação Social e Cívica, Ordem e 

Economia Doméstica, Arte Culinária e Educação física. Das 13 às 17 horas – Corte e 

Costura, Português, Higiene de Alimentos e Puericultura, Trabalhos Manuais” (DIÁRIO 

OFICIAL DE MATO GROSSO, 1950, p. 5). O período matutino concentrava uma 

quantidade maior de disciplinas em relação ao período vespertino. 

 
1   Quadro elaborado pela pesquisadora e as informações para a construção do quadro foram retiradas do    

Programa de ensino da instituição, publica pelo Diário Oficial de Mato Grosso (1950, p. 5). 
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Para cada disciplina, a ementa descrevia o que deveria ser trabalhado nas aulas para 

cada ano em estudo. Ao se tratar das disciplinas estritamente para a formação doméstica, 

temos: Arte Culinária; Trabalhos Manuais e Corte e Costura; Ordem e Economia 

Doméstica; Higiene de Alimentação e Puericultura. 

A disciplina de Arte Culinária nos chamou a atenção por ser a única disciplina que 

foi dividida entre os saberes teóricos e práticos. Na parte teórica, as moças precisavam 

compreender valor alimentício, compras de alimentos, medidas das receitas, combinações 

de pratos, arranjos de cardápios, o manuseio dos utensílios de cozinha, entre outras, 

especificidades que foram implementadas nos três anos do curso. 

 Já a parte prática da disciplina aparecia como lições, ou seja, eram as avaliações da 

aula. Nessa parte da disciplina as alunas precisavam preparar cardápios diferentes, para 

todo tipo de comida e a dificuldade no preparo de cardápios aumentava de acordo com o 

ano em que a aluna estava. Ainda na disciplina de Arte Culinária, no segundo ano, eram 

ministrados conteúdos para formar “ajudante de dona de casa”.  

As disciplinas de Trabalhos Manuais e Corte e Costura aparecem separadamente 

no quadro, entretanto, para nossa análise, elencamos que elas tenham recebidos noções 

similares. Nessas disciplinas, as mulheres aprendiam no primeiro ano medidas 

necessárias para a produção de roupas de todo tipo, masculina, feminina, adultos e 

infantil, e também a consertar roupas, bem como os trabalhos de bordado, de agulhas e 

costura a mão, entre outras. As noções aprendidas no primeiro ano, para ambas as 

disciplinas, eram ofertadas para o segundo e terceiro ano, isso ocorria, pois eram 

essenciais para a formação doméstica feminina. No caso das domésticas, poderiam 

posteriormente tornar-se costureiras e retirar dali o sustento de sua família.  

A disciplina de Ordem e Economia Doméstica abrangia a questão de organização, 

direção e administração da casa, uma vez que perpassava desde a vida íntima doméstica, 

o controle das empregadas até a economia do lar.   

As disciplinas de Higiene de Alimentos e Puericultura foram elencadas pela própria 

instituição como as que deveriam ser ministradas em conjunto. Pensamos que isso 

ocorreu pelo fato de estar ligado à limpeza dos alimentes, à alimentação e ao cuidado com 

as crianças, as disciplinas recebiam orientações diversificadas para cada ano em estudo. 

Por ser uma instituição que visava formar precisamente a mão de obra doméstica, 

a oferecer disciplinas que permaneciam nos três anos de curso com a mesma orientação 

era importante para que as moças não só as aprendessem, mas para, de fato, apropriassem-

se dos conhecimentos e poderem os aplicar na prática com todas as suas especificidades.  
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No programa de ensino da EDDJ, como vimos, prevalecia a oferta de disciplinas 

para os afazeres domésticos e que consequentemente tinham uma carga horária maior. 

Porém, não somente essas disciplinas compuseram a EDDJ, havia também disciplinas 

como: Matemática, Geografia do Brasil, Educação Social e Cívica, Educação Física e 

Português, que se assemelhavam às do ensino das escolas tradicionais, visto que era 

preciso compreender essas noções básicas para saber medir, escrever, planejar cardápios, 

criar refeições, por exemplo.  

Na disciplina de Matemática, as moças aprenderiam, no primeiro ano, noções 

preliminares, os algarismos, números primos e múltiplos, sistema métrico e frações. No 

segundo ano, havia uma revisão da matéria aplicada no primeiro ano. Para o terceiro ano, 

o grau de dificuldade aumentava, as moças deveriam apropriar-se dos saberes de 

porcentagem, juros e descontos.  

Na disciplina de Geografia do Brasil, também recebiam no primeiro ano, noções 

preliminares de divisão geográfica, denominações geográficas dadas as terras e as águas 

e, também, geografia física e política. No segundo ano, estudavam especificamente as 

questões geográficas do Estado de Mato Grosso. No terceiro ano, havia uma revisão dos 

anos anteriores e um estudo sobre as indústrias de algodão, cana de açúcar, criação e pesca 

no Brasil. 

Na disciplina de História do Brasil, as moças aprendiam no primeiro ano sobre o 

descobrimento do Brasil e seus primeiros habitantes. No segundo ano, além de uma 

revisão do primeiro ano, era trabalhado sobre as guerras. Para o terceiro ano, eram 

ensinadas as questões de migração, independência do Brasil, escravidão e Proclamação 

da República.  

Na Educação Física, o mesmo conteúdo do primeiro ano era contemplado no 

segundo e terceiro anos. Essa disciplina tinha como objetivo dar agilidade, resistência e 

vigor ao corpo. 

Considerando a disciplina Português, no primeiro ano, as moças aprendiam as 

primeiras noções da língua portuguesa, como: conhecimento das silabas, acentuação, 

verbos, entre outros. No segundo ano, regras práticas de ortografia, verbos irregulares, 

exercício de análise de carta acerca de assuntos familiares.  No terceiro ano, aprendiam 

as noções de colocação de pronomes oblíquos, verbos. Além de outros assuntos, como 

requerimento, ofícios, mudança de tratamento em uma carta.  

Entre as disciplinas apresentadas no quadro acima, destacamos Educação Social e 

Cívica. Elas aparecem juntas no quadro e a oferta das disciplinas foram diversificadas ao 
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longo dos três anos. Ao contemplarmos essas disciplinas, observamos que elas advêm das 

ideias de uma parcela privilegiada da sociedade, visando formar cidadãs conscientes, 

participativas, responsáveis, e ainda, enfatizando a noção de patriotismo.  

2 A Matrícula na EDDJ  

 

Em 1947, no primeiro ano do curso, com duração de três anos, a chamada para a 

matrícula trazia as seguintes exigências: a “[...] candidata deve preencher as seguintes 

condições além de saúde, vacina e boa conduta: a) Idade mínima de 14 anos; b) haver 

completado o ensino primário”. (DIÁRIO OFICIAL de MATO GROSSO, 1946, p. 8).  

Sobre as condições para a matrícula na EDDJ, Saúde e Vacinação em dia, eram 

exigências necessárias para as moças que procuravam pelo curso doméstico na EDDJ. 

Esse requisito também fazia parte de matrículas em outras instituições tradicionais de 

Mato Grosso. De acordo com o Regulamento do Ensino Normal em Mato Grosso, no que 

diz respeito às matrículas, o Art. 12 prescrevia que “[...] para admissão ao curso de 

qualquer dos ciclos do ensino normal serão exigidos do candidato: [...] Sanidade física e 

mental; [...] Bom comportamento social e atestado de vacina [...].” (MATO GROSSO, 

1948, p. 2). Acreditamos que estar com o cartão de vacinação em dia e com boa saúde 

tenha sido pressuposto instituído pelo próprio Ministério da Educação e Saúde  

A boa conduta e o comportamento social das moças também eram requisitos para 

ingressar no curso doméstico, vemos também que essas características eram exigências 

para o ingresso no curso Normal de Mato Grosso. A EDDJ, desde seu início, queria entre 

suas estudantes um modelo de mulher: “boas moças” e “mulheres de família”. As moças 

precisariam seguir regras e condutas, ou seja, “dar-se ao respeito”. Com isso, as boas 

moças de boas condutas eram “[...] as que se portavam corretamente, de modo a não 

ficarem mal faladas. Tinham gestos contidos, respeitavam os pais, preparavam-se 

adequadamente para o casamento [...]” (PINSKY, 2018, p. 610).  

Lembramos que a boa conduta, nesse aspecto, parte de outra questão. Nesse 

período, as domésticas eram consideradas mulheres que não tinha boa conduta, que tinha 

relações com os patrões, na verdade, as domésticas eram assediadas e abusadas 

sexualmente na casa de muitas famílias. Entretanto, a doméstica era vista como seres de 

conduta duvidosa. Desse modo, a EDDJ buscava por esse tipo de boa conduta, moças 

cuiabanas que não representassem dúvida às suas patroas 
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Não conseguimos comprovar efetivamente como a EDDJ organizou o curso e em 

qual modalidade, contudo, é possível ponderar que a instituição observava algumas 

orientações de admissão aos cursos, previstos pela Lei Orgânica do Ensino Secundário 

como instituído no Artigo 31. 

Art. 31. O candidato à matrícula na primeira série de qualquer dos 

cursos do que trata esta lei, deverá apresentar prova de não ser portador 

de doença contagiosa e de estar vacinado. 

 a) ter pelo menos onze anos, completos ou por completar, até o dia 30 

de junho. b) ter recebido satisfatória educação primária. (BRASIL, 

1942, p. 4). 

 

Portanto, quanto às matrículas, podemos inferir que havia condições específicas 

para estudantes, como, por exemplo, ter concluído o ensino primário, ter boa conduta, ser 

vacinada. Desse modo, compreendemos que a EDDJ buscou basear-se nos pressupostos 

da Lei Orgânica do Ensino Secundário. Compreendemos também que a escola 

possivelmente não estava de acordo com as leis e normas instituídas pelo, mas que, de 

alguma maneira, utilizou-se dessas normas para compor um modelo de ensino próprio. 

Publicadas pelo jornal A Cruz, as matrículas para o ingresso na instituição 

aconteceram na primeira quinzena de março de 1947 e foi noticiado que “[...] encerramos 

a 15 do corrente, a matrícula das alunas da escola doméstica “D. Julia”. Matrículas para 

única série existente” (A CRUZ, 1947a, p. 4). De acordo com o capítulo VII da Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, nº 4.244/42, no 35º artigo “Da Matrícula”, “A matrícula 

far-se-á na primeira quinzena de março” (BRASIL, 1942, p. 9). Outro aspecto que se 

relacionava ao ensino secundário. No primeiro ano de funcionamento da EDDJ, apenas 

uma turma estava em atividade. Compreendemos, portanto, que a EDDJ tenha sido 

inaugurada no final de 1946 e, apenas no ano seguinte, iniciaram as aulas. 

Como vimos, as fontes apontam que a EDDJ seguia os pressupostos estabelecidos 

pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, porém muitas alterações eram feitas no modelo 

de ensino da EDDJ, que nos indica que a instituição apenas em algumas descrições se 

assemelhavam à lei e em outros momentos a EDDJ seguia um modelo próprio se 

distanciando dos preceitos estipulados pelo Ministério da Educação e Saúde. Ou seja, por 

vezes, a EDDJ não se amparava em um decreto ou lei que a tornava reconhecida pelo 

Ministério da Educação e Saúde, isso também trouxe consequências para a instituição.   

 No início das atividades da instituição apenas uma turma foi formada, em 1947. 

De acordo com o publicado em A Violeta (1946b), a escola estava “[...] funcionando com 

o número limitado de alunas trinta nesta fase experimental. [...] isto porque as alunas 
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existentes são mantidas pela Legião e as despesas exigem este limite [...]”. (A VIOLETA, 

1946b, p. 7). A oferta de apenas uma turma e com um número limitado de vagas devia-

se aos recursos financeiros que seriam suficientes para suprir as despesas referentes 

apenas a 30 alunas.  

As fontes recolhidas para essa pesquisa não nos permitiram localizar o número de 

estudantes que se matricularam na EDDJ nos anos de 1948 e 1949, mas acreditamos que 

possivelmente abriu a mesma quantidade de vagas do ano de 1947, ou seja, 30 vagas.  

Assim como ilustrado no quadro abaixo. 

 

Quadro 2 - Estudantes na EDDJ 

EDDJ 1947 a 1949 

 

Ingressantes  1947 1948 1949 Concluintes  

1º ano 30 

 
 2 09 - 

2º ano - - 13 -  

 

3º ano - 

 

- 13 13 

Total 30 - 35 13 

 

Fonte: A Violeta, de 1949b3. 

 

Em 1947 ingressaram 30 alunas no 1º ano. Essa turma concluiu o curso doméstico 

de três anos em 1949, porém apenas 13 das 30 estudantes concluíram o curso doméstico 

de três anos.  

As fontes coletadas não nos permitiram identificar quantas alunas estavam 

matriculadas em 1948, mas em 1949 identificamos que a turma que ingressou em 1948 

só tinha 13 alunas no 2º ano e que em 1949 havia ingressado apenas 9 alunas. 

Possivelmente a instituição continuou ofertando o curso doméstico e as alunas 

ingressantes em 1948 e 1949 concluiriam o curso nos anos seguintes.  Portanto, em 1949 

somente 13 alunas formaram no curso doméstico. 

Referente ao número de alunas, o governador do Estado, Arnaldo Estevão de 

Figueiredo (1949), destacou que “[...] desde a data de sua fundação, tem sido normal, 

 
2  Não foi possível esclarecer quantas estudantes ingressaram na Instituição em 1948, mas possivelmente 

ofertou-se a mesma quantidade de vagas de 1947, ou seja, 30 vagas. Mas não podemos dizer quantas se 

matricularam. 
3   Elaborado pela pesquisadora, 2021. 
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variando o número de seus alunos de 30 para 70”. (FIGUEIREDO, 1949, p. 26). É 

possível compreender que não houve, ao certo, registro da quantidade de alunas por 

turmas. 

De acordo com as informações do quadro, em 1949 havia 35 alunas matriculadas 

nos três anos, ou seja, 9 alunas no primeiro ano, 13 alunas no segundo ano e 13 alunas no 

terceiro ano (concluintes do curso doméstico). Portanto, a mensagem apresentada pelo 

governador do estado indicando uma variação no número de alunas de 30 para 70 alunas 

por turma não confere, o que temos é um total de 35 alunas somando os três anos de 

atividades na instituição.   

Isso permite-nos afirmar que as informações não coincidem, ou seja, a mensagem 

apresentada pelo governador do estado de Mato Grosso é diferente do que foi publicado 

pela revista A Violeta, conforme Quadro 5. Compreendemos ainda que o governador do 

estado recebia essas informações da direção da EDDJ, que possivelmente não permitia a 

ele descrever um número certo de alunas na instituição, para justificar os investimentos 

que o próprio governo fazia na escola.   

Parece-nos razoável admitir que, possivelmente, a Diretoria Geral da Instrução de 

Mato Grosso, órgão responsável por receber as informações das escolas de Mato Grosso, 

não recebia informações da própria gestão da escola sobre o número de alunas que se 

matriculavam na instituição. Confirmamos que possivelmente, a gestora da instituição 

não informava à Diretoria Geral da Instrução, assim continuava a receber recursos 

financeiros para o ingresso de 30 alunas por ano.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Maria Dimpina foi a primeira diretora da EDDJ e travou inúmeras discussões em 

favor da formação da mão de obra doméstica que pudesse atender às mulheres das classes 

mais abastadas de Cuiabá. Compreendemos que as lutas travadas por Dimpina iam ao 

encontro de seus interesses pessoas, pois ela era uma das mulheres que necessitava de 

outras mulheres para atuar em sua casa no trabalho doméstico.  

As próprias mulheres, membros do GLJLA e principalmente Dimpina, construíram 

o modelo de ensino e organizaram as disciplinas necessárias para a formação de 

domésticas. A escola ofertava disciplinas específicas para a formação doméstica como: 

Ordem e Economia Doméstica; Arte Culinária; Corte e Costura; Higiene de Alimentos e 

Puericultura; e Trabalhos Manuais. Além dessas, ofereciam outras disciplinas que se 
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assemelhavam às das escolas tradicionais como: Matemática; Português; Geografia do 

Brasil; História do Brasil; Educação Social e Moral e Educação Física.  

Em atenção aos objetivos específicos, considerando normas e legislações que 

instituíram a EDDJ, ao analisar os documentos sobre a modalidade de ensino da EDDJ, 

podemos concluir que a instituição tentou seguir as normas legais estabelecidas pelo 

Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário, mas 

houve inúmeras mudanças na modalidade de ensino da EDDJ, que a distanciou das 

medidas instituídas pelo Ministério da Educação e Saúde. Isso nos leva a concluir que a 

EDDJ não se adequou às modalidades de ensino previstas no Brasil. O que evidenciamos 

foi um modelo próprio instituído a partir da orientação dessas leis sem, contudo, efetivar 

realmente as normativas vigentes, o que impossibilitou que o curso fosse reconhecido. 

Concluímos, portanto, que não adequação às normativas contribuiu para a evasão 

de alunas, bem como pela não certificação da EDDJ e, consequentemente, a não 

diplomação que confirmasse grau a suas formandas. Estar fora dos parâmetros legais para 

a modalidade de ensino contribuiu para o fechamento da instituição, pois a escola não 

ofertou um programa de ensino que fosse certificado pelo Ministério da Educação e 

Saúde, apenas esses parâmetros serviram como base, mas não como modalidade de ensino 

fixada na EDDJ. 

Em relação à formação ofertada para as mulheres na instituição pesquisada, 

acreditamos ser possível uma resposta à hipótese que levantamos de que a instituição 

priorizava interesses de uma determinada parcela da sociedade, em particular, de 

mulheres de famílias tradicionais, situadas na elite cuiabana. Desse modo, consideramos 

que a criação da EDDJ foi um meio pelo qual essas mulheres das classes mais favorecidas, 

juntamente com o GLJLA, encontraram para priorizar a formação de “serviçais” 

domésticas que iriam trabalhar em suas próprias casas. 
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RESUMO 
 

Esse artigo apresenta as metodologias utilizadas nas pesquisas produzidas no Grupo Estudos de Filosofia e 

Formação (EFF), no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato 

Grosso (PPGE/UFMT). Busca-se, por meio do “estado da arte”, mapear essas produções, a partir da leitura 

dos resumos e introdução das dissertações e teses defendidas nos últimos treze anos pelos membros do grupo, 

apresenta-se a metodologia a perpassar em tais pesquisas ecoando nas discussões propostas. Para isso usou-se 

da cartografia como método, por sua constituição enquanto mapa móvel. No percurso cartográfico evidencia-

se, nas pesquisas, o uso do método otobiográfico cunhado por Monteiro a partir da sua leitura do conceito de 

otobiografia de Jacques Derrida que, enquanto leitor de Nietzsche, opera com seu conceito de vivências.   

 

Palavras-chave: Estado da arte. Cartografia. Otobiografia. Vivências. 

 

ABSTRACT 

 

This work presents methodologies used in research produced at the Philosophy and Formation Studies 

Group (EFF), within the Federal University of Mato Grosso’s Post-Graduation in Education Program 

(PPGE/UFMT). Using state-of-the-art review, we aim to map the last 13 years of those group 

members’ production by reading the abstracts and introductions of defended dissertations and theses, 

thus showing the employed methodology echoed in the proposed discussions. To this end, and for its 

constitution as mapping the wander lines, cartography as a method was employed. In the research, 

the cartographic path highlights the otobiographic method use proposed by Monteiro via his readings 

of Jacques Derrida’s otobiography concept.    

 

Keywords: State-of-the-art. Cartography. Otobiography. Life experiences. 

 

 

1 PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

O presente texto tem como objetivo mapear as dissertações e teses defendidas pelos membros 

do grupo de pesquisa nos últimos treze anos (2007-2020). Propõe-se aqui realizar o estado da arte 

dessas produções mapeando as metodologias que tomam a palavra, ou seja, aquelas que têm destaque 

e se sobressaem nas pesquisas realizadas pelos membros do grupo no período referenciado. Partimos 

do interesse em compreender quais referenciais teóricos e metodológicos têm fundamentado as 

pesquisas em educação no âmbito da Pós-Graduação, apresentando especificamente as pesquisas 

realizadas pelo grupo Estudos de Filosofia e Formação (EFF), nesse período, tomando por fio 
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condutor a questão: Qual a contribuição dada pelo método adotado e pela perspectiva da qual parte 

para a pesquisa em educação? Ainda que o estudo se limite à leitura dos resumos e introdução, nestes 

já aparece a metodologia que perpassa as dissertações e teses pesquisadas. 

As temáticas dos trabalhos ouvidos, voltam-se para a formação de professores e políticas 

públicas, em sua maioria, trabalham com o conceito de vivências em Nietzsche e política do nome 

próprio em Derrida. A metodologia que atravessa as pesquisas realizadas é o método otobiográfico, 

elaborado por Monteiro a partir do conceito de otobiografia derridiano. Os principais autores 

utilizados são Nietzsche, Derrida, Monteiro e Deleuze, principalmente no que se refere aos conceitos 

e fundamentos da pesquisa. 

O interesse por pesquisar a abordagem metodológica que perpassam as produções do Eff, surge 

de um exercício de experimentação realizado no âmbito desse grupo de pesquisa, no ano de 2019, 

cujo objetivo era inventariar as teses e dissertações defendidas desde a fundação do grupo, deste 

exercício resultou a publicação do texto: Composições filosóficas de pesquisa em educação do grupo 

Estudos de Filosofia e Formação, apresentando no 8° Congresso Ibero-Americano em Investigação 

Qualitativa (2019). O texto apresentou considerações iniciais sobre as proposições teórico-

metodológicas que perpassam as produções, dando ênfase as temáticas defendidas. 

Frente ao que se propôs anteriormente e aos resultados alcançados, nos propomos aqui a 

aprofundar especificamente na metodologia, buscando apresentar qual perspectiva metodológica vem 

tendo destaque nas pesquisas realizadas neste período. Por ser a otobiografia o método eleito pela 

maioria dos que realizaram as pesquisas, e este fundamentar-se a partir do conceito de vivências de 

Nietzsche, será o método otobiográfico nosso foco de análise, apresentaremos aqui suas 

especificidades e como este atravessa as dissertações e teses levantadas, ressoando enquanto aposta 

nas pesquisas no âmbito da Pós-Graduação. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No período compreendido entre os anos de 2007 a 2020, foram defendidas vinte e quatro 

dissertações de mestrado e oito teses de doutorado, pelos membros do grupo Estudos de Filosofia e 

Formação (EFF), vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade 

Federal de Mato Grosso. Desses trinta e dois trabalhos, quinze são perpassados pela otobiografia e 

operam com o conceito de vivências de Nietzsche. 

Dos quinze resumos identificados apontaremos, neste trabalho, elementos de alguns deles com 

objetivo de demonstrar como os autores e autoras fizeram uso do método otobiográfico em suas 

pesquisas. Como as vozes presentes ecoam nestes textos, é preciso dizer quem as pronuncia; para 

apontar da importância de dizer quem fala, recorremos a Nietzsche quando coloca em Ecce Homo ser 
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“indispensável dizer quem sou” e no fim do mesmo parágrafo diz “Ouçam-me! Pois eu sou tal e tal. 

Sobretudo não me confundam! ”  (NIETZSCHE, 1995, p.17, grifo do autor). 

No livro Otobiografías, La enseñanza de Nietzsche y la política del nombre propio1 de Jacques 

Derrida, o autor coloca que sua leitura de Nietzsche é feita a partir do trecho acima citado, no qual 

Nietzsche afirma a importância de dizer o nome. Assim Derrida se coloca na posição de falar de 

Nietzsche a partir de seu nome e de sua assinatura: “[...] hablaré de Nietzsche: de sus nombres, de sus 

firmas [...]” (DERRIDA, 1984, p.35). 

Nomearemos agora alguns dos textos ouvidos na ordem das defesas: A política do nome próprio 

e as forças que constituem uma política pública em educação de Wesley Alves Siqueira (2012); A 

constituição de si: investigação otobiográfica com formadores de professores, de Lídia Campos 

Soares (2012); A voz acena: a presença da voz na cena da aula, de Alessandra Christina Arantes 

Abdala Azevedo (2013); A docência como obra de arte. Um estudo com professores da Educação 

Superior, de Lilian Rose Aguiar Nascimento Garcia de Santana (2013); Tessitura da individuação: 

como o aluno a oficial da Academia Militar Costa Verde se torna o que é, de Fernanda Leonel 

Machado (2016); A mulher que logo sou estilo, escritura e otobiografia, de Aline de Souza Campos 

(2016), e Investigação otobiográfica: composição de pesquisa em educação, de Rubia Helena 

Naspolini Coelho Yatsugafu (2017).  

As pesquisas acima citadas são atravessadas pelo conceito de vivências e se constituem 

enquanto investigação otobiográfica; nelas ecoa a otobiografia como método possível para trabalhar 

com as temáticas propostas. Neste sentido, abordaremos, em seguida, os conceitos que perpassam o 

trabalho e os teóricos que discutem essa temática, ou seja, apresentaremos o conceito de vivências 

elaborado por Friedrich Nietzsche, e a fundamentação do método otobiográfico desenvolvido por 

Monteiro (2013), em seu livro Quando a pedagogia forma professores: uma investigação 

otobiográfica; inspirado no conceito de Otobiografia de Jacques Derrida.  

 

3 O MÉTODO OTOBIOGRÁFICO NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO  

 

Como abordado anteriormente, esta pesquisa opera com determinados conceitos e partindo da 

abordagem tomada por Deleuze e Guatarri no livro O que é a filosofia?,  o conceito é criado e é papel 

da filosofia fazê-lo, mas estes não surgem aleatoriamente, “os conceitos vão, pois, ao infinito e, sendo 

criados, não são jamais criados do nada” (DELEUZE; GUATARRI, 1992, p.31). Assim ocorre com 

o método otobiográfico cunhado por Monteiro, a partir da otobiografia de Derrida, sendo perpassado 

por outros conceitos conforme apresentaremos a seguir. 

 
1Neste trabalho faço uso da obra traduzida para o espanhol. A obra original se encontra em francês com o título: 

Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre. 
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Monteiro coloca que “ao optar pelo termo otobiografia, a metáfora orientadora do trabalho acaba 

sendo a audição” (2013, p.13, grifo do autor). Como sua pesquisa é constituída pela escuta das 

professoras, tal orientação se faz necessária e é coerente frente ao método proposto, e ao movimento 

que o autor realiza ao trazer alguns capítulos com o título de ressonâncias, como pontua “o empenho 

em ouvir as vivências toma aqui o caráter de método. O que conduzirá todo o texto é a metáfora da 

escuta” (MONTEIRO, 2013, p.15).   

Esse percurso que o autor realiza ao cunhar o método otobiográfico se evidencia nas dissertações 

e teses consultadas, como por exemplo, na dissertação A política do nome próprio e as forças que 

constituem uma política pública em educação, do pesquisador Wesley Alves Siqueira, defendida em 

2012, que teve como objetivo identificar os atores que mobilizaram o PAR em nível nacional, a partir 

da análise das vivências desses atores. 

 

Foram coletadas narrativas, operando na análise das mesmas, os conceitos de escuta 

de vivências e de política do nome próprio [...] buscamos nas experiências práticas 

os nomes que se dizem os responsáveis pela execução do Plano (SIQUEIRA, 2012, 

p.13).  
 

Aqui o autor trabalha com os conceitos de vivências e, ainda que o termo otobiografia não 

apareça de início, este é operado no movimento que o autor aponta como “escuta de vivências. 

Observamos que Siqueira se refere à escuta das vivências que Monteiro define acima como sendo a 

marca da otobiografia. Em Ecce Homo Nietzsche coloca que “não se tem ouvido para aquilo a que 

não se tem acesso a partir da experiência” (1995, p.53). Aqui o acesso ao autoconhecimento ou 

autobiografia se dá pela escuta do que se é vivenciado.   

No que se refere aos nomes que assinam como responsáveis pela execução do Plano, no livro 

de Jacques Derrida ele afirma que “[...] em toda assinatura humana ou divina, é preciso o nome” que 

“[...] quereria dizer que o nome faz falta” (1995, p.53). Aqui aparece a necessidade de se nomear. Em 

sua dissertação de mestrado, Siqueira busca o nome e neste a assinatura dos responsáveis como em 

um jogo de ausência e presença em que há a ausência do nome, cuja presença é buscada pelo 

pesquisador através do método otobiográfico. 

Monteiro (2013, p. 28) sintetiza bem o que acabamos de colocar: 

 

O ponto fundamental é colocar o nome: a assinatura com suas cetras, o estilo, as 

marcas, a estampa, os sinais que permitem identificar a autoria, buscando o que quer 

a obra, o que quer a autobiografia, o que querem as vivências. Ouvir o logos, o 

“logo-tipo” (logos-typos), o ritmo: movimento de “como tornar-se o que se é” (grifo 

do autor). 

 

Neste sentido, esse movimento de escuta pergunta o que quer este que é ouvido, o que querem 

suas vivências. “A otobiografia se atém aos signatários, ou seja, com os que assinam” (MONTEIRO; 

SANTANA E SOUZA, 2012, p. 84). Essa abordagem sobre assinatura aparece também na dissertação 
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intitulada: Tessitura da individuação: como o aluno a oficial da Academia Militar Costa Verde se 

torna o que é? Defendida em 2016, por Fernanda Leonel Machado. A mestranda pontua que “um 

texto é sempre autobiográfico, havendo nele a assinatura de seu autor, dando notícias de suas 

vivências a partir de seus escritos” (MACHADO, 2016, p. 9). Aqui se evidenciam tanto a assinatura, 

ou seja, o nome dos participantes da pesquisa; bem como a escuta das vivências manifestas nos seus 

escritos. 

Neste sentido, “a otobiografia remete àquele que escreve, a partir das vivências, busca-se a 

construção do pensamento do autor” (SANTANA, 2013, p.92). Aqui a doutoranda Lilian Rose Aguiar 

Nascimento Garcia de Santana, pontua em sua tese o caráter duplo do método elegido, afinal se refere 

a quem assina e também as suas vivências. Sua tese aborda ainda, o modo como o método se efetiva 

sem pretensões de verdades ao dizer que “na otobiografia as narrativas são analisadas sem pretender 

[...] uma essência para além do que está sendo dito” (SANTANA, 2013, p.92). Assim, ao utilizar do 

método otobiográfico, demonstra-se não simplesmente uma escuta, mas, para além disso, uma escuta 

sensível que considera as vivências dos pesquisados, respeitando sua autoria. 

Sigamos então com Deleuze (1992, p. 109), pegando “as coisas onde elas crescem, pelo meio: 

rachar as coisas, rachar as palavras”. Assim com esse convite de Deleuze nos aventuramos ao meio, 

rachando a palavra, otobiografia que é apresentada por seu autor como “o empenho em dar ouvido às 

vivências que tomam a palavra nas expressões humanas” (MONTEIRO, 2013, p. 15). Se o que os 

mestrandos e doutorandos pretendiam ouvir em seus trabalhos foram as vivências, começamos por 

aí: rachando esse conceito em Nietzsche. 

 

3.1 Vivências em Nietzsche  

 

 

Sendo o conceito de vivências central para a compreensão da otobiografia que busca o que o 

autor “quer ao dizer aquilo e o que ele quer é sustentado por vivências” (MONTEIRO; SANTANA 

E SOUZA, 2012, p.84). Abordaremos em Nietzsche esse conceito que perpassa por suas obras e pelas 

dissertações e teses pesquisadas como demonstraremos a seguir. 

No livro Crepúsculo dos Ídolos Nietzsche observa “nossas verdadeiras vivências não são nada 

loquazes. Não poderiam comunicar a si próprias, ainda que quisessem. É que lhe faltam as palavras. 

Aquilo para o qual temos palavras, já o deixamos para trás” (2006, p.78-79).  Se faltarem palavras 

para comunicar as vivências é necessário aparelhar os ouvidos para ouvir as que são ditas, ao que 

Nietzsche adverte em Ecce Homo (1995, p.53) “ninguém pode escutar mais das coisas, livros 

incluídos, do que aquilo que já sabe”. Escrevemos assim sobre aquelas vivências que já foram 

deixadas para trás, que já foi superada. 
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Esse entendimento de como ecoam as vivências aparece na dissertação da pesquisadora Lídia 

Campos Soares (2012, p.07) em que aponta como objetivo na pesquisa que realiza com professores, 

“investigar como esses docentes tornaram-se formadores, para isso, fundamento-me em Nietzsche, 

adotando a compreensão do conceito de vivências e a tese de que todo texto é confissão de seu próprio 

autor”. 

No trecho acima é possível vislumbrar o que Nietzsche diz em relação à escuta; para o autor só 

se escuta aquilo que já se conhece, uma vez que ao escrever o autor do texto fala de si mesmo, de 

suas vivências, já que não se pode falar daquilo que não se conhece. Assim sendo, “ouvir as vivências 

permite ir ao âmago da efetividade vivida, pois são elas que sustentam as ações e valorações 

humanas” (MONTEIRO, 2013, p.22). 

Nesse movimento, quando escrevemos, ouvimos as vivências daqueles sobre os quais 

escrevemos e as nossas próprias, conforme reconhece Aline de Souza Campos (2016, p.07) na sua 

escuta das alunas da Pedagogia e Psicologia neste fragmento: “num movimento de experimentação, 

ouvi os ecos de minhas vivências, enquanto psicóloga-mulher-pesquisadora, na produção escrita 

dessas estudantes”. A mestranda vai ao encontro de Nietzsche, como se com ele perguntasse: afinal, 

o que foi que soou? 

 

Quanto ao mais da vida, as chamadas "vivências", qual de nós pode levá-las a sério? 

Ou ter tempo para elas? Nas experiências presentes, receio, estamos sempre 

"ausentes": nelas não temos nosso coração — para elas não temos ouvidos. Antes, 

como alguém divinamente disperso e imerso em si, a quem os sinos acabam de 

estrondear no ouvido as doze batidas do meio-dia, e súbito acorda e se pergunta "o 

que foi que soou?", também nós por vezes abrimos depois os ouvidos e perguntamos, 

surpresos e perplexos inteiramente, "o que foi que vivemos?", e também "quem 

somos realmente?", e em seguida contamos, depois, como disse, as doze vibrantes 

batidas da nossa vivência, da nossa vida, nosso ser— ah! E contamos errado.... Pois 

continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos, não nos compreendemos, 

temos que nos mal-entender, a nós se aplicará para sempre a frase: "Cada qual é o 

mais distante de si mesmo" — para nós mesmos somos "homens do 

desconhecimento"... (NIETZSCHE, 1998, p.7). 
 

Em seu livro Genealogia da moral Nietzsche se refere às vivências, mostrando como a ausência 

do ouvir marca a dispersão e consequente ausência nas próprias experiências que só são alcançadas 

(ouvidas) a partir do momento em que “abrimos os ouvidos” para escutá-las. Sobre isso, Monteiro 

(2013, p. 46-47) coloca que “Ouvir as vivências é se colocar à escuta das vontades que mobilizam os 

sentidos, as avaliações, o raciocínio, enfim a existência”. 

Essa marca autoral que marca a escuta das vivências é declarada ainda por Rubia Helena 

Naspolini Coelho Yatsugafu em sua tese de doutorado quando afirma que “ao longo de toda a 

pesquisa, como é exigido pelo conceito de otobiografia, as vivências da investigadora ressoam como 

timbre martelador” (2017, p.06). Aqui, a autora afirma a potência desse filosofar com o martelo 
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presente na filosofia de Nietzsche que marca a composição do método otobiográfico eleito para 

compor sua pesquisa. 

 

3.2 A escuta labiríntica em Nietzsche 

 

 Nesse trajeto sinuoso trilhado por quem se aventura a ouvir as vivências, seguimos pela escuta 

labiríntica nietzschiana. Para aludir a metáfora do labirinto convidamos Deleuze para esse diálogo: 

 

Mais precisamente, o labirinto agora é a orelha de Dioniso, a orelha labiríntica. 

Ariadne precisa ter orelhas como as de Dioniso, a fim de ouvir a afirmação 

dionisíaca, mas também precisa responder a afirmação ao ouvido do próprio Dioniso. 

Dioniso diz a Ariadne: "Tens pequenas orelhas, tens minhas orelhas, põe aí uma 

palavra sensata", sim (DELEUZE, 1997, p.119). 
 

O trecho acima compõe o texto Mistério de Ariadne segundo Nietzsche do livro Crítica e 

Clínica de Gilles Deleuze, no qual Deleuze faz referência ao mito de Ariadne. Aqui a escuta é 

remetida a orelha labiríntica, na qual só é possível ouvir por ouvidos iguais. Mas afinal, o que significa 

isso? Será que para ouvir as vivências é preciso ter ouvidos aparelhados? Me parece que não é disso 

que se trata. Afinal, aparelhar os ouvidos pode referir-se exatamente a disposição à escuta tão 

necessária àquele que se coloca na posição de dizer sobre algo partindo do que lhe é contado. Não 

seria essa a função do pesquisador? Seguimos adiante, quem sabe as pesquisas elegidas para escuta 

nos tragam os elementos necessários para melhor compreender essa escuta labiríntica. 

Na dissertação de mestrado intitulada A voz acena: a presença da voz na cena de aula, a autora, 

Alessandra Christina Arantes Abdala Azevedo, retrata a cena da sala de aula para representar a 

articulação entre voz e escuta: 

 

[...] ouvidos presos à voz do professor – que pulsa, aspira, inspira, canta, grita, cria, 

ecoa, surge, flui, insinua, fala, entoa, ensina! Na cena da aula o comando é da voz. 

Nela, tem-se a impressão de que o professor fala para seus ouvidos, para ouvir a sua 

voz, para si, para emitir a voz (AZEVEDO, 2013, p.08). 

 

Aqui o professor fala para si próprio, e fica a questão se os ouvidos presos à sua voz de fato o 

escutam, estarão eles interligados? Para ouvir é preciso seguir a máxima anterior? Os alunos precisam 

ter orelhas como as do professor? Tais questões ecoam como marteladas, afinal são as respostas que 

importam? Ou de fato são as perguntas que nos fazem pensar? Por defender a potência do perguntar, 

convidamos assim, como Nietzsche em Crepúsculo dos Ídolos ou Como se filosofa com o martelo, 

a: 

Fazer perguntas com o martelo e talvez ouvir, como resposta, aquele célebre som 

oco que vem de vísceras infladas - que deleite para alguém que tem outros ouvidos 

por trás dos ouvidos - para mim, velho psicólogo e aliciador, ante o qual o que queria 

guardar silêncio tem de manifestar-se… (2006, p.7-8, grifo do autor).  
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Outro trabalho que aborda a escuta labiríntica é a dissertação de Machado, citada anteriormente, 

na qual menciona “com a metáfora do labirinto, busca-se ouvir escritos identificando as potências de 

vida neste membranoso, arenoso e tortuoso caminho” (MACHADO, 2016). Assim o ouvido se 

apresenta como o caminho (labirinto) para a escuta das vivências, como pondera Derrida “Todo se 

enrolla, como saben, en el oído de Nietzsche, y en los motivos de su laberinto” (2009, p.57). 

É com Monteiro que melhor conseguimos pensar o movimento da escuta labiríntica em 

Nietzsche, 

 

A metáfora despertada pela escuta concilia-se com a de labirinto: o ouvido, em sua 

anatomia, aproxima-se da forma labiríntica. O elemento de composição ot(o), no 

Aurélio, tem, entre outros, o sentido de “labirinto membranoso” - parte da fisiologia 

do ouvido interno. Escutar, portanto, é percorrer o labirinto das significações dos 

impulsos presentes na produção humana, na escrita, na autobiografia (MONTEIRO, 

2013, p.68, grifo do autor). 
   

Assim na otobiografia a escuta das vivências é marcada pelo aventurar-se no labirinto das 

experiências dos pesquisados, acompanhando o relato do vivenciado em seus escritos. Essa escuta 

não é tão simples quanto possa parecer, afinal, como reconhece Santana (2013, p.99) “um labirinto é 

constituído por um conjunto de percursos intricados criados com a intenção de desorientar quem os 

percorre”. Justo por perceber a sinuosidade dessa escuta labiríntica a pesquisadora pondera que em 

sua tese o método otobiográfico “consiste em uma escuta minuciosa” (SANTANA, 2013, p.27). Essa 

escuta labiríntica, que busca os impulsos das vivências presentes nos escritos é o que marca o método 

que não busca interpretar, e sim, apresentar o vivido, para além de qualquer significação. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

No que se refere ao percurso e as escolhas metodológicas adotas na escrita deste texto, consinto 

com Silas Borges Monteiro (2013, p.14): 

 

Na condição de pesquisador, semelhante aos aventureiros, não me coloco fiel a um 

só princípio metodológico, daí assumir o risco de passar por mal, por infiel, de 

moralidade “duvidosa”. A construção do conhecimento tem se dado por tentativas, 

por experimentos com o pensamento; foi isso que tentei mostrar quando leio alguns 

autores e os deixo pelo caminho, principalmente quando aparecem outros com os 

quais prefiro conversar naquele momento. Essa mobilidade metodológica permite, 

ao exemplo do estilo filosófico em Nietzsche, aproximar-me das ideias por tentativas 

e experimentos: nessas experiências com o pensar, o conhecimento é produzido 

(grifos do autor). 

 

Dito isto, a presente pesquisa constituiu-se enquanto Estado da Arte, de caráter bibliográfico, 

essas investigações são também denominadas de estado do conhecimento e trazem “o desafio de 
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mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 

responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados” (FERREIRA, 2002, 

p.258). 

Buscamos realizar um mapeamento das metodologias que atravessam as dissertações e teses 

defendidas pelos membros do grupo Estudos de Filosofia e Formação, vinculados ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, nos últimos treze anos (2007-

2020), por meio da leitura de seus resumos e introdução: 

 

Pode-se estabelecer a partir de uma certa ordenação de resumos uma rede formada 

por diferentes elos ligados a partir do mesmo suporte material que os abriga, pela 

opção teórica manifesta, pelo tema que anuncia, pelo objetivo explicitado da 

pesquisa, pelo procedimento metodológico adotado pelo pesquisador (FERREIRA, 

2002, p.268). 

 

 Aqui a autora manifesta a possibilidade de leitura dos resumos das dissertações e teses a fim 

de mapear um elo específico que, neste caso, é o procedimento metodológico adotado nas pesquisas 

levantadas.   

Esse movimento de mapeamento é próprio do método cartográfico que adotamos nesta 

pesquisa, por ser um método que cria seu próprio percurso e desse modo está sujeito a um jogo de 

mudanças. A cartografia organiza o processo, reorganizando as ideias e o pensamento do pesquisador 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20). O método visa acompanhar um processo e não representar 

um objeto, ou seja, é um saber acompanhado de um fazer. 

 A cartografia surge como princípio de rizoma, ou seja, se espalha, se constitui num mapa 

móvel, numa rede de conexões, afinal ela “tem um caráter cartográfico de mapear e compreender o 

funcionamento dos agenciamentos e das máquinas envolvidas no processo” (HUR; VIANA, 2016, p. 

112). Um método implicado com o fazer pesquisa, em um movimento que segue pelos fluxos desse 

fazer. 

Nesse contexto, na busca pela perspectiva metodológica que se destaca nas produções do grupo 

pesquisador, seguimos nos rastros do levantamento realizado na produção do texto Composições 

filosóficas de pesquisa em educação do grupo Estudos de Filosofia e Formação, em que o 

mapeamento teve início pela consulta ao Currículo Lattes do coordenador do EFF, Prof. Dr. Silas 

Borges Monteiro, com o propósito de mapear as teses e dissertações por ele orientadas (MONTEIRO 

et.al., 2019). Ao realizar novamente esta consulta, foram computadas vinte e quatro defesas de 

mestrado e oito teses de doutorado, totalizando trinta e dois trabalhos. Ainda nas trilhas do texto que 

inspirou a escrita deste, posteriormente, foi feita revisão no banco de dados do Programa de Pós-

graduação em Educação e na Biblioteca setorial do Instituto de Educação da (UFMT), em busca das 

teses e dissertações defendidas.  
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A pesquisa cartográfica possibilita esse jogo, uma vez que visa mapear os movimentos dos 

sujeitos e, para isso, pode utilizar-se de instrumentos que aproximem todos os participantes da 

pesquisa como é o caso da análise das produções. Cartografar é atrelar-se ao cotidiano e produzir 

mapas no sentido de conhecer os atravessamentos que perpassam a vida dos praticantes do cotidiano. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES POSSÍVEIS 

 

Esta pesquisa se propôs a realizar o mapeamento das dissertações e teses produzidas pelos 

membros do Grupo Estudos de Filosofia e Formação, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Após mapear as produções a partir do método 

cartográfico, compreendendo-o enquanto mapa móvel que produz rizomas encontramos a 

otobiografia enquanto aposta metodológica que reverberou nessas pesquisas, trazendo uma nova 

perspectiva para a pesquisa em educação.  

A partir deste movimento cartográfico, percebemos como as vivências se fazem presentes nas 

vozes que muitas vezes não são ouvidas, apresentando em sua ausência a falta da vivência em si, 

tanto dos autores quanto dos pesquisados. Os conceitos empregados pelo gesto otobiográfico 

possibilitaram às pesquisas contemplarem as diferentes temáticas propostas pelos pesquisadores, 

produzindo sentidos que ecoam no âmbito da Pós-Graduação em Educação, onde o empenho em 

ouvir as produções mapeadas, permite a escuta dos autores e de suas vivências. 

 

6 CONSIDERAÇÕES ÚLTIMAS 

 

Considerando as múltiplas abordagens metodológicas das pesquisas em Educação, e partindo 

da compreensão de que toda produção se dá a partir de uma perspectiva teórica e metodológica; 

entendemos que pesquisar o que já foi produzido em educação, mapeando os percursos e os fazeres 

desse processo, promove a reflexão do que tem dado certo em termos de propostas metodológicas e 

o que ainda se pode fazer para tornar esse um movimento que agencia práticas significativas no 

âmbito da produção do conhecimento na Pós-Graduação.  

As pesquisas consultadas transitam no âmbito da didática e do currículo, trazendo temáticas 

centrais para o campo da educação, levando o conhecimento produzido na Pós-Graduação em 

Educação para as pesquisas, gerando assim uma aproximação entre universidade e escolas. Este é um 

cenário promissor considerando que ambos espaços educativos se encontram por vezes distante no 

fazer pesquisa, e os dois contribuem mutuamente para se pensar o conhecimento debatido e produzido 

nos diferentes espaços e tempos que a educação movimenta. 

Diante do estudo realizado, podemos afirmar que a otobiografia é um método que permite uma 

escuta sensível no fazer pesquisa, contribuindo de modo significativo com as pesquisas que se voltam 
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para a escuta dos pesquisados; afinal, quando se propõe a ouvir as vivências dos participantes, os 

pesquisadores adotam um método inovador que se fundamenta em conceitos que operam de modo a 

sustentar o que está sendo proposto. Assim, apostamos que por meio da escuta das vivências, esse 

método contribui para se pensar a didática, o currículo e o cotidiano escolar, lugar onde os saberes e 

fazeres docentes encontram um terreno fértil para desenvolver-se.  
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RESUMO 

As Histórias em Quadrinhos proporcionam considerações acerca das interações sociais, 

circulação e trocas de percepções, tendo em vista os valores e moralidades que utilizam como 

mecanismos, ou seja, o humor. Seguindo esta linha de raciocínio a presente pesquisa oriunda de 

um trabalho de conclusão de curso, da especialização em História da Universidade Federal de 

Mato Grosso (campus Rondonópolis): “Sociedade, Política e Cidadania: Olhares 

Transdisciplinares” a qual visa elaborar análises históricas que dialoguem com as pesquisas em 

quadrinhos. Para tanto, recortou-se como objeto de estudo os quadrinhos da personagem Mafalda, 

criada pelo cartunista argentino Quino. Sua vasta produção teve circulação expressiva entre os 

anos de 1964-1973, editadas, a princípio, em jornais argentino e, posteriormente, publicadas em 

outros países. Dentre o material aqui trabalhado optou-se por selecionar como tema os assuntos 

que envolviam a Guerra do Vietnã.  

Palavras-chave: Mafalda. História em quadrinhos. Guerra do Vietnã. 

 

RESUMEN 

Los cómics brindan consideraciones sobre las interacciones sociales, la circulación y los 

intercambios de percepciones, considerando los valores y la moral que utilizan como mecanismos, 

es decir, el humor. Siguiendo esta línea de razonamiento, esta investigación surge de un trabajo 

de conclusión de curso, especialización en Historia en la Universidad Federal de Mato Grosso 

(campus de Rondonopolis): "Sociedad, Política y Ciudadanía: Perspectivas Transdisciplinarias" 

que tiene como objetivo desarrollar análisis históricos que dialogan con búsquedas de cómics. 

Para ello, se eligieron como objeto de estudio las caricaturas del personaje Mafalda, creadas por 

el dibujante argentino Quino. Su vasta producción tuvo una circulación expresiva entre los años 

1964-1973, publicada, primero, en periódicos argentinos y, posteriormente, publicada en otros 

países. Entre el material aquí trabajado, se eligió seleccionar como tema los temas que 

involucraron la Guerra de Vietnam. 

Palabras clave: Mafalda. História en cómics. Guerra de Vietnã.  

 
1 Alunas do curso de Especialização “Sociedade, Política e Cidadania; Olhares Transdisciplinares” e 

professoras da rede pública estadual. 
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A CRIAÇÃO DE MAFALDA 

 

A personagem Mafalda foi criada e desenhada por Joaquim Salvador Lavado – 

conhecido como Quino. Conforme o site oficial do desenhista, nasceu no dia 17 de julho 

de 1932 na cidade de Mendoza, a família o apelidou de Quino, para diferenciá-lo do seu 

tio avô. Em 1939, começa a estudar, entretanto, não foi bom estudante. Em 1945 começa 

os estudos na escola de Belas Artes de Mendoza, depois da morte do pai abandona os 

estudos e resolve a se dedicar ao humor gráfico. Aos dezoito anos muda-se para Buenos 

Ayres e vai atrás de uma editora para lançar seus desenhos, conseguindo três anos depois. 

Parou de desenhar a Mafalda em 1973, contudo, livros continuaram a ser re-editados. Em 

1978, foi premiado no Salão Internacional de Humorismo de Bridigher com o troféu 

palma de ouro, no ano de 1982 passa a dirigir o Salão Internacional de Humorismo de 

Montreal no Canadá, e em seguida recebe o prêmio Konez de Platina de Artes Visuais e 

Humor Gráfico.  

Vale ainda lembrar, o grande reconhecimento no seu país de origem, foram feitas 

diversas homenagens como: nome de praças, exposições, premiações e estátuas da 

Mafalda, Manoelito e Susanita no bairro em que morou, San Telmo, em Buenos Aires 

(SOUZA, 2016, p. 30). 

Mafalda, em suas histórias, demonstra características extremamente interessantes, 

tais como: curiosidade, além de ser uma menina atrevida e questionadora de seis anos de 

idade, mora em Buenos Aires com os pais.  Fã dos Beatles, ela sonha em ser tradutora da 

ONU, questiona os conflitos internacionais, consumismo, vive querendo saber sobre os 

chineses, debate sobre o papel da mulher na sociedade. Recusa o mundo como ele é.  Sem 

se contrapor ao universo infantil, como as brincadeiras, vida escolar, familiar, No início 

era somente os três, Mafalda e seus pais, no entanto, com a variedade de temas na época, 

outros personagens surgiram, juntos com seus amigos, Felipe, Manoelito,  Miguelito, 

Susanita, Liberdade e seu irmão Guille.  

Felipe, desligado, sonhador e tímido aparece nas tirinhas em janeiro de 1965, fã de 

revistas em quadrinhos, principalmente pelo zorro que narra a conquista do Oeste dos 

Estados Unidos, conforme notado nas observações das tirinhas, não gosta de ir a escola, 

muito menos de fazer tarefa de casa. Manoelito é a personificação da ambição que aparece 

em março de 1965, representa a burguesia argentina na época. Mesmo sendo criança já 
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tem como meta ser dono de uma rede de supermercados, fã de Rockfeller, odeia os 

Beatles. Miguelito é altruísta, estréia em 1966, sonhador, suas questões são confusas para 

ele mesmo e para os outros da turma. Guille seu irmão menor, surge e junho de 1966, 

num primeiro momento Mafalda se mostra contrariada com o seu nascimento, pois a 

família deixa de viajar, ele adora rabiscar paredes, é o único personagem que cresce com 

o decorrer do tempo. Liberdade aparece nas tiras em fevereiro de 1970, e a menor 

personagem das tiras, nos permite relaciona ao direito de liberdade na época, é uma 

menina socialista, e como a Mafalda questiona os ideais da vizinhança, intelectualizada, 

pretende ser professora de francês (SILVA, 2013, p. 30). 

Quino privilegia o uso da ironia e humor para tratar de temas polêmicos, políticos, 

sociais e culturais.  Seu posicionamento  é a somatória de todos os conjuntos, os 

personagens, cenários e experiências. Mafalda não é sua única porta-voz, por conta da 

ingenuidade do mundo infantil, o autor goza de certa liberdade, em tempos de censura, 

isso serve para que ao menos algumas de suas questões fossem escutadas. Em vista do 

que foi colocado, o desenhista por ser funcionário de jornal, lugar esse considerado o 

maior representante da civilização moderna, pois permite a comunicação entre as 

diferentes camadas da sociedade, periódicos permite a circulação de informação. 

Portanto,  estava inteirado sobre os mais diferentes debates e, inseri-los em seus desenhos, 

temáticas  complexas que discorriam sobre os acontecimentos nacionais e internacionais 

(PIACENTI, 2018, p. 140). 

A personagem foi encomendada em 1963 a Quino, para ser uma tira cômica de 

publicidade para uma empresa de eletrodoméstico, entretanto, o cliente da agência 

recusou os desenhos, sendo engavetados pelo autor. No ano seguinte, o Primeira Plana, 

semanário mais importante argentino requer do cartunista uma colaboração regular.  E 

assim, ele desengavetou a personagem e Mafalda  que estreou em setembro de 1964. Em 

1965, o jornal El Mundo, seguiu com as publicações, até 1967 quando este veículo de 

comunicação foi suspenso. No mesmo ano o cartunista assinou um contrato de 

exclusividade com o jornal semanal Síete Dias. A partir de 1966, Mafalda começou a 

circular em outros países da América Latina de língua espanhola, e no mesmo ano  em 

que foi lançado o primeiro livro sobre a personagem. 

Em 1968, as tiras foram traduzidas para o italiano. Em 1970, surgiu no Brasil em 

uma revista de pediatria e pedagogia. Foram lançados livros sobre a pequena argentina 

na Espanha e Portugal, com grande sucesso. No ano de 1971, foi ano de expansão para 

muitas línguas: inglês, hebraico, dinamarquês, francês, alemão, finlandês, irlandês, 



                                                                                                                                   REVISTA ELETRÔNICA 31 DOCUMENTO MONUMENTO 
 

41 
 

norueguês e sueco. Mafalda popularizou de tal forma que começou  a aparecer em cartões 

de natal e cadernos escolares.  Ainda no ano de 1971 foi fechado o contrato para 

apresentá-la na televisão, cuja realização foi executada pela empresa Daniel Mallo 

Produciones, para fazer desenhos animados coloridos. Foram  produzidos 260 filmes de 

um minuto e meio cada. Anos depois esse material (re)feito deu origem a 52 filmes de 

cinco minutos.  

Em 1973, a televisão argentina começa a transmitir os desenhos e Quino desenhou 

a última tira, ainda este ano lançaram livros dirigidos a um público infantil. A UNICEF 

requisitou ao autor que ilustrasse a “Declaração dos Direitos da Criança”, e, assim, o autor 

produziu dez vinhetas e um pôster, em 1977. No ano seguinte começou a realização do  

longa metragem em desenho animado da Mafalda, 1979. A editora Bompiani reuniu todas 

as tiras num único  volume em Tutta Mafalda. Em 1981, lançados primeiros livros no 

Brasil (ECO, 2010, p. 10-11). 

Sendo uma criação da mídia, cumpre sua função de entreter e divertir, pois criatura 

e criador foram e são responsáveis por muitos risos e reflexões, junta-se a capacidade de 

apontar, criticar e propor soluções para os problemas do cenário nacional e internacional, 

esse fenômeno corrobora com o que aponta Douglas Kelner que a mídia “cria seus 

próprios significados e usos, fortalecendo-se com a matéria-prima extraída de sua 

própria cultura” (KELNER, 2001, p. 12). 

 

A RELAÇÃO HISTÓRIA E HISTÓRIA EM QUADRINHO 

 

Faz-se necessário ressaltar que a história cômica discute questões que envolvem 

polêmicas existentes na dinâmica social, e também as promovem, conforme pronuncia 

um determinado posicionamento político por meio das imagens. O riso causado pelos 

quadrinhos, embora não aluda em transformações efetivas, mostram dúvidas, 

inconformismos e contestações aos leitores: mais do que entreter o uso da linguagem 

visual do humor visa alertar, denunciar, sobre os mais diversos problemas vivenciados 

pela sociedade em seu cotidiano (GARCIA, 2004, p.12). 

Segundo Elias Thomé Saliba, o riso está intrínseco ao ser humano, pois advém da 

súbita compreensão  da imagem em observação, o que acaba por provocar a  ruptura e  o 

seu sentido. Para consegui-lo, os autores lançam mão, de variados recursos, tais como: 

paródia, metáfora, ironia, hipérbole, satírica, jogo de palavras e humor. Os temas 
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costumam ser instáveis, constantemente mudam e são culturalmente inventados. Para o 

autor: 

A representação humorística pode ser caracterizada, portanto, como 

aquele esforço inaudito de desmascarar o real, de captar o indizível, de 

surpreender o engano ilusório dos gestos estáveis e de recolher, enfim, 

as rebarbas das temporalidades que a história, no seu constructo 

racional, foi deixando para trás (SALIBA, 2002, P.18-25). 
 

Sendo assim, a representação por meio do humor nas mais variadas formas, pode 

ser inventada a partir do tecido histórico e social que está inserido. Uma das características 

deste é o componente libertador, pois através dele o homem nega a sua situação adversa 

e rejeita sofrimento, dor e opressão, acionando um novo senso de liberdade. Contudo, o 

evento do humor, compõem um artifício enraizado na vida humana, cujo alcance se   

estende a toda teia de relacionamento social (SILVA, 1990, p.15). 

Todo e qualquer quadrinho existe como um discurso artístico, articula 

gráfico-narrativamente. Relacioná-lo com o discurso político significa 

compreender a relação arte/política em toda sua extensão social. 

Significa compreender a questão da linguagem e sua politização 

(CIRNE,1982, p.11). 
 

Dessa maneira, os quadrinhos veiculados pela imprensa, de modo geral, são 

documentos do cotidiano de determinadas sociedades, pois, costumam manter  certa 

periodicidade em suas publicações, seja diariamente, seja semanalmente. O especialista 

neste tema, José Ulpiano T. Bezerra de Meneses, ressalta que a materialidade desses 

desenhos, nas perspectivas imagéticas funciona como registros que interagem com as 

relações sociais e, dessa forma é o reflexo de uma prática material (ULPIANO, 2003, p. 

29). 

Os quadrinhos são voltados para o grande público. Sua invenção remonta ao 

personagem Yellow Kid. Tal figura começou a aparecer num jornal americano no ano de 

1894, tendo uma grande aceitação por parte dos leitores. Isto fez com que  outros jornais 

começassem a investir em cartunistas. Com o passar do tempo, os desenhos foram 

paulatinamente contemplando em seu conteúdo pequenas histórias ou tiras seriadas. Em 

vista dos apontamentos aqui arrolados, é permitido destacar que desde 1912, os 

quadrinhos são distribuídos para os jornais do mundo através de agências que as 

difundem. As mesmas adotam padrões internacionais para a criação das estórias, 

adaptando o desenho, conforme  o que consideram adequado ao mercado (JUNIOR, 2009, 

p. 79). 
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As Histórias em Quadrinhos são narrativas históricas gráficas, esteticamente 

estruturadas e costumam apresentar aspectos objetivos, cenários, vestimentas e paisagens 

do público a que se destina. Possui uma linguagem específica, na qual não existe oposição 

entre palavra e texto, mas sim uma circularidade entre elas (SOBANSKI, 2010, p. 46-48). 

A arte seqüencial das histórias em quadrinhos são imagens pictóricas e outras 

justapostas em seqüência, designadas a passar informações ou produzir uma resposta ao 

leitor. Veiculadas em jornais diários e semanais, ocupa uma posição privilegiada na 

cultura do século XX e XXI (SOBANSKI, 2010, p. 49). 

A pesquisa com História em Quadrinhos visa compreender o entendimento e a 

crítica do conteúdo dos quadrinhos e discutir períodos históricos específicos e suas 

características. Levando estes aspectos em consideração, a inquirição está em levantar 

essas fontes em suas condições internas  de linguagem e os seus meios de representação 

do real, doravante códigos internos (KHEIME, 2014, p. 18). 

As fontes utilizadas foram elaboradas durante os anos em que a América do Sul 

passava por instabilidade política devido aos seguidos golpes do Estado transcorrido, 

inclusive, na Argentina.  Neste período, foram poucos Estados da América Latina, que 

após os anos de 1950 ficaram ilesos dos golpes civis-militares que intuíram abafar 

revoluções, ou mesmo, o avanço e as tendências da esquerda (HOBSBAWN, 1995, p. 

422). Para se ter uma idéia, “em 1954, o general Alfredo Stroessner tomou o poder, por 

meio de um golpe de Estado no Paraguai. Dez anos depois, uma junta militar depunha o 

presidente democraticamente eleito do Brasil, João Goulart, e estabelecia um regime 

ditatorial no país”. Em paralelo, “no mesmo ano, a Bolívia sucumbia a um golpe militar”. 

Na década seguinte mais Golpes: “em 1973, as democracias uruguaia e chilena foram 

varridas do mapa e em seu lugar assumiram os militares, que estabeleceram novas 

ditaduras. Em 1976, com o grande golpe na Argentina, fechou-se o cerco total sobre os 

países do Cone-Sul, igualando, por meio do terror, as sociedades da região” (FILHO, 

2006, p. 225).  

Juan Domingos Perón foi presidente por dois mandatos (1946 a 1955) e sua saída 

do poder e da Argentina provocou uma instabilidade política, civis e militares se 

alternavam no poder, mesmo assim o país ficou sujeito a um golpe civil-militar. Esse fato 

aconteceu em 1966, foi o primeiro de vários, Anturo Illia foi deposto é em seu lugar 

assumiu o general Juan Carlos Ongania. Esse acontecimento recebeu apoio de diversos 

setores, como: capital internacional, empresariado nacional e diversos partidos políticos.  
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O então presidente começa seu governo com o parlamento dissolvido e proibiu a 

criação de partidos políticos, invadiu as universidades e institucionalizou a violência e a 

censura. Diante tantas atitudes autoritárias, aliadas ao aumento de impostos e a ineficácia 

do combate a inflação, falências e desemprego, conduziram a perca do mandato. Em 

Junho de 1970 em seu lugar assumiu Roberto Marcelo Levingston, entretanto, logo foi 

substituído pelo general Alejandro Augustin, esse restabeleceu os partidos políticos e 

convocou as eleições. Neste pleito ganha Héctor Campora que toma posse em 25 de maio 

de 1973, este autorizou a vinda de Peron do exílio, este assume o cargo de líder do país, 

no entanto, faleceu no ano seguinte, sua esposa Maria Estela Martinez de Péron assume 

a casa rosada, esse que foi outro momento de inconstância política que culminou com o 

golpe de 1976 que perdurou até 1983, trazendo um saldo de 13.000 mil desaparecidos 

(SOUZA, 2016, p. 49) 

Vale lembrar, que os conflitos na Ásia e os seguidos golpes civis-militares são fatos 

relacionados à Guerra Fria, em meio às disputas por área de influência, entre os  EUA 

(capitalista)  e a URSS (comunista). As duas potências acolheram a distribuição de força 

global, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Era um equilíbrio de poder desigual, 

porém não questionado em sua essência. 

A URSS controlava uma parte do globo, ou sobre ele exercia  

predominante influência(...) e não tentava ampliá-la com uso de força  

militar. Os EUA exerciam controle e predominância sobre o resto do  

mundo capitalista, além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o 

que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências 

coloniais. Em troca, não intervinha na zona aceita de hegemonia  

soviética (HOBSBAWN, 1995, 224). 

 

Com o fim dos impérios coloniais, os novos Estados foram criados e a sua posição 

política não era clara. Foi nessas regiões que os EUA e a URSS competiram por zonas de 

influência. Esses espaços foram motivos de vários desentendimentos, desencadeando 

conflitos armados. Agitados pela vitória  partido comunista na China, os americanos 

invadiram a Coréia para não deixar que o movimento comunista se expandisse para o sul. 

Da mesma forma geraram um conflito no Vietnã do Norte, o qual era prevista a derrota, 

vale lembrar que nenhum aliado dos EUA mandou contingente (HOBSBAWN, 1995, p. 

225). 

Os países recém-independentes  compunham uma zona de iminente revolução, pois 

perseverava a volubilidade social e  política, essa vulnerabilidade era monitorada pelos 

EUA, que as coligavam com características nas quais os  comunistas poderiam proliferar 
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e combateram essa ameaça de com muitas táticas, sendo elas: aliança com regimes locais, 

ajuda econômica, propaganda ideológica,  financiando golpes militares, é a guerra 

propriamente dita. Esses foram os motivos para que essa parte do globo ficasse agitado 

(HOBSBAWN, 1997, p. 422, ). 

Paralelo a essa instabilidade política e social, após   a Segunda Guerra Mundial 

grupos de jovens de vários países (França, EUA, México, Argentina, Brasil, 

Thecolosváquia e outros) começaram a questionar os valores tradicionais da sociedade, a 

explosão de movimentos sociais, pacifistas, feministas, que tinham como meta combater 

o autoritarismo, guerra nuclear, desigualdades sociais, subdesenvolvimento econômico   

cada vez mais radicais, integrados essencialmente por jovens parcela da sociedade cada 

vez mais numerosa e influente. Culminando, nos agitados anos 60, no qual houveram 

várias manifestações  que acarretou um significado cultural imenso. Foi inegável a força 

que esses movimentos tiveram,  os jovens, principais responsáveis, se firmaram como 

corpus social e político, essas “rebeliões” não eram só explosões de radicalismo, mas um 

sim uma forma de mostrar descontentamento político, social e cultural. (TROVÃO, 2013, 

p. 17) 

A  contrariedade da sociedade americana sobre repercutiu na aproximação dos 

movimentos dos direitos civis e a nova esquerda, essa agregava estudantes e grupos 

excluídos, atuavam a favor da retirada das tropas americanas do Vietnã e a favor das 

liberdades individuais(PURDY, 2007, p. 249). 

A rejeição foi tamanha, que 50 mil jovens fugiram para o Canadá até 1968 para não 

se apresentarem ao exército, em três anos dobrou o abandono das obrigações militares. 

Grandiosos protestos foram organizados em Washington. Militares começaram a 

desobedecer, multiplicaram-se os folhetins contra a guerra que circulavam nas bases 

militares (PURDY, 2007, p. 250).  

Em vista do que foi colocado, vários artistas aderiram aos protestos contra o 

conflito, é inúmeras músicas que criticavam a Guerra do Vietnã, e todas as suas facetas 

foram lançadas. Sendo The Unknown Soldier da banda The Doors, Master Of War do 

cantor Bob Dylan, The Star Spangled Banner e Machine  Gun do guitarrista Jimy Hendrix 

entre outras, esse cantor fez uma apresentação épica no festival de Woodstook no qual 

fez barulho de um bombardeio com a guitarra elétrica. 

 

 

Figura 1 
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O TEMA DA GUERRA DO VIETNÃ NAS TIRAS DE MAFALDA 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte :Toda Mafalda,  p. 10, 2013. 

 

É perceptível que essa tirinha está dividida em quatro cenários, e três personagens. 

Na primeira Mafalda, com as mãos para traz, com a expressão de seriedade, faz o seguinte 

questionamento ao seu amigo Felipe. “Por que será que a TV e o rádio falam tanto do 

Vietnã?”, Felipe que está lendo o que aparenta ser uma revista de História em Quadrinhos, 

responde em tom afirmativo, “sei lá”. No segundo Felipe tira os olhos da revista e 

responde. “É uma confusão de adultos arranjaram, então os adultos que resolvam!”, 

Mafalda está desenhada de perfil. 

Terceira, o cenário é diferente, Mafalda questiona sua mãe. “Mamãe, você que é 

adulta, me diga uma coisa: que história é essa de Vietnã?”, esta se encontra arrumando 

uma gaveta e ficou desconcertada, pois ficou ruborizada com o questionamento da filha, 

e responde. “Bem... quer dizer...He He He... é uma confusão!... Quando o papai chegar 

pergunte pra ele...!. Sua mãe na maioria das vezes é retratada executando afazeres 

domésticos, representa o ideal de esposa doméstica e maternal, é alvo de críticas por parte 

da filha por ter largado os estudos para se dedicar a família, aparenta uma dificuldade de 

lidar com a nova geração de crianças e uma certa indisposição por ter sido questionada 

por um acontecimento internacional, ela é sempre representada ocupada pelos afazeres 

domésticos, e responde a filha para que questiona o pai o provedor. 

No quarto e última situação Mafalda e Felipe, ela está com uma cadeira e diz: 

“Toma, Felipe pra você ficar esperando as soluções dos adultos, tá” este, continua a 

segurar a revista e virar a cabeça em direção á Mafalda. Inquietação por querer saber 

sobre os problemas de adultos e não ter ninguém no momento para responder sua dúvida. 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte:  Toda Mafalda p. 10, 2013. 

 

Composta por quatro situações. Na primeira, o pai está com o aspecto mal-

humorado, enfadonho, com uma maleta nas mãos, ao fundo é possível notar vai e vem de 

pessoas, ele diz: “Maldito dia! Com o mau humor do chefe e aquela droga de balanço 

estou explodindo! Cenário se muitos detalhes, sugerem uma cidade indistinta e uma 

sociedade massificada, visto que ninguém possui traços marcantes, pela fala é possível 

perceber dificuldade com a subordinação no trabalho. 

No segundo, está de frente para porta, com as chaves na mão. “Ainda bem que a      

gente chega em casa e esquece o mundo!”. No quadrinho seguinte, ele está dentro de casa 

é recebido com um abraço da esposa, a Mafalda ao lado, interpela-o “Estava te Esperando 

papai! Quero que você me explique  que história é essa de Vietnã!”, ele responde com a 

expressão de assustado “Oi...”. 

O último cenário, a mãe dela no balcão de uma farmácia,  que é possível perceber 

que é por causa do símbolo, uma balança, estantes em segundo plano com frascos, e o 

atendente diz: “ Dê a ele quinze gotas numa xícara de chá de erva-doce bem forte, se não 

passar, volte a falar comigo”. 

Os pais dela são um casal de classe média argentina, ele trabalha para sustentar a 

família, não se preocupa com o panorama  mundial nem em se informar para explicar 

para filha, já que é questionado por ela sobre esses assuntos, representa a personificação 

do conformismo. Seu nome não foi mencionado no decorrer das tiras. Sua mãe dona de 
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casa é alvo de duras críticas da filha por ter abandonado os estudos para se casar e ser 

dona de casa, personifica o que ela mais repudia, submissão e acomodação feminina. 

 

GUERRA DO VIETNÃ – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Vietnã, um país localizado na península da Indochina, entre a Índia e China. 

Atualmente a península é composta pelos seguintes países: Mianma, Malásia, Tailândia, 

Vietnã, Laos e Camboja. Essa região tem em comum uma cultura com influência indiana 

e chinesa. 

 

Figura 3 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:   https://atlasmundialvirtual//maoa.do.vietna.html 

 

  Houve dois conflitos militares na península da Indochina, por autonomia do povo 

Vietnamita, a Guerra da Indochina (1946-1954), Guerra do Vietnã (1960-1975). Em cada 

um dos conflitos morreram cerca de 50 mil americanos, os indochineses, é difícil de 

calcular, estima-se que dois milhões (HOBSBAWN, 1995, p. 422). 

A península da Indochina foi colonizada por franceses é o primeiro conflito, foi 

deles contra um movimento comunista, e custou a unidade do país, guerrilha que 

sobrepujou os exércitos regulares (MAGNOLI, 2006, P. 392). Com a finalização da 

Guerra da Coréia (1950-1953), o Vietnã foi dividido em dois, Vietnã do Sul e do Norte, 

no sul o ditador  Ngo Dinh Dien, comandava o país com a ajuda financeira dos Estados 

Unidos. O norte era governado por Ho Chin Minh, esse já tinha participado da derrota 
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dos franceses e contava com o apoio de vários seguidores na parte sul, os Vietcongs, o 

líder comunista aderiu a luta armada em 1959 (PURDY, 2007, p. 240). 

A península da Indochina foi colonizada por franceses é o primeiro conflito, foi  

deles contra um movimento comunista, e custou a unidade do país, guerrilha  que 

sobrepujou os exércitos regulares (MAGNOLI, 2006, P. 392). Com a finalização da 

Guerra da Coréia (1950-1953), o Vietnã foi dividido em dois, Vietnã do Sul e do Norte, 

no sul o ditador  Ngo Dinh Dien, comandava o país com a ajuda financeira dos Estados 

Unidos. O norte era governado por Ho Chin Minh, esse já tinha participado da derrota 

dos franceses e contava com o apoio de vários seguidores na parte sul, os Vietcongs, o 

líder comunista aderiu a luta armada em 1959 (PURDY, 2007, p. 240). 

Nesses anos, os olhos do mundo estavam nas guerrilhas, essa tática de resistência e 

enfrentamento foi muito utilizada pelos que lutavam pela soberania dos seus países, no 

entanto, os Vietnamitas eram os praticantes mais espetaculares, suas artimanhas eram 

admiradas internacionalmente (HOBSBAWN, 1995, p. 425). 

Acreditavam que por conta do seu poder militar forçariam os vietnamitas do norte 

a recuar e sair do conflito. Enganaram-se, com artimanhas criativas e arrojadas os Viet 

cong conseguiram estagnar o exército americano. Desqualificaram culturas milenares, 

uma variedade de povos, uma miríade de experiências culturais. Havia 150 anos que os 

yankes não perdiam uma guerra (PURDY, 2007, p. 240).  

Em seguida, entre os anos de 1965-75 houve um enfrentamento militar entre o 

Vietnã do Norte e seus correlegionários do Vietcong, comunistas sul-vietnamitas, e o 

Vietnã do Sul e os Estados Unidos. Nesse evento, além da derrota militar, os EUA foram 

rechaçados pela opinião pública. (MAGNOLI, 2006, p. 392-393) 

A Guerra do Vietnã desmoralizou  e dividiu a nação, em meio cenas 

televisadas de motins e manifestações contra a guerra; destruiu um 

presidente americano; levou uma derrota e retirada universalmente 

previstas após dez anos (1965-75), e, o que interessa  mais, demonstrou 

o isolamento dos EUA. Pois nenhum dos seus aliados europeus mandou 
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sequer um contingente nominais de suas tropas  para lutar junto as suas 

forças. (...) (HOBSBAWN, 1995, p. 241). 

 

Figura 4 

 

Fonte: Toda Mafalda, p. 208, 2013. 

 

No primeiro, ela está dormindo, na sua expressão dá para notar que não está tendo 

o sono tranquilo, no segundo plano, no balão que indica sonho, está brava, falando  –

“Vocês já encheram todo mundo com tanto Vietnã!...ENCHEU!”, para dois soldados de 

lado opostos, pois está de capacete e o outro de chapéu com as letras V.C., com as armas 

baixas, um tanto cabisbaixos.  

No segundo, o cenário aumenta, os soldados estão constrangidos com os braços e 

as armas para trás, e a Mafalda dizendo –“Por isso é melhor dizer para os presidentes de 

vocês pararem de encher e assinarem a paz de uma vez.”-. No seguinte, ela virada de 

perfil do lado contrário que a imagem anterior. Está de pijama listrado, pensativa. No 

último quadrinho, ela está virada pra direita novamente, e fala –“Se for por falta de caneta, 

eu empresto a minha! 

Constatou-se uma criança que aparenta ingenuidade que se espanta e se preocupa 

com situações adversas do mundo que faz comentários ácidos e propõe soluções simples 

para o conflito. 

Figura 5 

 

Fonte:  Toda Mafalda p. 208, 2013. 
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Primeiro quadro, no primeiro plano, Mafalda está deitada dormindo, no balão, esta 

desenhada novamente à cama, com mais detalhes e o chinelo, ela aparenta estar apavorada 

com o barulho, onomatopéias, “BOOM! BANG! RATAT-TAT-TAT-TAT-TAT!”. No 

segundo, sobre o mapa-múndi ela saindo, tem um rabisco que indica rastro, da América 

do Sul em direção ao oriente- “BAM! BUM!”. No terceiro, ela está observando a 

península da Indochina, esta demarcado um único pais no mapa, o Vietnã,  

RATATATATATA, BOUNG! BANG. No quarto é último quadrinho, Mafalda está no 

campo de batalha muito brava e grita –“...QUEREM PARAR JÁ COM ESSE BARULHO 

E DEIXAR A HUMANIDADE DORMIR EM PAZ?!!”-,  os dois soldados a olham um 

tanto assustados. A personagem busca constantemente soluções para os problemas que a 

preocupam. 

Figura 6 

 

 Fonte: Toda Mafalda, p. 288, 2013. 

No primeiro quadro está Mafalda e Miguelito num lugar que aparenta ser uma 

praça, pois, há poste de luz ao fundo árvore, moita e uma bola. O amiguinho está indo em 

direção a Mafalda dizendo- “Oi! Sabe que neste bimestre eu tirei notas melhores do que 

esperava no boletim de cas...” No quadro seguinte, o desenho foca o busto dos dois, a 

menina com o dedo em riste em direção a boca dele em  sinal de silêncio, com os olhos 

atentos. – “ssshhh”, o menino está com a expressão de interrogação. No terceiro último 

quadrinho, os três estão representados de corpo inteiro, ao fundo aparece o terceiro 

personagem, Manoelito um dos amigos da Mafalda, filho do dono do mercado, sempre 

costuma ser representado como um típico capitalista, “tudo em nome do lucro”, é possível 
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perceber que ela fala com a mão na boca para o Miguelito que fita de longe o outro 

menino, “Não fale de Vietnã na frente do Nixon”. 

Richard Nixon foi presidente dos Estados Unidos (1968-1974), e somou forças para 

implantar a “lei e a ordem”, esse foi o período que mais cresceu a rejeição pelo conflito, 

continuou as políticas liberais de seus antecessores. Em 1974 deixou o governo.  

Figura 7 

Imagem V 
por abuso de poder. (PURDY, 2007, p. 253) 

A GUERRA E AS CRIANÇAS. 

 

 

 
Fonte: Toda Mafalda p. 10, 2013. 

 

No primeiro quadro, o pai de Mafalda diz a ela: “Mas Mafalda, mesmo que eu 

explicasse o problema do Vietnã, você não iria entender!”, e ela responde: “Claro!...Eu 

sou boba, mesmo!” É possível perceber pelos traços do seu rosto que está irritada com a 

tentativa do pai de se esquivar do assunto. 

No seguinte, o balão que está empregado e o que representa o grito do pai dela, 

afirmando: “NÃO É QUE VOCÊ SEJA BOBA! MAS ASSUNTO DE CRIANÇA!”, com 

cara de bravo com o dedo em riste. A menina aparenta serenidade com a reação do pai. 

O olhar de cima pra baixo demonstra a superioridade masculina, grita, está irritado. 

No terceiro, a expressão do rosto  mudou, desta vez de pernas cruzadas de aspecto 

tranqüilo diz: “Ah não?”, o pai, desta de pernas cruzadas de aspecto tranqüilo, diz “não”. 

No quarto é último quadro, ela está cochichando com a mão na boca e olhar de 

canto, pergunta: “E se você me explicasse sem as partes pornográficas?”, desta vez o pai 

e pego de surpresa, fica abismado arregala os olhos desconcertado. Mesmo tendo já 

ouvido um grito do pai, a personagem dribla a ordem do pai e pedi novamente que a 

explique tirando as partes pornográficas, convém lembrar que pornografia e outros 

assuntos por uma série de convenções sociais são assuntos restritos ao universo infantil, 

o pai fica desconcertado ao ouvir esse argumento da filha, pois esperava que com a bronca 

que ele deu, ela permanecesse calada, entretanto, ela questiona-o novamente. 
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As crianças foram vítimas inocentes da Guerra do Vietnã, embora o pentágono não 

admita que elas foram dilaceradas pelo conflito, existe uma série de fotografias que 

retratam elas e suas famílias, machucados ou tentando procurar um lugar seguro. Abaixo  

     uma das imagens mais famosas desse conflito. 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Disponivel:<http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailwpp/f

orm/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/1972 

 

Cinco crianças fogem de sua aldeia e correm em direção á câmera com a expressão 

de dor e pânico, a que no centro da foto a pequena Phan Kim Phuc, depois de arrancar a 

roupa que ardia em chamas, pois, foram vítimas das atrocidades do conflito, elas 

acabaram de sofrer um bombardeio de napalm, uma substância química que ao ser 

misturada a líquidos inflamáveis torna-se um gel pegajoso e inflamável. A expressão no 

rosto da garota mostra a exposição e a fragilidade dos pequenos em meio a tamanha 

violência (BARCELOS, 2013, p. 279). 

Os vietcongs atacavam e sumiam na mata, escondiam-se em grandes túneis que eles 

mesmos cavavam. Frente a vantagem da guerrilha por conhecerem o terreno e saberem 

utilizar isso brilhantemente ao seu favor. Os norte-americanos respondiam com armas 

químicas, o napalm incinerava as florestas, colava na pele e queimava sem parar. E  o 

agente laranja que desfolhava as plantas, esse era cancerígeno. 

 Foram frequentes as chacinas da população civil vietnamita, esse fato abalou a 

estima das tropas é a opinião pública americana, que no início eram a favor do conflito, 

entretanto, em 1971, 61% da população era contra o conflito. (PURDY, 2007, p.250)

  

Figura 8 

http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailwpp/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/1972
http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailwpp/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/1972
http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailwpp/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/1972
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Fonte: Toda Mafalda, p. 11, 2013. 

 

 

Felipe com uma revista nas mãos diz para Mafalda, -“Você não me disse ontem que 

os norte-americanos estão lutando no Vietnã?, e ela,  -“disse”. No seguinte quadrinho, ele 

desta vez, com os olhos na revista, afirma: -“Que coincidência! Nas minhas revistinhas 

eles também  estão sempre lutando”, Mafalda ao fundo, séria. No terceiro, ela questiona 

–“Contra os vermelhos?”, Ele responde, -“Bem...contra os peles-vermelhas. No quarto e 

último, os dois estão olhando a revista, e ela diz:  -“Veja só como a gente acaba sabendo 

que os índios são comunistas. 

A Guerra Fria tinha como base a crença de que o capitalismo liberal não estava 

garantido. Após a Segunda Guerra Mundial os EUA se deparou  com uma URSS 

fortalecida e com suas próprias áreas de influência, isso fez com que os americanos 

criaram uma propaganda anticomunista agressiva, criaram uma tensão, como se a 

qualquer momento os comunistas invadiram os países não alinhados com eles e acabariam 

com o capitalismo (HOBSBAWN, 1995, p. 228). 

E o anticomunismo era genuína e visceralmente popular num  país 

construído sobre o individualismo e a empresa privada, e onde a própria 

nação se definia em termos exclusivamente ideológicos que podiam na 

prática conceituar-se como o pólo oposto ao comunismo. (...) Não foi o 

governo americano que iniciou o sinistro e irracional frenesi da caça ás 

bruxas anticomunista, mas demagogos exceto isso insignificantes (...) 

que descobriram o potencial em massa do inimigo interno. 

( HOBSBAWN, 1995,  p. 232) . 
 

O asco, ódio aos comunistas, teve uma grande mobilização pelo medo de que eles  

acabariam com o capitalismo teve uma escala muito ampla nas sociedades de influência 

americana, muitos lucraram com essa repulsa aos comunistas (SAID, 1997, P. 13) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo procurou demonstrar que os quadrinhos da Mafalda (1965-1975), 

constituem fontes para a escrita da História de um período específico dos EUA e Vietnã, 

pois os desenhos trazem críticas mordazes a Guerra do Vietnã. Todo quadrinho traz 

consigo o objetivo de entreter, divertir, mas, além disso, sua verdadeira intenção está em 

opinar, analisar, criticar e contestar os acontecimentos contemporâneos. Seu poder de 

circularidade é imenso, com linguagem simples permite a leitura e o entendimento de 

pessoas que não são plenamente alfabetizadas. 

Em suma, foi possível entender como foi desastrosa e dispendiosa a Guerra do 

Vietnã, para os americanos, pois foram alertados da capacidade de resistência e 

enfrentamento do povo vietnamita, além do clima de revolta e rebelião nos Estados 

Unidos gerada pelos movimentos que eram contra o conflito. É encantador notar que com 

os traços Quino driblou o clima de autoritarismo de seu país e de muitos outros, e passou 

sua mensagem de critica a política imperialista americana.  

Fica sugerido que outras pesquisas sejam realizadas com os quadrinhos da Mafalda, 

pois, durante a seleção dos quadrinhos que seriam utilizados, foi constatado que ela 

aborda fatos recorrentes do século XX, tais como: consumismo, a Guerra Fria, a questão 

ambiental, feminismo, a paz-mundial.  
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RESUMO 

 
O trabalho explana os primórdios do curso de Administração da Universidade Federal de Mato 

Grosso. A investigação foi realizada perante da história oral, utilizando-se de análise documental e do 

discurso. O estudo abrangeu os anos de 1974 a 1979. Foram entrevistados gestores, docentes, 

discentes. Entre as principais descobertas estão a identificação dos fundadores, as instituições de 

ensino superior que inspiraram a primeira matriz curricular, os objetivos de ensino, características dos 

docentes, bem como as principais dificuldades enfrentadas.  

Palavras-chave: Curso de Administração.  Empreendedorismo. UFMT.     

 

ABSTRACT 

 
The work explains the beginnings of the Administration course at the Federal University of Mato 

Grosso. The investigation was carried out in the face of oral history, using document and discourse 

analysis. The study covered the years 1974 to 1979. Managers, teachers and students were 

interviewed. Among the main discoveries are the identification of the founders, the higher education 

institutions that inspired the first curricular matrix, the teaching objectives, characteristics of the 

professors, as well as the main difficulties faced. 

Keywords: Business Administration. Entrepreneurship. UFMT. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este é o primeiro resultado de uma série de três artigos relacionado à criação do curso 

de Administração do Campus Cuiabá da Universidade Federal de Mato Grosso. O primeiro 

trata da fundação do curso e trás especialmente a visão de um de seus criadores aliado a 

documentos que pontuaram as principais ações para que o bacharelado se tornasse realidade. 

O segundo tratará sob a perspectiva de discentes e docentes e seus primeiros gestores que 

constituíram os principais públicos que se relacionaram para a formação e conclusão da 

mailto:elifas@ufmt.br
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primeira e segunda turma, suas dificuldades, perspectivas e resultados de seus 

investimentos. O terceiro analisará a matriz pedagógica, o curriculum, do curso diante da 

perspectiva histórica, econômica e pedagógica. 

As descobertas que agora são e serão comunicadas não são estanques e o leitor poderá, 

desde já, verificar suas correlações. Este texto é fruto do trabalho de Conclusão de Curso 

denominado “História do curso de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso 

– Campus Cuiabá: da fundação à formação das primeiras turmas”, produção de Nathane 

Coelho Marques sob a orientação do professor Elifas Gonçalves Junior. 

1 INTRODUÇÃO 

 

É notável que contar fatos e relatos é algo praticado desde os primórdios da existência 

do ser humano. Os eventos relatados de forma verbal e não verbal possibilitaram que a 

humanidade conhecesse e aprendesse diante de situações mesmo sem tê-las presenciado. Tal 

relevância não é diferente quando se trata da história de bacharelados promovidos por 

instituições de ensino superior. 

Este artigo responde à questão: Quando, como e por que o curso de Administração da 

Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Cuiabá - foi criado? 

Além de responder a pergunta motivadora da pesquisa, foi objeto de análise os quatro 

anos seguintes à fundação, período necessário para que os discentes colassem grau. 

Com o intuito de auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico regional e 

social, a Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT foi criada oficialmente no dia 10 de 

dezembro de 19701, pela Lei Federal nº 5.647, assinada pelo então presidente da República 

Emílio Garrastazu Médici, promovendo a fusão de duas outras instituições: o Instituto de 

Ciências e Letras de Cuiabá e a Faculdade de Direito de Cuiabá (GIANEZINI, 2012). 

Neste primeiro momento a universidade dispunha de um campus em Cuiabá e doze 

cursos presenciais: Ciências Contábeis, Economia, Direito, Engenharia, Física, Geografia, 

História Natural, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Serviço Social (NEDER, 2010).  

Quatro anos após sua fundação percebesse a necessidade de mais um curso de 

graduação: o de Administração. Tal acontecimento se concretizou devido à ação de vários 

agentes, entre os quais os professores Jonas Nolasco de Souza e Osvaldo de Oliveira Fortes. 

Foi neste período da história brasileira que nasceu o primeiro curso superior de 

Administração do Estado de Mato Grosso.2 Entretanto, não havia um acervo que 

possibilitasse à sociedade, especialmente acadêmica, meios de conhecer o porquê de sua 
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fundação e parte de sua história. A carência de materiais disponíveis para conhecimento 

acerca do curso é significativa à comunidade universitária, considerando que parte da 

memória não foi sistematicamente registrada. O presente trabalho tem o objetivo de 

parcialmente preencher essa lacuna.  

 

 2 METODOS E PROCEDIMENTOS 

 

A abordagem da investigação é qualitativa (GODOY, 1995), indutiva e exploratória 

(GIL, 2008). Os aspectos narrativos (CLANDININ E CONNOLLY, 2011) foram 

examinados pelo método da análise de discurso (CAREGNATO; MUTTI, 2006), conteúdo 

(BARDIN, 1977) e documental3 (LAKATOS; MARCONI, 2002), bem como os 

procedimentos requeridos para a prática da história oral (MEIHY, HOLANDA, 2007; 

MONTENEGRO, 2007). 

Classifica-se como pesquisa histórica, pois comunica a “descoberta cuidadosa, 

exaustiva e diligente de novos fatos históricos, a busca crítica da documentação que prove a 

existência dos mesmos e permita sua incorporação ou a revisão e interpretação (…) da 

História.” (RODRIGUES, 1978, p. 21).   

Sempre que possível as informações que proporcionaram as principais descobertas 

foram rigorosamente comparadas por meio de documentação legal, acadêmica, pictográfica 

e entrevistas de docentes, discentes e gestores.  

A seguir é apontado as principais descobertas. 

 

3 RESULTADOS 

 

Podem ser considerados seus fundadores: os Professores Jonas Nolasco de Souza4, 

doravante denominado de Souza e Osvaldo de Oliveira Fortes5.  

Conforme apontaram entrevistas e documentos analisados, a história do curso de 

Administração começou um pouco antes de sua concretização na UFMT. Iniciar-se-á com a 

história docente de um de seus fundadores: Jonas Nolasco de Souza. 

Souza (2019) foi docente do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá (ICLC) na 

década de 70 e ministrou a disciplina Administração para vários cursos, entre eles o de 

Serviço Social. Diante da constituição da UFMT (1970) foi contratado como professor 

assistente. 
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Após alguns anos da criação da universidade mato-grossense, identificou-se em seu 

seio a necessidade de aprimoramento da gestão pública. A partir deste ponto, começaram 

movimentos internos, especialmente de sociólogos “que detinham influência regional na 

área acadêmica e governamental e que logo tiveram a ideia de criar um curso de 

Administração.” (Souza, 2019) 

Diante de sua formação empírica e teórica como Técnico em Administração6, Souza 

(2019) entendeu que o curso de mesmo nome deveria ser criado por formados na área 

específica. Percebendo que necessitaria de apoio para a empreitada, solicitou o auxílio do 

então Secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso, Osvaldo de Oliveira Fortes, 

para que criassem o curso ao invés dos graduados em Sociologia: “Aqui foi dado o primeiro 

passo para a constituição do curso de Administração.” (Souza, 2019) 

Outro apoiador do movimento para a geração do curso, também compunha a equipe de 

auxiliares diretos do então Governador Pedro Pedrossian7, o médico Gabriel Novis Neves, 

responsável pela Secretaria de Educação, depois tornar-se-ia o primeiro reitor da UFMT. 

Para reforçar o apoio político, Souza (2019) buscou sustentação junto a gestores do Estado 

de Goiás e parlamentares mato-grossenses que atuavam no Distrito Federal.  

Conquistado o apoio necessário, passou-se a dar forma acadêmica. Conscientes de que 

o setor econômico dominante era o público foi perseguido o objetivo de preparar 

profissionais para a gestão pública8, pois havia “(...) necessidade de dar à Universidade e ao 

Estado de Mato Grosso (…) uma gerência mais moderna e proativa”. (SILVA, 2019). 

Conforme Silva (2019) e confirmado por Oliveira (2020), mesmo diante de uma 

perspectiva pública, a área privada não foi abandonada. Evidenciou-se essa preocupação 

pela criação de um núcleo básico de disciplinas9 e, no último ano de curso, permitir-se-ia 

que os estudantes escolhessem o conjunto de conhecimentos de seu interesse, direcionados à 

capacitá-los em gestão pública10 ou gestão privada11.  

Desta forma, Souza (2019) se juntou a outros colaboradores e passaram a elaborar a 

matriz curricular12 inspirada em currículos de instituições como a Escola Brasileira de 

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas13, Universidade Federal de Goiás14 

entre outras15 (SILVA, 2019; SOUZA, 2019). 

Assim que concluído a matriz de referência16, o aporte político e técnico, foi instruído 

e enviado à sugestão de redação para a confecção do documento que oficializaria o curso. O 

encaminhamento do então projeto de curso foi direcionado ao Presidente do Conselho 

Diretor, o reitor Gabriel Novis Neves que juntamente com os conselheiros Pedro Benedito 

Dorileo, José Vidal, Bento Machado Lobo, João Celestino Cardoso Neto e Osvaldo de 
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Oliveira Fortes, assinaram em 14 de novembro de 1974 a Resolução CD nº 77 que criaria o 

curso de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso.   

Realizado o marco inicial, segundo Souza (2019) foi necessário encontrar e convidar 

docentes para composição do quadro, especialmente, e não só, professores que já 

compunham os cursos de Ciências Contábeis e Economia. Constatou-se que essa prática – a 

de convite - era comum e necessária devida a carência de profissionais qualificados (Souza, 

2019; Silva 2019).  

Quatro anos após o início do curso17, segundo a Portaria 0389/79 do Gabinete da 

Reitoria essa prática foi perdendo força, pois os professores deveriam submeter o currículo à 

Comissão Examinadora do Exame de Seleção para Professor (Anexo B)18. Silva (2019) 

destaca que muitos dos docentes que passaram por este processo de seleção “vestiram a 

camisa, mesmo sem serem administradores”. 

Do ponto de vista da estrutura administrativa, de acordo com Souza (2019) e Silva 

(2019), o curso de Administração era composto por um chefe de departamento e um 

secretário e que estavam subordinados ao Centro de Ciências Sociais. O primeiro a exercer a 

chefia do departamento foi Jonas Nolasco de Souza (ANEXO C), sendo este sucedido por 

Aristides da Silva. 

De acordo com Souza, Silva e Gracindo (2019), além da sala de aula, alguns docentes 

se dedicavam a outras atividades do setor público ou privado. Tal fato era considerado 

benéfico, pois complementava os aspectos teóricos.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O curso de Administração da Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá, 

objeto deste estudo, completou, no momento que se escreve este artigo, 46 anos de 

existência. A portaria de criação ocorreu em 14 de novembro do ano de 1974 e as aulas 

foram iniciadas no ano seguinte.  

Uma das principais contribuições deste estudo é que até então o ano de 1975 era 

considerado como o de sua criação (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO 2011), visto que foi o ano de início das aulas, entretanto, através das 

pesquisas realizadas por Alcântara, Gonçalves Junior e Trigueiro (2019) foi possível 



                                                                                                                                                   REVISTA ELETRÔNICA 31 DOCUMENTO MONUMENTO 

63 
 

identificar que o ano da criação do curso de Administração, foi o ano anterior, 1974 

(Resolução do Conselho Diretor n. 77).  

A segunda contribuição girou na esfera pública para a criação da matriz curricular.  

Souza (2009) ratifica essa constatação por ocasião de sua entrevista: “Qual é o mercado que 

nós temos aqui? Nós não temos indústria, não temos nada, vamos por administrador de 

empresa aonde? Administração tem que ser para a administração pública, que só o governo 

contrata.” 

A terceira contribuição é que há mais de quatro décadas, o que alguns estudos 

pedagógicos mais recentes apregoam a flexibilização do currículo, permitindo que o aluno 

tivesse voz, pelo menos em parte, do que poderia estudar (GODOY e ANTONELLO, 2009; 

SILVA, 2008), se praticou na germinação do curso a possibilidade de os discentes 

escolherem parte de sua formação. 

O quarto aporte foi da identificação de seus fundadores. 

  

SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Sugere-se estudos semelhantes para outros períodos da história, análise das matrizes 

curriculares, estudos comparativos entre os primeiros egressos e os que agora estão se 

formando, a história de vida de seus fundadores, percepções diversas e visão de mundo de 

professores contratados em períodos diversos ao estudado.  
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NOTAS 

 
1 Através da Lei 5647, de 10 de dezembro de 1970, assinada pelo presidente Emilio Garrastazu Médici.  
2 Considerado após a divisão do território mato-grossense. Neste período Mato Grosso do Sul e Mato Grosso 

formavam apenas um estado. A divisão ocorreu em 11 de outubro de 1977 quando o presidente Ernesto Geisel 

assinou a Lei Complementar nº 31 dividindo Mato Grosso e criando o estado de Mato Grosso do Sul. 
3 Lista de estudantes (CAE – Coordenação de Assistência Estudantil); Portaria de Fundação (CONSEPE – 

Conselho de Ensino e Pesquisa); Portarias de nomeação; Diários de Classe,  Atas de Reunião e Convite de 

Formatura. 
4 Jonas Nolasco de Souza graduou-se como Administrador de Empresas pela Universidade Federal de Goiás 
5 O professor Osvaldo de Oliveira Fortes foi um dos fundadores da Universidade Federal de Mato Grosso, bem 

como do curso de Administração. Osvaldo Fortes, como era chamado, faleceu em março de 2018. Foram 

realizadas várias tentativas de contato com familiares objetivando resgatar parte da história, mas não se obteve 

sucesso. 
6 A época de graduação, os formados recebiam o título de Técnicos em Administração. 
7 Governador de Mato Grosso no período de 1966 a 1971, antes que o Estado fosse dividido.  
8 Embora a pesquisa tenha demonstrado que o curso também aderiu a área privada, pois constatou-se que a 

primeira matriz curricular oportunizava ao estudante  escolher entre os conjuntos de conhecimentos conectados 

à área pública ou disciplinas que proporcionariam ter maior aderência à área empresarial 
9 Não se constitui  termo  preferencial  na  atual  sincronia educacional, mas amplamente utilizado à época. 
10 Não se obteve com precisão qual ano a matriz básica do curso passou a ser voltada também para o setor 

privado, merecendo pesquisas posteriores acerca do assunto. 
11 PORTARIA - GR No. 1.071/77 – UFMT – Gabinete do Reitor 
12 Durante as entrevistas também foi utilizado grade curricular. Preferiu-se matriz curricular pois alguns 

administradores o desqualificam – que não é o caso – por associação a prisão, sem possibilidades de mudança. 
13 A Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (EBAP/FGV) foi criada no dia 15 

de abril de 1952, na cidade do Rio de Janeiro, como a primeira escola de administração pública do Brasil e da 

América Latina. A EBAP surgiu por meio de uma parceria entre a FGV e as Organizações das Nações Unidas 

(ONU) para atender a demanda por profissionais qualificados na área pública no país (Fonte: 

https://ebape.fgv.br/institucional/historia). 

https://ebape.fgv.br/institucional/historia
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14 A criação do curso também teve a colaboração de docentes dos cursos de Economia e Ciências Contábeis – 

predecessores à Administração – que ajudaram a montar o perfil do curso e ministrar aulas nos primeiros anos.. 
15 Jonas Nolasco de Souza e Aristides Silva concordam que observaram outros currículos, mas que no momento 

da entrevista não se recordavam. 
16 Neste caso tem significação próxima a matriz curricular (DEMAI, 2018).  
17 O curso teve início no ano de 1975. 
18 A Portaria foi publicada em 20/04/1979 e assinada pelo então Reitor prof. Gabriel Novis Neves. No anexo B, 

consta apenas a primeira página onde estão citados a comissão que formou a banca para ingresso de professores 

para o curso de Administração 
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RESUMO 

 
Este ensaio analisa as interferências linguísticas, para as influências do espanhol no aprendizado do 

português, nas produções escritas de jovens migrantes venezuelanos em uma escola estadual no 

município de Várzea Grande, em Mato Grosso. Para fundamentar esse tema, levaremos em consideração 

estudos de autores como: Brun (2010), Zolin-Vesz (2014), Monteiro (2010), Cox (2008). Este trabalho 

revelou que os jovens migrantes venezuelanos apresentam, nos textos analisados, conflitos no uso das 

línguas portuguesa e espanhola endossando que esses conflitos assim como os de identidade são 

importantes para estudos discursivos neste mundo contemporâneo em constantes mudanças. 

Palavras-chave: (Re)construção da identidade. Migrantes. Produções escritas. 

 

ABSTRACT 

 

This essay analyzes the linguistic interferences, for the influences of Spanish on Portuguese 

learning, in the written productions of young Venezuelan migrants in a state school in the 

municipality of Várzea Grande, Mato Grosso. To support this theme, we will consider studies 

by authors such as: Brun (2010), Zolin-Vesz (2014), Monteiro (2010), Cox (2008). This work 

revealed that young Venezuelan migrants present, in the analyzed texts, conflicts in the use of 

Portuguese and Spanish, endorsing that these conflicts, as well as those of identity, are 

important for discursive studies in this contemporary world in constant change. 

Keywords: (Re)construction of identity. Migrants. Written productions. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   REVISTA ELETRÔNICA 31 DOCUMENTO MONUMENTO 

68 

 

INÍCIOS... 

 

Devido a problemas econômicos e sociais na Venezuela, muitos dos seus habitantes 

decidiram sair do país em busca de uma reconstrução de vida. Por este motivo, os venezuelanos 

migraram para países como a Colômbia e principalmente o Brasil. Isto levou a uma crise 

humanitária no estado de Roraima dado o número crescente de venezuelanos chegando e 

instalando-se sem nenhum controle adequado. Por outro lado, ocorreram ações do governo 

brasileiro como distribuir esses migrantes para outros estados e também ações dos próprios 

venezuelanos que por sua conta própria foram se espalhando pelo Brasil. Por essa razão, alguns 

venezuelanos chegaram ao estado de Mato Grosso com o intuito de melhorar de vida. 

Dessa forma, o problema das interferências, conflitos, problemas linguísticos, surge na 

medida que o venezuelano com sua língua e cultura, adquiridas no seu país, entra em contato 

com a cultura brasileira. Isso se reflete nas produções escritas e orais quando estão aprendendo 

a língua portuguesa. A esse encontro de comunidades linguistas Cardoso (2001, p. 37) 

menciona: 

Uma rápida visão da realidade atual das comunidades linguísticas mostra as 

grandes transformações pelas quais têm passado as relações entre os povos. 

Do isolamento semitotal, caminha -se para a quebra de limites e fronteiras, 

movida pelo avanço dos meios de comunicação, pela interligação constante 

entre os centros de povoamento, pelo deslocamento mais intenso dos 

habitantes de uma região para outra, pela redefinição da constituição 

demográfica, pela flutuação da população de cada área, estimulada pelos 

novos mecanismos de caráter econômico e social. Isso tudo leva a que se 

tenha, hoje, por um lado, usuários da língua mais sedimentados em suas 

regiões e, por outro, falantes que não só têm grande mobilidade, mas também 

convivem com uma massa também móvel. 

 

Essa quebra de limites e de fronteiras referida por Cardoso (2001) acontece nesse caso 

motivado pela globalização, por isso o contato de culturas e línguas diferentes nos leva a 

questionar o conceito de cultura e língua como homogêneo. Parafraseando Kramsch (1998), 

faz-se necessário considerar que na maioria das vezes, as pessoas do mundo inteiro pertencem 

a mais de uma comunidade de fala, já que em cada situação usam uma linguagem diferente 

sejam em casa, na escola, no trabalho etc. 

Cabe destacar, que a busca por uma identidade nacional gera conflitos a respeito desses 

migrantes que chegam ao país visto que de acordo com Ribeiro (2017, p. 98), “a cultura [língua] 

serviria para diferenciar um “nós” dos “outros”, quase sempre marcada por discursos com fortes 

e agressivos tons etnocêntricos e xenofóbicos. Os “outros” internos e externos seriam os 

invasores, a impureza, a ruína da cultura nacional”. 
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Neste sentido, pensar que tanto a identidade trazida pelo imigrante venezuelano e a 

reconstrução de uma identidade no território brasileiro contrapõe à ideia de uma identidade 

“pura” que não pode ser mesclada ou modificada, pois conforme Ribeiro (2017, p. 99), 

 

A busca por uma cultura e identidade nacional sempre esteve impregnada da 

maldição da obsessão pela pureza, em nome da essência perdida. Narrar o 

passado seria uma forma de restituir o caráter verdadeiro de seu povo. Narrar 

a nação seria uma maneira de definir, ou melhor, fixar uma identidade. 

 

Vale ressaltar a importância desse tema, pois a população de migrante no Brasil fica no 

grupo dos excluídos e a procura desses migrantes venezuelanos em redesenhar sua vida através 

de uma (re)construção de identidade entra em conflito com a ideia das identidades nacionais 

que atualmente está muito latente. Tais conflitos emergem 

 

[...] quando as identidades nacionais e étnicas são representadas e projetadas 

como puras, o contato com a diferença as ameaça com a diluição e compromete 

suas purezas sobrevalorizadas com possibilidade crônica de contaminação. O 

cruzamento como mistura e movimento deve ser assim resistido a todo custo 

(GILROY, 2007, p. 132 apud RIBEIRO, 2017, p. 99). 

 

Por tanto, a migração dos venezuelanos ao solo brasileiro traz consigo diversos 

problemas no que diz respeito à construção de uma nova identidade, seja ela através de uma 

aculturação ou até a possiblidade do hibridismo. A isto Brun (2010, p. 77) menciona que: 

 

O aprendiz de língua estrangeira gerencia permanentemente a diversidade no 

seu processo de aprendizagem e, por conseguinte, revisa princípios, reorganiza 

seus vínculos socioculturais, reelabora sentimentos acerca de si mesmo e do 

mundo. Deste modo, o contexto de aprendizagem de línguas estrangeiras pode 

significar uma verdadeira e inerente (re)construção identitária. 

 

O presente artigo investiga, por meio de práticas discursivas, analisa as interferências 

linguísticas, para as influências do espanhol no aprendizado do português, nas produções 

escritas de jovens migrantes venezuelanos em uma escola estadual no município de Várzea 

Grande, em Mato Grosso. 

 

Percursos... 

 

Nesse atual momento de um mundo globalizado, podemos evidenciar que as pessoas de 

diferentes culturas e línguas entram em contato com outras mais facilmente que em épocas 
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passadas. Isso porque as migrações de diversas populações motivam-se por diferentes 

realidades, sejam por: guerras, crises econômicas, desastres naturais etc. 

Outro ponto importante, é o fato de os migrantes estarem se deslocando por diferentes 

territórios, levando consigo a sua identidade e estando em contato com outras culturas e línguas. 

Assim, acabam influenciando e sendo influenciados por esse encontro. Essas mudanças de 

espaços levam sempre a uma construção de identidade, sendo registradas, por exemplo, no uso 

da língua que se comunica. A isso Zolin (2014, p. 327) comenta “[...]se tanto as pessoas quanto 

os usos das línguas estão em movimento, ensinar línguas possui um caráter essencialmente 

multi e translíngue, no sentido de que os aprendizes assumem novas posições, incorporam 

valores novos e ajustam sua identidade de usuários de língua conforme os vários usos e línguas 

que encontram”. 

Dentro dessa linha de pensamento, este trabalho buscou analisar e interpretar os 

enunciados atribuídos a três jovens migrantes venezuelanos, em aulas de língua portuguesa, 

matriculados em séries diferentes em uma escola estadual de Várzea Grande, em Mato Grosso. 

Com o intuito de desenvolver as analises,  selecionamos textos desenvolvidos pelos alunos no 

primeiro semestre de 2021. Os estudantes são de séries diferentes, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Dados dos Entrevistados 

Estudante Sexo Pais de origem Série/ano Escolaridade 

E1 F Venezuela 5º Ensino Fundamental 

 

E2 M Venezuela 9º Ensino Fundamental 

E3 M Venezuela 3º Ensino Médio 

Fonte: elaborada pelos autores, 2021. 

 

Nos textos analisados percebe-se as ocorrências de empréstimos linguisticos, 

através da  mistura do  uso da escrita no espanhol com a escrita em português, baseando-se 

nos conceitos abordados Monteiro (2010, p. 60): 

 

O empréstimo é a adoção de termos ou construções sintáticas próprias de uma 

língua pelos falantes de outra. Em geral, ocorre pela assimilação de traços 

culturais entre povos e apresenta uma certa variedade de tipos e graus. Produz-

se de forma direta, pelo contato das línguas, ou de forma indireta, através de 

leituras, dos meios de comunicação, principalmente o rádio e a televisão. 
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Além disso, nos fundamentamos na ideia de Cox (2008, p14) de que as misturas de 

registros, apesar de abundantes, são vistas como fenômenos periféricos, atípicos, no conjunto 

dos usos “normais” da língua. 

 

Estudante – E1. 

 

 

Encontramos interferência do Espanhol no uso do vocábulo “mui” como adverbio de 

intensidade, entretanto seguindo a grafia da língua espanhola a palavra se escreve “muy” e na 

tentativa de escrever o adverbio “muito” houve um registro de uma palavra que não se encaixa 

em nenhuma das línguas. 

Ao usar as palavras “saudi” e “servi” observa-se a questão de interferência da oralidade 

da cidade de Várzea Grande-MT. O estudante escreveu conforme está acostumado a ouvir no 

dia a dia o som das palavras grafadas com “e” no final. Uma possível alusão à língua espanhola 

de que normalmente se escreve conforme se ouve/pronúncia. 

Outro ponto a ser observado na escrita do estudante é a palavra “nao” ele não usa o “til” 

que não é usado, também, na língua espanhola como sinal gráfico que indica a nasalidade, pois 

o “til” em espanhol apenas marca a consoante “ñ”. 

 

Estudante – E2. 

 

 

Observou-se que em vários momentos de escrita ocorreu a interferência do espanhol ao 

escrever a palavra “atividade”, porém nota-se que ao escrever “actividade” não seria nem 

espanhol e nem português. 
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A flexão dos verbos “precisan” e “estarian” são registros da língua espanhola, porém o 

uso do verbo “precisan” na frase não estaria corretamente formulado na língua espanhola dado 

que o uso mais adequado neste caso seria o verbo necessitar. Um outro fator a levar em 

consideração é quanto as palavras terminam em N ou M, pois em espanhol as palavras 

terminadas em M são poucos e geralmente originarias do latim, já em português são as 

terminadas em N. 

 

 

 

No uso do vocábulo “establecer” notamos o empréstimo direto da língua espanhola na 

construção realizada pelo estudante 2, embora que nessa sentença haja o contato entre a língua 

portuguesa e espanhola, notamos que não houve interferência no sentido da mensagem. 

 

 

 

A grafia do verbo “prefirem” nos remete a língua espanhola com a palavra “prefieren”, 

porém percebemos também nesse registro a aproximação com a língua portuguesa, isto porque 

as duas línguas possuem o mesmo tronco linguístico proveniente do Latim, entretanto da forma 

que é emprega não enquadra em nenhuma das duas línguas. 

Ao pensar na palavra “empresa” e grafá-la no texto com “ss” o estudante pensou em 

espanhol e tentou registrar a maneira como se fala na língua espanhola, uma vez que o som de 
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“Z” não acontece no espanhol. E por essa tentativa de uso o registro da palavra “empressa” não 

se enquadra nem em português e nem em espanhol. 

 

Estudante – E3. 

 

 

Ao escrever “començo” o estudante recorda do verbo “comenzar” em Espanhol tanto na 

escrita como na sua conjugação “comenzó”. Na tentativa de fazer o registro na língua 

portuguesa ele faz uma assimilação entre as duas línguas com o uso do “ç”. 

“Cheguei o 13 de fevereiro” embora a escrita esteja em português, uso do artigo “o” nessa 

sentença não é característico da língua portuguesa, dado que é comum usar a preposição “em” 

e não o artigo “o”. Por outro lado, em espanhol é comum ver a construção com o artigo “el” 

quando se fere a datas. Ex.: “El 13 de febrero”. 

 

 

 

Ao escrever “ajudo” o estudante recorda do verbo “ayudar” em Espanhol na sua 

conjugação “ayudó”. Na tentativa de fazer o registro na língua portuguesa ele faz uma 

assimilação entre as duas línguas com o uso do “J” no lugar do “Y”. 

No uso do vocábulo “pasaje” notamos o empréstimo direto da língua espanhola na 

construção realizada pelo estudante 3, embora que nessa sentença haja o contato entre a língua 

portuguesa e espanhola, notamos que não houve interferência no sentido da mensagem. 

“Levo 1 ano” e “levo 2 anos” embora a escrita desses dois enunciados esteja em 

português, uso do verbo “levar” nesse contexto não é característico da língua portuguesa, por 

tanto podemos inferir que nesse caso houve um empréstimo linguístico da língua espanhola, já 

que o verbo “llevar” cabe no sentido proposto pelo estudante. 
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Na escrita da palavra “asociação” o estudante registra dessa forma, pois entendemos que 

a interferência da língua espanhola acontece nessa sentença, já que dentro da língua normativa 

do espanhol o uso dos dois “ss” não ocorre. 

 

 

 

O estudante tenta fazer o registro da palavra “som”, entretanto ele escreve “son” e com 

isso vemos a interferência do espanhol no uso da letra “n”, dado que geralmente as palavras em 

espanhol não terminam com “m”. 

O registro do vocábulo “da J” é mais uma influência da língua espanhola, visto que as 

letras do alfabeto do espanhol são femininas. 

 

  

 

Na palavra “diccionario” fica evidente o uso de uma palavra escrita em espanhol, por 

tanto notamos que houve um empréstimo linguístico. 

Percebe-se, também, nos trechos analisados a questão da heterogeneidade linguística na 

medida que nas práticas discursivas dos sujeitos eles acrescentam suas bagagens culturais e 

linguísticas do espanhol nos escritos em português, nos levando, assim, a questionar sobre a 

língua como conjunto de normas estáveis, tal como Cox (2008, p. 12) sustenta: 

 

Postulando que a heterogeneidade lingüistica é inerente a toda e qualquer 

comunidade social, veria a língua como um mosaico, um compósito de normas 

que se correlacionam probabilisticamente a fatores sociais, a contextos 

extralingüísticos. Veria a língua não como um conjunto de regras categóricas, 

mas sim de regras variáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudantes migrantes representados neste texto se somam ao grupo de refugiados que 

chegam ao Brasil, no tocante ao obstáculo presente desde o início do processo de migração, 

estão as barreiras linguísticas. Ainda que a língua portuguesa e o espanhol, idioma oficial da 

Venezuela, apresentem algumas semelhanças, os migrantes que não conhecem o português 

sentem mais dificuldade para se integrarem      no novo país. Isso aparece nas escritas quando 

deparamos com o misto (espanhol e português). 

Por conseguinte, esse trabalho irá contribuir no âmbito dos estudos linguísticos dado que 

se percebe que essa “mistura de culturas” e a reformulação de uma nova identidade por parte 

dos venezuelanos diverge do viés da pureza da identidade nacional. Visto que a situação que o 

imigrante se encontra como minoria, na valorização de uma identidade nacional, faz com que 

os migrantes venezuelanos fiquem sem uma perspectiva de (re)construção identitária. 

Tentando minimizar essas barreiras, temos conhecimento que instituições federais têm 

criado turmas de língua portuguesa para estrangeiros, a exemplo do Instituto Federal de Mato 

Grosso (IFMT) que iniciou no mês de agosto de 2021 um curso de língua Portuguesa como 

língua de acolhimento para migrantes, um projeto piloto, com possibilidade de sua expansão 

para as 19 unidades em Mato Grosso, visando, assim, desenvolver as habilidades linguísticas-

discursivas que contribuam para a inserção desses migrantes no mundo do trabalho e nos cursos 

ofertados pela instituição. 

Além dessa tentativa do IFMT, a Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) 

mantém um programa titulado “Educação para Imigrantes”, que busca dar suporte aos 

migrantes que chegam aqui a Mato Grosso, no que se refere a área de alfabetização na língua 

portuguesa, porém esse projeto não consegue atender todos os migrantes, pois fica concentrado 

em algumas unidades escolares, por esse motivo os estudantes que produziram os textos 

analisados não chegaram a fazer parte desse projeto. 

Por tanto, todas as instituições educacionais deveriam pensar numa forma de incluir esse 

público, através da produção de um material específico e com a formação de professores que 

consigam lidar com essa questão. Isso, devido a importância que o aprendizado da língua 

portuguesa tem para os migrantes venezuelanos que visam a inserção no mundo do trabalho e 

acadêmico. 
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RESUMO 

 

Nos últimos anos a comercialização agrícola foi impulsionada pelo aumento da demanda mundial. 

O comércio internacional promove ganhos, pois, permite que cada país se especialize na produção 

de determinados bens. No contexto de comercialização, o Brasil apresenta eficiência, destacando-

se no agronegócio. Dentre os setores do agronegócio a produção de biocombustíveis brasileira 

juntamente com a dos Estados Unidos, é responsável por cerca de 80% da produção mundial. A 

produção de biocombustível brasileiro é basicamente a partir de cana-de-açúcar. Desde a 

colonização do Brasil a cana-de-açúcar vem sendo cultivada, primeiramente na Região Nordeste, 

posteriormente passou a ser cultivada na Região Sudeste, e nos últimos anos ocorreu sua expansão 

para a Região Centro-Oeste. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi analisar as vantagens 

comparativas da produção de biocombustível (etanol) na Região Centro-Oeste brasileira entre 

2005 e 2018, através o Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR). Os resultados 

encontrados demonstram que a Região Centro-Oeste, apesar de representar cerca de 30% da 

produção total nacional de biocombustível nos últimos anos, quando se coloca em foco a 

exportação, ainda tem-se uma participação pouco significativa. Deste modo, a região não 

apresentou vantagem comparativa para os biocombustíveis. 

Palavras-chave: Etanol. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bioeconomia. 

 

ABSTRACT 

In recent years, agricultural marketing has been driven by increased world demand. International trade 

promotes gains because it allows each country to specialize in the production of certain goods. In the context 

of commercialization, Brazil is efficient, standing out in agribusiness. Among the agribusiness sectors, 

Brazilian biofuel production, together with that of the United States, accounts for about 80% of world 

production. The Brazilian biofuel production is basically from sugarcane. Since the colonization of Brazil, 

sugar cane has been cultivated, first in the Northeast Region, later on it has been cultivated in the Southeast 

Region, and in recent years it has expanded to the Midwest Region. In this context, the objective of the work 

was to analyze the comparative advantages of biofuel (ethanol) production in the Brazilian Midwest region 

between 2005 and 2018, through the Revealed Comparative Advantage Index (IVCR). The results found 

show that the Midwest Region, despite representing about 30% of the total national production of biofuel in 

recent years, when the focus is on exports, there is still a minor participation. Thus, the region did not have a 

comparative advantage for biofuels. 

Keywords: Ethanol. Sustainable Development Goals. Bioeconomy. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos vinte anos a comercialização entre as nações foi impulsionada pelo aumento da 

demanda mundial em diversas áreas. A previsão é de uma população de 9,8 bilhões de pessoas no 

mundo em 2050, de acordo com o aumento de população necessita de uma produção de bens de 

consumo em igual escala, Food Agriculture Organization (FAO, 2017). 

O comércio internacional possibilita o aumento dos bens, pois permite que cada país se 

especialize em produzir um ou mais produtos nos quais possui maior vantagem comparativa. Em 

uma abordagem simplificada, um país possui uma vantagem na produção de um bem se o custo 

deste, em relação aos demais países, for menor (SOUZA, 2009).  

O Brasil é um dos maiores exportadores agropecuários, beneficiando-se da influência da 

globalização e de seu amplo território para a produção. Assim, acompanhando a tendência 

mundial da comercialização, o agronegócio brasileiro obteve um superávit de US$ 81,86 bilhões, 

no ano de 2017, o que representa 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e  Abastecimento (MAPA, 2018).  

A eficiência do agronegócio no Brasil é notável, dado o saldo da balança comercial 

brasileira, que registrou superávit de US$ 67 bilhões no ano de 2017. Sendo o agronegócio um dos 

componentes principais para esse saldo, com uma participação de 41,1% na balança comercial 

(MDIC, 2017).   

Neste cenário, o país surge como protagonista em diversas áreas da produção agrícola, tendo 

como um de seus destaques a produção de cana-de-açúcar. A qual, durante a safra de 2016-2017, 

produziu cerca de 691 milhões de toneladas, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-

açúcar (UNICA, 2017), mostrando assim, o potencial de produção de açúcar e etanol do país. 

No que se refere à produção de biocombustível mundial, o Brasil e EUA são os responsáveis 

por produzir mais de 80% do total, sendo que nos EUA as matérias-primas utilizadas são variadas 

(madeira, palha, trigo e, principalmente, milho), e enquanto, no Brasil, a cana-de-açúcar é a mais 

utilizada. O biocombustível brasileiro, até chegar ao cenário atual, passou por significativas 

transformações e ações, tanto governamentais como de pressão global. Destacam-se leis para uso 

de um percentual de etanol na gasolina (Lei 10.203/01), incentivos para a produção de carros flex 

e a crise petrolífera da década de 1970 (SHIKIDA, 2013).  

A produção de biocombustível brasileiro é basicamente a partir de cana-de-açúcar, que 

desde a colonização do Brasil foi plantada na região Nordeste. Após a tecnificação no processo de 
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produção, passou a ser cultivada em larga escala na Região Sudeste brasileira, em função de sua 

localização, que facilitava no processo de produção (FILOSO et al. 2015). 

Nas últimas décadas, com a tecnologia que proporcionou a produção e o avanço da fronteira 

agrícola brasileira em direção, principalmente ao Cerrado, a produção de cana-de-açúcar começou a 

ter destaque também na Região Centro-Oeste, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul e 

Goiás. Essa evolução é ainda mais notável no mercado de etanol hidratado, correspondendo, em 

2018, a mais de 34% da produção nacional (UNICA, 2019).  

Desta forma, ao analisar a evolução da produção de biocombustível do Centro-Oeste, é 

importante analisar como se encontra sua comercialização em comparação as demais regiões 

brasileiras. Assim, neste contexto, surge o seguinte questionamento: qual é o nível de 

competitividade da Região Centro-Oeste brasileira na produção de biocombustível? Para responder 

este questionamento este trabalho teve como objetivo analisar as vantagens comparativas da 

produção de biocombustível (etanol) na Região Centro-Oeste brasileira, considerando o período de 

2005 a 2018. 

Este artigo é composto por cinco seções, incluindo esta introdução. Na seção dois apresenta-

se a revisão bibliográfica, com destaque para temas relacionados ao biocombustível no contexto 

mundial e brasileiro, Bioeconomia e competitividade. A seguir, descreve-se os procedimentos 

metodológicos. Na seção quatro, são apresentados os resultados encontrados, seguidos das 

considerações finais. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo refere-se a uma revisão sobre a Bioeconomia e a competitividade no mundo e no 

Brasil. Bem como um enfoque no biocombustível (etanol), em seu contexto de produção e 

consumo, em nível nacional.  

2.1 Biocombustível, Bioeconomia e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

O Petróleo, fonte de energia intensivamente usada no mundo, tem uma quantidade limitada. 

Segundo o relatório anual de energia da British Petrol (2017), as reservas de petróleo conhecidas 

mundialmente seriam suficientes para abastecer os níveis de consumo por pouco mais de 50 anos. 

Além disso, a maior reserva de petróleo do mundo está fortemente concentrada no Oriente Médio, 

tendo os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC, 2018) o controle de 

mais de 64,5% das mesmas. 

Diante deste contexto, o biocombustível surge como alternativa ao combustível fóssil. Os 

biocombustíveis têm sua devida importância, pelos seus benefícios referentes a menor 
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intensificação dos problemas climáticos (poluição e emissões de gases do efeito estufa) (MARX, 

2016). Os programas de biocombustíveis foram adotados por diversos países ao longo dos anos com 

justificativas econômicas, ambientais e sociais, dado que sua produção de forma sustentável é 

essencial para o futuro do planeta (ROBERTSON et al, 2017).  

O etanol é atualmente produzido a partir de várias matérias-primas (amido /culturas à base de 

açúcar, incluindo cana-de-açúcar, beterraba, sacarina, sorgo, milho, trigo, cevada, batata, inhame e 

mandioca). Os países europeus usam principalmente trigo e beterraba para produzir etanol. Na 

China, as principais matérias-primas de etanol são milho, trigo e mandioca, enquanto no Canadá, 

são milho e trigo; A cana-de-açúcar é a matéria-prima predominante para o etanol no Brasil (GUO; 

SONG; BUHAIN, 2015).  

Os biocombustíveis são oriundos de biomassa, e podem se apresentar nas formas: líquida, 

sólida ou gasosa, esses são substitutos das tradicionais fontes de energia fóssil. Nesse processo, em 

que os derivados do petróleo serão substituídos, os biocombustíveis surgem como alternativa de 

energia renovável e com menor impacto ambiental. 

O desenvolvimento dos biocombustíveis está diretamente relacionado a evolução da 

Bioeconomia. O termo “Bioeconomia” foi criado na década de 1920 pelo biólogo Baranoff, para 

descrever a economia da pesca (GORSON, 1954). O termo se espalhou até incluir toda a economia 

de recursos renováveis e tem se popularizado nas últimas décadas. Há vários conceitos para definir 

a Bioeconomia, como o usado por Cormick e Kautto (2013), que se refere à exploração sustentável 

de recursos biológicos renováveis para a produção de alimentos e alimentação animal, produtos de 

base biológica e bioenergia.  

Meyer (2017), descreve a Bioeconomia em duas abordagens: Uma em sentido mais restrito e 

a outra mais ampla. A mais restrita leva em consideração a tecnologia, restringe a Bioeconomia ao 

desenvolvimento e a aplicação das biotecnologias modernas e descobertas científicas da ciência da 

vida. No sentido mais amplo, as definições são centradas nas biomassas de recursos e seus setores, 

esses, são utilizados em estratégias que enfatizam a transição de uma economia, com base no 

petróleo para uma baseada em biocombustível.  

A Comissão Europeia (CE, 2012), define Bioeconomia como uma produção sustentável de 

recursos renováveis e a preservação desses recursos e fluxos de resíduos. Ao adotar a estratégia de 

inovar para o crescimento sustentável: “uma Bioeconomia para a Europa em 2012”, a Bioeconomia 

ganhou força política no continente e no mundo.  

Após cinco anos destas medidas sobre a CE, a Bioeconomia europeia representava um 

importante setor econômico com cerca de 18 milhões de empregos em diversas indústrias bem 

estabelecidas. Assim, há uma crescente compreensão e apreciação do papel que a Bioeconomia 

desempenhará no futuro mais inteligente e sustentável para a Europa e seus cidadãos (BELL et al, 
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2018). A nova ideia de Bioeconomia com o enfoque no desenvolvimento sustentável foi assumida 

pela OCDE e pela UE (BRAUN, 2014). 

As políticas sobre a Bioeconomia estão em diferentes estágios de desenvolvimento em todo o 

mundo. Muitos países têm uma tradição de políticas de biotecnologia e biocombustíveis, e a política 

de Bioeconomia em muitos desses países é restrita a estratégias para estes subdomínios (MEYER, 

2017). O número de países com uma estratégia integrada de Bioeconomia, incluindo todas as suas 

áreas, são restritos. 

El-Chichakli, et al (2016) apontam que mais de 40 nações estão propondo aumentar ações em 

Bioeconomia. Ainda, segundo os autores, países líderes de biociência, como a União Europeia, o 

Japão e os Estados Unidos, vêem a expansão da Bioeconomia como um meio de reindustrializar e 

criar riqueza. Esses setores são centrais para, pelo menos, metade os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU, desde a segurança alimentar até a garantia de acesso à energia e 

saúde. Mas as prioridades nacionais conflitantes dificultam o alinhamento das políticas de 

Bioeconomia para atender os ODS em escala global (HEIMANN, 2019). 

Uma mudança para o desenho de políticas nacionais e internacionais mais sustentáveis é a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Estes objetivos foram adotados pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em setembro de 2015 e consistem em 17, contendo 169 metas específicas 

(NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Para El-Chichakli, et al (2016) a unificação dos princípios para uma Bioeconomia em nível 

global, necessita de uma implementação por parte dos órgãos políticos internacionais, negociadores 

comerciais multilaterais e setor corporativo. Ainda segundo o autor, é preciso encontrar maneiras de 

medir o desenvolvimento da Bioeconomia e suas contribuições para os ODS. 

Os biocombustíveis se enquadram nos ODS, especificamente no Objetivo 7 (Garantir o 

acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos). Embora, tenha também 

uma relação importante com o objetivo 13 (Tomar medidas urgentes para combater as alterações 

climáticas e seus impactos). 

Destaque-se ainda, que a Bioeconomia apresenta a possibilidade de contribuir para atingir 11 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável por meios socioeconômicos, ecológicos, indústria 

limpa e alvos econômicos (HEIMANN, 2019). Sendo assim, os Biocombustíveis apresentam-se 

inseridos mais diretamente nos Objetivos 7 e 13, como já foi citado acima. 

 Os biocombustíveis devem ter uma utilização crescente na sociedade, podendo ter o potencial 

de ser para a sociedade neste século, o que o petróleo foi no século passado. Assim, no caso das 

energias renováveis a Bioeconomia tem papel fundamental, pois possibilita a substituição dos 

combustíveis fósseis e, com isso, ela é fundamental para atingir os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) (HEIMANN, 2019). 
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No sentido de sustentabilidade, o Etanol derivado da cana-de-açúcar, é considerado um dos 

mais importantes combustíveis renováveis que contribuem para a redução dos impactos ecológicos 

e ambientais negativos gerados pela utilização mundial de combustíveis fósseis (CHEN et al, 2015).  

O etanol vem sendo usado como combustível no Brasil desde os anos 1920, mas apenas com o 

advento do Proálcool, em 1975, foi dada a real importância para ele.  

A produção de etanol a base de cana-de-açúcar no Brasil foi impulsionada em um primeiro 

momento pelo Decreto 19.717, de 1931, que exigiu a mistura de 5% de etanol anidro com gasolina. 

Na década de 1970, em virtude da crise do petróleo, o Brasil instituiu o Programa Nacional do 

Álcool – Proálcool, que forneceu incentivos e subsídios para a expansão das destilarias, 

desenvolvimento de veículos movidos a etanol e pesquisa de desenvolvimento da produção de 

etanol. 

Com este cenário, o Brasil foi o primeiro país a usar o etanol em grandes volumes, ainda na 

década de 1970, para enfrentar a crise do petróleo. O desenvolvimento das empresas 

automobilísticas com tecnologia de motores flex (álcool e gasolina), também teve papel importante 

para o aumento da produção de etanol ano após ano. O uso do biocombustível no país é atribuído à 

inovação do setor automobilístico (BENTIVOGLIO et al. 2016). 

No Brasil, seis estados (São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Paraná) representaram 91,8% da produção de etanol na safra 2013/2014, sendo eles concentrados 

nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste (UNICA, 2015). A cana-de-açúcar é amplamente plantada na 

Região Sudeste do Brasil, porque é a região em que a maior parte das usinas de cana estão 

localizadas. No entanto, a cana-de-açúcar expandiu-se para a Região do Cerrado, principalmente 

para os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, e não apenas sobre pastagens, mas em áreas de 

vegetação natural (FILOSO et al, 2015).  

 

2.2 Vantagens Comparativas e Competividade na Região Centro-Oeste 

 

Uma das principais questões na economia internacional está ligada com a relação entre os 

países e suas negociações. Mesmo após mais de 200 anos dos primeiros percussores do estudo sobre 

vantagens comparativas, ainda há muitas discussões sobre o que é ter vantagem nas “trocas” de 

mercadorias. 

 A vantagem comparativa já era estudada pelos primeiros pensadores econômicos. Adam 

Smith, em sua obra Teoria das Vantagens Absolutas, destaca que em uma disputa entre nações, 

somente as que tiverem melhor desempenho em relação aos países concorrentes sobreviverão no 

https://www-sciencedirect.ez50.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0959652618316858#bib18
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mercado. Assim, o país deveria se especializar naquilo que tivesse vantagem absoluta em relação 

aos outros países (TRIPOLI; PRATES, 2016). 

 Posteriormente, David Ricardo, em sua Teoria das Vantagens Comparativas, aborda sobre a 

questão do custo de oportunidade. Com isso, conclui que o país deveria comparar os custos para a 

produção de cada produto. Balassa (1965), desenvolveria esse modelo para o Índice de Vantagem 

Comparativa Revelada - IVCR (VICENTE, 2005).  

Pelo IVCR, calcula-se a participação das exportações de dado produto ou segmento de 

determinada região em relação à participação dessa, no total das exportações do país. Quanto maior 

for o volume exportado por uma região, em relação ao volume total exportado, maior será a 

vantagem comparativa na produção desse bem. O IVCR de Balassa vem sendo aplicado em 

diversos segmentos, na busca por responder alguns aspectos sobre a economia internacional. Esse 

índice é uma das alternativas de medida de especialização internacional (LAURSEN, 2015).   

O IVCR foi usado, por exemplo, na China e identificou-se que a produção de energia eólica 

da China tem aumentado na última década (2007-2017), mas 

as vantagens comparativas gerais ainda são fracas (LENG et al, 2019). Também na China foi usado 

para analisar a competitividade relativa das exportações de commodities agrícolas e seus 

determinantes. O estudo chegou à conclusão que o preço interno influencia significativamente a 

competitividade das exportações (NARAYAN; BHATTACHARYA, 2019). 

 O IVCR foi usado na Europa para analisar a competitividade das exportações 

agroalimentares dos países da União Europeia (UE-27) nos mercados globais. Chegando-se à 

conclusão de que os membros mais bem-sucedidos na competitividade das exportações nos 

mercados mundiais são os Países Baixos, a França e a Espanha (BOJNEC; FERTO, 2015). 

No Brasil, o método foi usado para mensurar as exportações do Brasil e da Argentina no 

mercado internacional de erva-mate. Chegou-se à conclusão que tanto o mate brasileiro quanto o 

argentino apresentam produtos que possuem vantagem comparativa dentro de mercados com 

demanda crescente (SCHIRIGATTI et al, 2018).  

 Já no Centro-Oeste brasileiro, o IVCR, foi utilizado para caracterizar a exportação dos 

produtos do complexo da soja. Como resultado constatou-se que a Região Centro-Oeste apresenta 

vantagens comparativas na exportação desse complexo, porém, que essa vantagem vem 

apresentando queda nos últimos anos (OLIVEIRA, SCHLINDWEIN, 2015). Semelhante ao estudo 

para o complexo da soja na região, Dorneles, Dalazoana, Schlindwein (2013), utilizaram o IVCR 

para analisar a competividade. Os resultados indicam que os segmentos grão e farelo de soja 

possuem vantagens comparativas reveladas. 

Okada e Souza (2008), buscaram analisar as fragilidades e potencialidades na cadeia de 

biocombustível (biodiesel) da Região Centro-Oeste e analisar os fatores críticos de competitividade. 
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Os autores utilizaram das ferramentas Pest Analyses e as Cinco forças competitivas de Porter. Os 

resultados demonstram que uma mudança positiva de cenário do biodiesel está dependente da 

formulação e adequada implementação.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Área de estudo e Fonte de dados 

 

A Região Centro-Oeste brasileira possui um território de aproximadamente 1,61 milhões de 

km², o que a coloca como a segunda maior do Brasil, depois da Região Norte. Por outro lado, é a 

Região menos populosa e possui a segunda menor densidade populacional, com uma densidade 

demográfica de 10 hab/km². É a única região que não possui litoral em seu território. Sendo 

composta pelas Unidades Federativas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito 

Federal (Figura 1). A Região é a única do Brasil que possui divisa com todas as demais regiões do 

país, além de apresentar fronteira com o Paraguai e a Bolívia (IBGE, 2018).  

 
Figura 1 – Mapa do Brasil destacando a Região Centro-Oeste brasileira. 
Fonte: Elaboração própria tendo como base o IBGE (2019). 

 

A economia desta Região está baseada, de uma forma geral, na agricultura e na pecuária. Em 

2018 a produção de grãos do Centro-Oeste correspondeu a mais de 40% da produção brasileira 

(CONAB, 2018). Mas, também, se trata de uma região muito rica em biodiversidade, com destaque 

para o Pantanal. Ainda, a Região possui três Biomas; Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.  
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Para atingir o objetivo deste trabalho de analisar a especialização do biocombustível da 

Região Centro-Oeste, foi adotada uma abordagem quantitativa, com o cálculo do Índice de 

Vantagens Comparativas Reveladas. Para tanto, foram levantadas informações de dados sobre 

produção e exportação e no período de 2004 a 2018. No Quadro 1, destacam-se as variáveis e as 

fontes utilizadas para o levantamento dos dados. 

Quadro 1. Fonte de dados e variáveis utilizadas no trabalho. 

Variáveis Fonte de dados 

Produção de cana-de-açúcar e área 

plantada. 

Produção Agrícola Municipal (PAM). 

 

Exportação e importação de 

biocombustíveis no Brasil. 

 

 Comex Stat (2008 a 2018); 

Código 51215 

Importação e exportação de etanol e açúcar 

(Brasileiro e internacional). 

UN COMTRADE 

Código 2207 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

3.2 Vantagem Comparativa Revelada: Modelo Empírico  

 

Desde Balassa (1965), os índices de vantagem comparativa têm sido empregados em 

inúmeras aplicações como medida da capacidade relativa de um país em produzir em face de seus 

parceiros comerciais (FRENCH, 2017). O Indicador de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR) 

define o padrão de especialização internacional. Podendo, assim, identificar em qual produto um 

país exportador tem maior vantagem comparativa (FIGUEREDO; SANTOS, 2005). 

O índice mensura a participação das exportações de um determinado produto de uma 

economia em relação às exportações de uma zona de referência desse mesmo produto 

(DORNELES; DALAZOANA; SCHLINDWEIN, 2013).  

O índice pode ser escrito da seguinte forma:     

 

                                                  IVCR = (XCB/XTB) / (XBB/XTM)                                                   (1) 

 Em que:  

IVCR = Índice de Vantagem Comparativa Revelada 

XCB = Exportações, em valor (dólar) de biocombustível da Região, no período. 

XTB = Exportações totais, em valor (dólar), da Região, no período.  

XBB = Exportações, em valor (dólar), de biocombustível do Brasil, no mesmo período;  

XTM = Exportações, em valores totais (dólar) do Brasil, no mesmo período. 
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O IVCR pode variar de zero a infinito e caracteriza os valores maiores que 1 como o de 

produtos possuidores de vantagem comparativa, ou seja: se o IVCR > 1, a região apresenta 

vantagens comparativas reveladas nas exportações do bem. O índice foi calculado para o Centro-

Oeste e para as demais regiões brasileiras. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em sequência são apresentados, primeiramente, os dados de exportações do biocombustível 

(etanol) por região brasileira. Após, destacam-se os resultados do IVCR para as regiões brasileiras.  

4.1 Exportações de Biocombustível do Brasil e das Regiões Brasileira 

Em uma análise da produção de biocombustível, é possível observar, na Tabela 1, o aumento 

da participação da Região Centro-Oeste no volume produzido de biocombustível no Brasil. A 

Região Sudeste, predomina na participação da produção, quando se compara o ano inicial (2009) 

com o último ano (2018). Contudo, a participação total da região vem caindo, passando de 66% 

para 56%, no período em análise. 

Tabela 1 – Participação percentual das regiões brasileiras na produção de biocombustível no 

período de 2009 a 2018. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Centro-Oeste 17 21 20 21 15 12 29 30 31 29 

Sul 8 5 5 24 11 15 6 6 5 6 

Norte 0 0 1 1 3 3 1 1 1 1 

Nordeste 10 10 14 7 18 12 8 6 7 8 

Sudeste 65 64 60 47 53 58 56 57 56 56 
Fonte: Elaboração própria com base Única (2019). 

 

Como apresentado na Tabela 1, a Região Centro-Oeste vem aumentando sua participação. Ao 

comparar o período dos últimos 5 anos, em que, sua participação passou de 12% para 29%, sendo 

em 2017, seu maior valor porcentual de 31% da produção de biocombustível brasileiro. Sendo 

explicado esse aumento tanto pela diminuição da participação de todas as demais regiões. 

Em face da grande participação das regiões Sudeste e Centro-Oeste na produção de etanol no 

Brasil, a Tabela 2 apresenta dados sobre a exportação de etanol por região brasileira. Com base em 

dados do United Nations Comtrade International Trade Statistics Database (UN COMTRADE, 

2018), o Brasil foi o segundo maior exportador de biocombustível (etanol), em 2018.  
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Tabela 2. Exportação de etanol em valores FOB (em dólares), por região brasileira, no período 

de 2004 a 2018. 
Ano/ 

Regiões  Centro-Oeste Sul Sudeste Nordeste Norte Brasil 

2004 0 28.253.890 342.532.219 126.811.284 - 497.814.430 

2005 207.042 46.140.810 549.066.189 169.963.439 - 765.630.177 

2006 3.195.611 121.223.388 1.290.488.534 189.635.902 - 1.604.806.503 

2007 5006493 185.581.636 1.076.377.814 210.715.302 - 1.477.685.195 

2008 5.322.000 312.473.161 1.835.260.301 237.183.642 - 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 - 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 - 898.030.959 

2015 7.432.771 5.178.916 845.778.589 22.187.336 - 880.618.435 

2016 1.927.017 138.551 890.479.700 3.910.017 - 896.495.601 

2017 2.869.307 2.686.610 797.347.108 3.953.897 - 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 2, o montante exportado pelo Brasil em 2008 foi o maior até 

hoje. Os dados também mostram uma estabilidade no valor (em dólares) de exportação nos últimos 

5 anos, após uma queda considerável entre 2013 e 2014. A queda do preço do milho, nos EUA, 

diminuiu o custo do etanol de milho, assim, como a competitividade do etanol brasileiro no 

mercado mundial (NOVACANA, 2018). Cabe destacar a Região Sudeste, responsável por cerca de 

95% das exportações de etanol, em 2018.  

Ao levar em consideração os produtos obtidos a partir da cana-de-açúcar (biocombustível e a 

açúcar), é notável que o açúcar tenha uma produção com maior tradição no comércio internacional. 

Assim, a produção do etanol está sujeita a variação do preço do açúcar do mundo (relação de preço 

de mercado externo), com isso, foi analisado a exportação e o calculado o IVCR para o açúcar. A 

Tabela 3 apresenta dados da exportação brasileira de açúcar para o período de análise (2005 a 

2018). Como apresentado na Tabela 3, a Região Sudeste apresenta maiores valores exportados de 

açúcar em todos os anos. Desde 2012, a Região Sul aparece como segunda maior exportadora de 

açúcar. A Região Centro-Oeste tem nesse produto uma maior participação na exportação, quando 

comparado à exportação de etanol no período. 
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Tabela 3. Exportação de açúcar em Valores FOB (em dólares), por Região Brasileira, no período de 

2005 a 2018. 

Ano Centro-Oeste Sul Sudeste Nordeste Norte 

2005 45.974.158 222.701.562 1.667.274.610 446.070.351 0 

2006 102.369.594 408.228.654 2.842.066.672 583.121.920 0 

2007 42.759.646 384.415.322 2.276.033.136 426.340.451 714 

2008 54.290.630 519.848.613 2.456.879.925 618.039.960 7.047 

2009 237.207.750 669.767.112 4.339.144.058 732.309.916 3.235 

2010 472.858.936 1.057.496.285 6.644.495.498 1.131.938.649 3.304 

2011 890.860.559 1.410.395.263 7.628.468.457 1.618.738.523 0 

2012 1.129.247.775 1.324.179.580 6.468.533.006 1.108.134.133 27 

2013 746.243.655 1.103.709.401 6.498.590.181 815.151.941 0 

2014 583.981.670 978.309.761 5.248.670.158 639.052.096 62.177 

2015 552.212.873 792.874.487 4.046.788.010 509.067.445 161.015 

2016 753.566.577 898.882.203 6.212.535.965 415.476.379 895.398 

2017 775.251.138 972.455.399 6.762.007.095 529.488.965 2.745.849 

2018 338.260.646 653.395.121 4.026.514.729 341.789.321 197.010 

Fonte: Elaboração própria com base Comex Stat (2019). 

A seguir apresenta-se dados da exportação da Região Centro-Oeste de etanol. A região 

apresenta-se como a segunda maior exportadora de etanol do Brasil. Ao levar em consideração o 

volume exportado dos estados da Região Centro-Oeste (Tabela 4), verifica-se que o estado de Goiás 

tem os maiores valores em exportação (em dólares), nos últimos anos. 

Tabela 4. Exportação por estado da Região Centro-Oeste de biocombustível de etanol, no período 

de 2005 a 2018, em valores FOB (em dólares). 

ANO Goiás Mato Grosso do Sul Mato Grosso 

2005 198.000 9.042 0 

2006 0 0 3.195.611 

2007 5.006.493 0 0 

2008 0 5.312.000 0 

2009 0 5.311.668 0 

2010 5.887.880 219.521 0 

2011 0 89.50.157 0 

2012 27.039.120 41.364.303 33.137.729 

2013 30.401.778 11.235.639 14.534.521 

2014 984.384 0 0 

2015 5.113.947 2.318.824 0 

2016 1.927.017 0 0 

2017 2.869.307 0 0 

2018 16.012.675 0 0 
Fonte: Elaboração própria com base dos dados Comex Stat (2019). 

 

A partir dos dados da Tabela 4, se observa que, nos últimos três anos, apenas o estado de 

Goiás exportou o biocombustível. Cabe destacar que a Região Centro-Oeste produziu, em 2018, 
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cerca de 30% do etanol brasileiro (UNICA, 2018). A região é responsável por manter o mercado 

nacional dos biocombustíveis, e tem uma participação notável na produção de soja, milho e carne, 

sendo esses os principais produtos exportados.  

4.2 Índice de Vantagem Comparativa Revelada para o biocombustível  

 

O Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR) permite que seja observado o nível de 

especialização de um produto para um país, região ou estado. A Tabela 5 apresenta os dados para o 

biocombustível de etanol, em uma análise de competitividade do produto por região brasileira, a 

partir de 2005, ano em que a Região Centro-Oeste começa a apresentar exportações de etanol. 

Tabela 5. IVCR por região brasileira para o biocombustível no período de 2005 a 2018 

ANO CENTRO-OESTE SUL SUDESTE NORDESTE  

2005 0,0045 0,2746 3,2681 2,4996  

2006 0,0366 0,3753 3,9957 1,4015  

2007 0,0561 0,5816 3,3735 1,7534  

2008 0,0311 0,6179 3,6293 1,2717  

2009 0,0432 0,6359 3,5116 1,4013  

2010 0,0782 1,1614 3,8497 0,9494  

2011 0,0743 0,5935 4,5213 1,0678  

2012 0,4403 0,3262 4,6170 0,6181  

2013 0,2566 0,2206 4,1960 0,2691  

2014 0,0090 0,2216 4,7537 0,3865  

2015 0,0673 0,0280 4,5784 0,3285  

2016 0,0175 0,0007 4,6766 0,0630  

2017 0,0290 0,0163 4,8496 0,0636  

2018 0,1429 0,0003 4,6081 0,0489  
Fonte: Resultados da pesquisa 

Nota: Região Norte foi excluída por não apresentar exportação do produto no período da análise. 

 

Como apresentado na Tabela 5, apenas a Região Sudeste apresenta ser competitiva levando 

em consideração o índice. A Região Nordeste vinha apresentando entre 2005 a 2011, contudo, após 

2011, a região deixou de apresentar vantagem comparativa. A Região Centro-Oeste, apesar de sua 

crescente na produção de biocombustível, ainda não apresenta resultados positivos ao utilizar o 

índice. Considerando o elevado nível de exportação da Região Sudeste, as demais regiões não 

apresentaram valores de competitividade para o período. 

Com o objetivo de analisar o cenário brasileiro sem a participação da Região Sudeste no 

mercado de exportação, levando em consideração, que a mesma somou mais de 90% do etanol 

exportado em 2018, se exclui os valores dessa região e foi feita a análise novamente. O resultado 

segue apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 6. IVCR por região brasileira para o biocombustível no período de 2005 a 2018  

Ano/Região Centro-Oeste Sul Nordeste 

2005 0,01 2,25 3,36 

2006 0,17 4,28 2,80 

2007 0,19 5,34 2,28 

2008 0,13 6,74 1,89 

2009 0,16 6,81 1,88 

2010 0,25 8,55 1,28 

2011 0,35 6,87 2,10 

2012 2,49 4,31 1,49 

2013 2,37 6,14 0,83 

2014 0,12 7,87 1,80 

2015 1,58 1,80 2,83 

2016 2,43 0,31 2,85 

2017 2,27 3,37 1,88 

2018 4,00 0,02 0,51 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Como apresentado na Tabela 6, quando excluída a Região Sudeste, as demais regiões 

apresentaram competitividade no período. A Região Centro-Oeste apresentou Vantagem 

Comparativa após 2012 (com exceção de 2014). A Região Sul apenas não apresentou Vantagem 

Comparativa nos anos de 2016 e 2018. O Nordeste apresentou Vantagem Comparativa no período 

com exceção dos anos de 2012 e 2018. Como apresentado, ao se excluir a Região Sudeste (maior 

exportadora), as outras regiões passam a ter competitividade, mostrando, assim, o quanto o Sudeste 

domina as exportações do etanol. 

Outra questão que precisa ser considerada é o mercado do açúcar, sendo esse um derivado da 

cana-de-açúcar também. Com a substitutibilidade entre a gasolina e o etanol, com base no preço 

desses, criou-se a oportunidade do etanol se destacar no mercado brasileiro de combustíveis 

(VIEGAS, 2011; MELO, SAMPAIO, 2016). Contudo, a elevação do preço internacional do açúcar 

influenciou na preferência em produzir açúcar.  

Com base no estudo de Viegas (2011) e Melo e Sampaio (2016), realizou-se a análise do 

mercado do açúcar, utilizando a metodologia (IVCR), para averiguar a possibilidade da Região 

Centro-Oeste não ser competitiva pelo fato de a produção de açúcar ainda ser mais vantajosa. 

Apesar dos índices serem mais significativos para o açúcar na Região Centro-Oeste, o IVCR ainda 

se apresenta como sem vantagem comparativa. Levando em consideração o açúcar, a Região 

Sudeste é a única a ser competitiva, assim como na produção de etanol. 

Para contextualizar os resultados com a produção do Centro-Oeste dois pontos importantes 

devem ser levados em consideração. O primeiro refere-se ao fato de a região ser grande produtora 

de outras commodities agrícolas, com isso, os valores das exportações destas que são utilizados no 

cálculo do índice são bem mais significativos, fazendo com que os valores para o açúcar e o etanol 
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não sejam significativos no total exportado. A seguir, a Tabela 7 apresenta os valores do IVCR para 

o açúcar das regiões brasileiras. 

Tabela 7. IVCR por região brasileira para o açúcar  

Ano/Região Centro-Oeste Sudeste Sul Nordeste 

2005 0,3202 1,2733 0,4260 0,0136 

2006 0,4783 1,2473 0,5154 0,0205 

2007 0,2261 1,2841 0,5689 0,0154 

2008 0,2080 1,2054 0,6733 0,0262 

2009 0,4319 1,3622 0,5222 0,0141 

2010 0,6597 1,2547 0,6193 0,0078 

2011 0,9535 1,1639 0,6838 0,0111 

2012 1,0673 1,1773 0,7291 0,0128 

2013 0,6954 1,4156 0,5613 0,0096 

2014 0,6463 1,3693 0,6725 0,0048 

2015 0,7464 1,3882 0,6405 0,0052 

2016 0,7407 1,5131 0,5110 0,0035 

2017 0,7000 1,5400 0,5278 0,0023 

2018 0,5008 1,5405 0,5776 0,0030 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: A Região Norte foi excluída por não apresentar dados significantes do produto. 

 

Levando em consideração os principais produtos exportados pela Região Centro-Oeste, é 

evidente a participação da soja nos três estados, sendo o principal produto exportado. E, como 

apresentado por Oliveira e Schlindwein (2015), este produto apresenta vantagem comparativa.  

Outro ponto importante, é dado pela produção de etanol da região ser consumida no próprio 

país. Levando em consideração o estudo de Franck et al (2018), que chegou ao resultado de que o 

Brasil possui vantagem comparativa nos biocombustíveis (etanol), parte do desempenho das 

exportações brasileiras tem como fonte a Região Centro-Oeste, contudo, ainda de modo pouco 

expressivo, sendo a produção da região destinada em sua maior parte para o abastecimento 

nacional. Assim, quando comparado ao todo, o país tem vantagem comparativa, mas ao se 

considerar as regiões apenas o Sudeste apresenta Vantagem Comparativa. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para os anos selecionados, o etanol da Região Centro-Oeste não apresentou Vantagem 

Comparativa Revelada. Apesar da crescente área de produção da cana-de-açúcar, e por 

consequência, a elevação da produção de etanol, este produto não apresenta, em termos de 

especialização da Região Centro-Oeste, como um produto que tenha Vantagem Comparativa. 

Contudo, ao excluir dados da Região Sudeste (responsável pela maior parte das exportações 

brasileiras), o Centro-Oeste passa a ser competitivo nos últimos anos.  
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No mercado nacional, o Centro-Oeste apresenta uma crescente participação na produção de 

biocombustível, e essa, tem como principal finalidade o abastecimento do mercado interno. Outra 

questão que também foi levada em consideração, está relacionada à produção de açúcar, produto 

este que possui um maior e mais expressivo mercado consumidor. 

Também se analisou o IVCR para o açúcar, para entender como sua produção pode 

influenciar na exportação de etanol, dado que o açúcar possui um mercado internacional bem 

consolidado. E mesmo o açúcar, apesar de apresentar um melhor índice do que o etanol, ainda, não 

é competitivo na região. 

Uma das explicações para isso, é o mercado interno para ambos os produtos, visto que o 

Brasil, foi o primeiro país a usar em grande escala o biocombustível e possui um mercado interno 

considerável. Outra questão que se precisa levar em consideração é que a Região Centro-Oeste 

ainda é grande produtora e exportadora de outras commodities, e isso influencia diretamente nos 

resultados.  

Por fim, apesar de não ter apresentado competitividade, de acordo com a análise realizada, é 

inegável o potencial da agroindústria canavieira da Região Centro-Oeste. Com base nos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável, essa agroindústria precisa ser incentivada, dado o seu potencial de 

expansão de produção de biocombustível, e bioenergia de uma forma sustentável. 

O IVCR mensura a exportação do produto, assim limitando o estudo em termos de perda de 

fatores que justificam a competitividade. Uma métrica que pode justificar a ausência de exportação 

da Região Centro-Oeste está relacionado a logística. Como também a região apresenta-se como 

fonte de etanol para as demais regiões.  Sendo essas  limitações do estudo e também uma sugestão 

para novos trabalhos. 
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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo investigar o impacto das Operações Compromissadas do Banco 

Central sobre a demanda por Letra Financeira do Tesouro (LFT) emitido pelo Tesouro Nacional, 

entre janeiro de 2007 a dezembro de 2020. Em termos metodológicos foi utilizado o modelo 

Autoregressivo com Defasagens Distribuídas (ARDL) para estimar a relação de cointegração 

entre as variáveis no longo prazo (Bounds Testing Approach) e analisar o comportamento de curto 

prazo. Os resultados empíricos parecem sugerir que os dados se ajustam ao que diz a teoria 

econômica, ou seja, a expansão das operações compromissadas tende a impactar negativamente 

a demanda por LFT. Assim, os coeficientes de longo prazo mostraram que as operações 

compromissadas apresentaram significância estatística com sinal do coeficiente negativo, o que 

era esperado, dado a hipótese de ser um ativo substituto da LFT. Já em relação à dinâmica de 

curto prazo, o mecanismo de correção de erros foi de 4,4%, indicador baixo na velocidade de 

ajuste para o equilíbrio de longo prazo. Logo, apesar dos resultados convergirem com a teoria 

econômica, o impacto se mostrou moderado, de modo que é inconclusivo a hipótese de 

substitubilidade entre LFT e operações compromissadas. 

Palavras-chave: Operações Compromissadas. Letra Financeira do Tesouro. ARDL.  

 

ABSTRACT 

 
 This article aims to investigate the impact of Central Bank Repurchase Operations on the demand 

for Treasury Financial Bills (LFT) issued by the National Treasury, between January 2007 and 

December 2020. In methodological terms used by the Autoregressive model with Distributed 

Lags (ARDL) to estimate the cointegration relationship between the variables in the long run 

(Limit Test Approach) and analyze the short run behavior. The empirical results seem to suggest 

that the data fit what economic theory says, that is, the expansion of committed operations to 

negatively impact the demand for LFT. Thus, the existing long-term coefficients that the 

operations committed, the statistical significance with the sign of the negative coefficient, which 

was expected, given the hypothesis of being a substitute asset for LFT. Regarding the short-term 

dynamics, the error correction mechanism was 4.4%, a low indicator in the adjustment speed for 

the long-term equilibrium. Therefore, although the results converge with economic theory, the 

impact is shown to be moderate, so that the hypothesis of substitution between LFT and 

committed operations is inconclusive. 

Keywords: Repurchase Operations. Financial Treasury Bill. ARDL. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é realizar uma análise empírica sobre os determinantes do 

comportamento da demanda por LFT tendo como suporte analítico e metodológico o 
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modelo Autoregressivo com Defasagens Distribuídas (ARDL) para verificar a hipótese 

de que as operações compromissadas são ativos substitutos do título público federal LFT. 

As operações compromissadas realizadas pelo Banco Central do Brasil (BC) 

consistem em importante instrumento de política monetária e vem ganhando relevância 

na composição da dívida pública. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, no mercado 

aberto, observou-se o crescimento da demanda por operações compromissadas, sendo 

importante para garantir a liquidez no mercado.  

Essas operações são realizadas entre a Autoridade Monetária (BC) e as instituições 

financeiras (chamadas de Dealers), de modo que ao vender o título (compromissada), o 

BC se compromete a recomprá-la do demandante a um preço acordado e em um período 

curto. Assim, BC remunera esses títulos à taxa básica de juros (Selic), ou seja, as 

operações compromissadas permite aos Dealers uma alternativa rentável no caso excesso 

de reservas, de modo que isso pode afetar a dinâmica da emissão de títulos públicos pelo 

TN, principalmente as Letras Financeiras do Tesouro (LFT), pois os dois pagam uma 

rentabilidade baseados na taxa Selic. 

Então, há uma relação entre TN e operações compromissadas, de modo que, quando 

o Tesouro incorre em déficit há a necessidade de se financiar via títulos públicos, que são 

emitidos no mercado primário a espera de ofertas pelas instituições financeiras (Dealers) 

cadastradas para participarem dos leilões. Sendo assim, o trabalho faz o seguinte 

questionamento. As operações compromissadas concorrem com dinâmica do mercado de 

título LFT, ou seja, elas são substitutas nas preferencias dos Dealers na composição de 

suas carteiras? 

O presente trabalho está estruturado em quatro seções, além desta introdução. 

Na seção seguinte é apresentada uma breve revisão da literatura com a fundamentação 

teórica. Na terceira seção, destaca-se a metodologia econométrica utilizada para obtenção 

e análise dos dados, em seguida, temos os principais resultados e discussões. E, por fim, 

as considerações finais. 

 

2- REVISÃO DA LITERATURA: BREVE DISCUSSÃO SOBRE 

RELAÇÃO BANCO CENTRAL E TESOUSO NACIONAL 

 

O referencial teórico deste artigo está fundamentado na abordagem heterodoxa da 

economia, tendo como principal influente John Maynard Keynes, um dos mais 

importantes economistas do século XX. A abordagem também é fortemente enriquecida 

pelas contribuições dos autores pós keynesianos. 
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Na dinâmica entre as políticas monetária e fiscal uma questão importante é a forma 

como ocorre a relação BC - TN. Então, compreender as características institucionais da 

relação TN-BC é uma variável de política importante. De Rezende (2009) mostra que, 

por força de lei, o BC não pode financiar diretamente o TN, com exceção da Lei n. 11.803 

/ 2008, que, caso o volume de títulos na sua carteira esteja baixo a lei permite ao BC 

adquirir títulos do tesouro em leilões primários apenas para fins de política monetária. 

Outra questão importante é que ao gastar o TN gera um débito em sua conta no Banco 

Central, chamada de Conta Única, que, por sua vez, é creditada quando o Tesouro 

arrecada impostos e vende títulos. Essa lógica do BC não poder comprar títulos 

diretamente do Tesouro, faz com que os títulos sejam ofertados ao setor privado (DE 

REZENDE, 2009). 

Jorge e Bastos (2019) sustentam que nessa dinâmica em que o TN tem que vender 

títulos para o mercado privado, o Sistema de Dealer Primário exerce um papel crucial. 

Os Dealers são instituições financeiras, sejam bancos ou corretoras, que tem a função de 

intermediar na relação do BC com as operações de mercado aberto (Open Market). Então, 

em caso de déficit nas contas públicas o TN se programa para financiá-lo com a emissão 

de títulos no mercado primário onde são oferecidos por meio de Leilões Primários, de 

modo que os Dealers são obrigados a dar lances (JORGE; BASTOS, 2019).  

Neste sentido, é importante destacar que as estratégias adotadas tanto pelo TN 

quanto os Dealers terão como objetivo defender seus interesses. Isso porque o Tesouro 

busca minimizar o custo sobre os fluxos de receitas pagos via juros aos detentores dos 

títulos, uma vez que avalia as prioridades sobre a evolução do perfil da dívida pública, e 

os Dealers também têm suas estratégias com o objetivo de maiores taxas de juros. 

Assim, existem diversos tipos de títulos públicos, que basicamente variam de 

acordo com o rendimento e prazo. O título LFT, por exemplo, é um título pós fixado que 

paga de remuneração a taxa Selic e tem prazo de maturação médio. Então, os títulos do 

TN sempre terão oferta, o problema são as condições de compra feita pelos Dealers dado 

seus interesses. De todo modo, o TN pode aceitar ou não a oferta, ou seja, eventualmente 

a taxa pode não interessar ao Tesouro, de modo que esta instituição pode esperar para 

emitir em melhores condições de mercado. Os revendedores não podem se recusar a fazer 

os lances. E se a taxa de juros for muito alta, a oferta pode não ser aceita pelo Tesouro, 

não pelo mercado. No Brasil, no caso de um dealer persistentemente com baixo 

desempenho, ele pode ser substituído por outra instituição. Este desempenho é baseado, 



                                                                                                                                  REVISTA ELETRÔNICA 31 DOCUMENTO MONUMENTO 

98 

 

principalmente, na participação em ofertas públicas e no mercado secundário de títulos 

públicos. 

De modo geral, as operações financeiras podem ser segmentadas em distintos 

mercados, em decorrência da natureza e do prazo estabelecido. O norte da presente 

discussão abrange o mercado monetário, caracterizado pela relação entre instituições 

públicas e privadas, que atuam indiretamente na expansão ou redução dos meios de 

pagamento na economia. Assim, o Banco Central regula a liquidez na economia por meio 

da compra e venda de títulos públicos.  

Neste mercado são registradas as operações de Open Market (Mercado Aberto) ou 

comumente conhecido como mercado secundário, entre as diversas operações uma que 

merece destaque são as operações compromissadas. São um dos principais instrumentos 

utilizados pelo BC para o controle de liquidez no mercado aberto. Entretanto, é importante 

destacar que tais operações nem sempre envolvem o BC, as quais podem ocorrer entre 

instituições financeiras bancárias e não bancárias. De modo geral, essas operações são 

compactuadas a preço e prazo previamente estabelecido, em que abarca um acordo de 

recompra ou revenda assumidos pelo comprador.  

Neste contexto, busca-se encontrar evidências da relação inversa entre demanda por 

LFT emitido pelo TN e as operações compromissadas do BCB a fim de corroborar a 

hipótese do trabalho. O gráfico a seguir mostra o volume de operações compromissadas 

no período analisado, observa-se que houve alguns períodos de oscilações que depende 

da conjuntura econômica do momento, mas, em termos de tendência, essas operações tem 

apresentado crescimento ao longo tempo, chegando a aproximadamente a 18% do 

Produto Interno Bruto. São operações feitas pelo BC que envolvem a compra e venda de 

títulos públicos no mercado secundário com o compromisso de recompra e revenda. 

 

Gráfico 1- Estoque das Operações Compromissadas (2007.1 a 2020.12) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BC 
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Apesar do objetivo das operações compromissadas é garantir que a taxa de juros de 

mercado seja compatível com a meta estabelecida pelo BC, a demanda por essas 

operações pode influenciar nas preferências dos Dealers sobre a composição de suas 

carteiras, pois são títulos negociados diariamente no mercado interbancário e custodiados 

pela taxa Selic, a mesma para as LFT´s, o que pode gerar distúrbios na sua demanda. De 

modo que, a Selic define o custo do financiamento do Governo por causa das operações 

compromissadas do Banco Central, das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e outros 

títulos mais de longo prazo. 

No gráfico 2 observa-se que a emissão líquida das compromissadas, ou seja, a 

diferença entre emissão e resgaste, depende das necessidades do sistema monetário. De 

todo modo, quando as emissões líquidas de operações compromissadas são positivas, 

significa que houve maior demanda por elas do que os resgates feitos pelo BC, de modo 

que pode levar a uma queda na demanda por LFT´s.  

 

Gráfico 2- Emissão das Operações Compromissadas mensais (2007.1 a 2020.12) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BC 

 

Outro fator importante na relação TN e BC é a Dívida Pública do Governo Geral, 

que tem impacto quando se discute a evolução do seu estoque sobre as taxas de juros de 

curto e longo prazo e a capacidade do governo de emitir obrigações a essas taxas. Os 

fatores de análise mais básicos incluem o estoque da dívida em relação ao PIB, pois 

argumenta-se que quanto maior seu estoque em relação ao PIB resulta em maiores 

pressões sobre a taxa de juros. No gráfico abaixo o estoque da dívida está numa tendência 

de ascensão ao longo do período analisado, sobretudo pós 2014 devido à crise econômica 

e a instabilidade política, e atualmente com a crise do coronavírus, o que sucessivos 
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déficits primários (receitas menos despesas), o que exige mais necessidade de 

financiamento das contas públicas.  

 

Gráfico 3- Volume da Dívida Pública do Governo Geral (2007.1 a 2020.12) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BC 

 

Em termos de pesquisa empírica as operações compromissadas tem gerado um 

caloroso debate acerca das possíveis implicações no estoque da dívida pública, na taxa de 

juros Selic, na liquidez do sistema monetário, entre outros. Contudo, em relação ao seu 

impacto na demanda por títulos públicos, sobretudo LFT ainda não há trabalhos que 

abordem essa temática, de modo que esta pesquisa pode contribuir nessa discussão. Em 

termos empíricos, Morais (2020) trabalhou com essa temática, mas o objetivo foi analisar 

os determinantes das operações compromissadas e a gestão da política monetária 

brasileira pelo Banco Central do Brasil (BCB) por estimação do Modelo Autorregressivo 

de Defasagem Distribuída (ARDL) (MORAIS, 2020). 

Portanto, o desafio desta pesquisa é trabalhar com as operações compromissadas e 

sua relação com a demanda por LFT através da utilização da metodologia econométrica, 

algo pouco explorado na literatura, de modo que se pretende encontrar evidências 

empíricas desta relação. 

 

3. DADOS, METODOLOGIA E MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Esta pesquisa utilizou dados de recortes mensais por meio de uma série temporal, a 

qual permite mostrar historicamente a sucessão de dados aleatórios observados em 

períodos de tempo. A coleta dos dados compreendeu o período de janeiro de 2007 a 
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dezembro de 2020, portanto, todas as séries foram coletadas mensalmente. A suposição 

que sustenta a análise de uma série temporal é a possibilidade de se fazer previsão. Nesta 

pesquisa foram analisadas as seguintes variáveis: 

 

Tabela 1- Variáveis do Modelo 

Variáveis Definição Unidade de medida Fonte 

LFT Letra Financeira do Tesouro R$ milhões STN 

COMP Operações Compromissadas R$ bilhões STN 

PRIMÁRIO Resultado Primário R$ milhões BCB 

JUROS 
Pagamento de Juros da Dívida 

Pública 
R$ milhões BCB 

DBGG 
Dívida Pública do Governo 

Geral 
R$ bilhões STN 

CÂMBIO Taxa de Câmbio Real 
𝐸𝑃∗

𝑃
   (2020 = 100) (IPEA) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BCB, STN e IPEA 

 

Para o propósito desse estudo, escolheu-se a abordagem do modelo Autoregressivo 

com Defasagens Distribuídas ou Autoregressive Distributed Lag (ARDL) desenvolvida 

por Pesaran e Pesaran (1997), Pesaran e Smith (1998) e Pesaran et al (2001) no intuito de 

verificar os determinantes da demanda por LFT´s.  

Ao contrário dos modelos clássicos de cointegração, como os métodos 

desenvolvidos por Engle e Granger (1987), Phillips e Hansen (1990) e Johansen (1991), 

os modelos tradicionais de Vetores Autoregressivos, a modelagem ARDL é uma evolução 

daqueles métodos, de modo que apresentam diversas vantagens nos procedimentos de 

teste de cointegração (VIEIRA; SILVA, 2021).   

De acordo com Pesaran e Shin (1999), o modelo ARDL pode ser aplicado 

independentemente dos regressores serem completamente integradas de ordem I (0), I (1) 

ou mutuamente cointegrados. Logo, esta abordagem não requer uma determinação prévia 

da ordem de integração entre as variáveis, ao contrário do que ocorre com outras 

abordagens que exigem que as variáveis apresentem a mesma ordem de integração. Além 

disso, o ARDL é um método estatisticamente mais significativo para determinar a relação 

de cointegração em pequenas amostras, uma vez que permite definir diferentes 

defasagens para cada variável. Ademais, pode-se testar se existe um equilíbrio de longo 

prazo entre a variável dependente e as variáveis regressoras, bem como aplicar o modelo 

de correção de erro para verificar oscilações de curto prazo. De modo que, a cointegração 
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tem a capacidade de estimar, simultaneamente, parâmetros de curto e longo prazo em 

variáveis não estacionárias (PESARAN; SHIN, 1999). 

Neste sentido, considerando as variáveis em análise, a especificação do modelo 

ARDL, com intercepto 𝜇 e tendência 𝑡, pode ser definido como:  

 

∆𝑳𝑭𝑻𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝝋𝟏𝒕 + 𝜷𝟏𝑪𝑶𝑴𝑷𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝑷𝑹𝑰𝑴𝒕−𝟏 + 𝜷𝟑𝑱𝑼𝑹𝑶𝑺𝒕−𝟏 + 𝜷𝟒𝑫𝑩𝑮𝑮𝒕−𝟏 +

𝜷𝟓𝑪𝑨𝑴𝑩𝒕−𝟏 + ∑ 𝜽𝟔
𝒑
𝒊=𝟏 𝑪𝑶𝑴𝑷𝒕−𝒊+ ∑ 𝜽𝟕

𝒒
𝒊=𝟏 𝑷𝑹𝑰𝑴𝒕−𝒊 + ∑ 𝜽𝟖

𝒓
𝒊=𝟏 𝑱𝑼𝑹𝑶𝑺𝒕−𝒊 +

∑ 𝜽𝟗
𝒔
𝒊=𝟏 𝑫𝑩𝑮𝑮𝒕−𝒊 + ∑ 𝜽𝟏𝟎

𝒎
𝒊=𝟏 𝑪𝑨𝑴𝑩𝒕−𝒊 +  𝜺𝒕 

 

Do ponto de vista funcional, a variável dependente é função da sua própria 

defasagem, mas também das defasagens das variáveis explicativas, ou seja, ∆ é a primeira 

diferença (autorregressiva) na variável explicada. 𝛼0 e 𝜑1 são termos que representam a 

constante (intercepto) e a tendência, respectivamente. Os parâmetros 𝛽𝑖, com i = 1, 2,...5, 

são os coeficientes que explicam os efeitos de longo prazo. Já os parâmetros 𝜃𝑖, com i = 

6, 7,...10, representam os coeficientes que captam os efeitos de curto prazo. Por fim, 𝜀𝑡 é 

o termo de erro, definido como ruído branco. 

No processo de estimação espera-se que os coeficientes das variáveis operações 

compromissadas e o resultado primário (deficitário) tenham sinal negativo, visto que do 

ponto de vista econômico essas variáveis se relacionam inversamente com a demanda por 

título LFT, e os outros coeficientes das demais variáveis sejam positivo, pois quanto 

maior a dívida pública, os juros pagos sobre ela e a taxa de câmbio se supõe que haja 

pressão no volume de novas emissões de títulos para financiamento do governo no curto 

e longo prazos. 

Em termos estatísticos, Pesaran et al. (2001) propõe o procedimento ARDL teste 

de limites para cointegração (ARDL bounds testing) a partir da significância estatística 

conjunta dos parâmetros de longo prazo, conforme teste F ou teste Wald, observando o 

valor crítico do teste e comparando-o com a estatística F. No artigo de Pesaran et al. 

(2001), os autores apresentam as tabelas estatísticas com valores críticos que serão 

comparados aos testes calculados t e F, principalmente. Então, haverá cointegração se a 

estatística F e t forem maiores que os valores críticos informados nas tabelas CI e CII. 

Como este trabalho considera a existência de intercepto e tendência foi adotado a tabela 

CI(v) (PESARAN et al, 2001).  
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Após apresentação da forma funcional das variáveis seguem os procedimentos 

iniciais da metodologia para este trabalho através de alguns testes de diagnóstico e, 

posteriormente, as estimativas sobre a dinâmica de curto e longo prazo. 

Para uma melhor descrição do processo de estimação do modelo ARDL a aplicação 

econométrica segue as etapas a seguir. O primeiro passo na análise ARDL é o teste raiz 

unitária, que informará o grau de integração de cada variável, as quais devem ser 

integradas de ordem zero ou I (0) e ordem um ou I (1), ou seja, nenhuma variável do 

modelo pode ser I (2) ou de maior ordem. Assim, foram utilizados testes de raiz unitária 

com as estatísticas dos métodos Dickey – Fuller Aumentado (ADF), o Phillips – Perron 

(PP), o Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) e Modified Dickey-Fuller Test 

(DF-GLS). Posteriormente, foi realizado a estimação do modelo ARDL e a definição das 

defasagens do modelo a partir do Critério de Informação Akaike (AIC). 

Na sequência foi feito os testes de autocorrelação serial LM utilizando seis 

defasagens e o de heterocedasticidade Breusch–Pagan–Godfrey (BPG). Em seguida fez-

se testes de estabilidade dos coeficientes utilizando a estatística da soma cumulativa 

CUSUM (cumulative sum) e a soma cumulativa dos quadrados (CUSUMSQ - cumulative 

sum of squares), os quais permitem diagnosticar a estabilidade do modelo a partir do 

gráfico gerado, o qual não ultrapassar as duas linhas dos valores críticos a 5% de 

significância (BROWN, DURBIN E EVANS, 1975). Finalmente, serão estimados os 

coeficientes de longo prazo pelo teste de cointegração (Bounds Testing Approach) e a 

análise de comportamento de curto prazo para observar eventuais choques nas variáveis 

do modelo selecionado. 

 

4- RESULTADOS 

 

Nesta seção serão discutidos os resultados encontrados nas estimações, conforme 

etapas descritas na seção metodológica. Sendo assim, na Tabela 2 foram calculados os 

testes de raiz unitária Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) e o Modified Dickey-Fuller Test (DF-GLS) 

com objetivo de testar a estacionariedade das séries. Os resultados da tabela mostram que 

houve alguma divergência nos testes em cada variável. Destaca-se que os resultados para 

as variáveis Operações Compromissadas, Resultado Primário e Juros da Dívida Pública 

indicam que as séries são integradas de ordem zero, ou seja, são estacionárias. Por outro 
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lado, as variáveis Letra Financeira do Tesouro, Dívida Pública do Governo Geral e o 

Câmbio apresentam evidências mais robustas para raiz unitária.  

 

Tabela 2- Teste de raiz unitária 

VARIÁVEIS 
ADF PP KPSS DF-GLS 

Nível 1ª dif. Nível 1ª dif. Nível 1ª dif. Nível 1ª dif. 

LFT -1,57 -1,85 0,05 -12,79* 0,38* 0,23* -1,73 -1,55 

COMP -4,56* -7,49* -13,90* -45,99* 0,02 0,03 -1,25 -1,53 

PRIMÁRIO -1,45 -4,96* -9,26* -46,71* 0,13** 0,19*** -2,12 -1,55 

JUROS -2,85 -10,62* -11,97* -80,57* 0,18*** 0,42* -2,81** -0,74 

DBGG -0,71 -5,36* -0,23 -11,49* 0,39* 0,05 -0,50 -5,02* 

CÂMBIO -2,67 -8,22* -2,28 -9,04* 0,24* 0,03 -1,72 -8,70* 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

ADF, PP e DF-GLS: 𝐻0 = série com raiz unitária e KPSS: 𝐻0 = série estacionária 

Nota: * denota estatisticamente significante a 1%, 5% e 10%; ** é significante apenas a 10%; e *** é 

significante a 5% e 10% 

 

A seguir, na Tabela 3, serão apresentadas as estimações do modelo ARDL com 

adoção de seis defasagens para cada parâmetro, cujo Critério de Informação Akaike (AIC) 

foi utilizado para melhor seleção do modelo. Posteriormente, foram feitos os testes de 

correlação serial LM e heterocedasticidade, cujas hipóteses nulas são ausência de 

autocorrelação e heterocedasticidade, respectivamente.  

 

Tabela 3- Estimação do Modelo ARDL 

Modelo 

Defasagens 

selecionadas 

no modelo 

Variáveis Significativas 

(defasagens 

significativas entre 

parênteses) 

Teste 

Autocorrelaçã

o LM 

[𝐏𝐫𝐨𝐛] 

Heterocedasticidade 

BPG 

[𝐏𝐫𝐨𝐛] 

ARDL 
(6, 3, 5, 0, 0, 

1) 

LFT (-1, -3, -4, -6); 

Opcomp (0, -1, -2, -3); 

Rprim (-3, -4, -5); 

DBGG (0); 

1.3124 

[0,5188] 

 

34.57 

[0,08] 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 

Assim, a Tabela 3 mostra que a estimação reporta as defasagens mais ajustadas ao 

modelo e suas respectivas variáveis mais significativas entre parênteses. Ademais, os 

testes de diagnóstico do modelo não contêm problema de autocorrelação nos resíduos 

(Teste LM Breusch – Godfrey) e nem heterocedasticidade. Sendo assim, esses resultados 
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parciais mostram evidências de que as variáveis escolhidas são importantes para explicar 

a dinâmica das operações de demanda das LFT´s. 

Outro importante diagnóstico do modelo são as estatísticas usadas para verificar a 

estabilidade dos coeficientes estimados desenvolvidas pelos autores Brown, Durbin e 

Evans (1975).  Conforme os Gráficos 4 e 5, a técnica dos testes tem como base a Soma 

Cumulativa dos Resíduos (CUSUM) e Soma Cumulativa dos Resíduos Recursivos ao 

Quadrado (CUSUMQ) para testar se houve quebra estrutural na série. Assim, 

considerando um grau de significância estatística de 5%, a hipótese nula é de estabilidade 

nos parâmetros, isso ocorre quando o gráfico gerado pelo teste fica dentro dos limites dos 

valores críticos representados pelas linhas vermelhas superior e inferior. 

Consequentemente, a hipótese alternativa significa que os parâmetros da série 

ultrapassam os limites das linhas vermelhas, provavelmente por distúrbios na variância. 

 

 

 

 

Os resultados dos testes de estabilidade expressos nos gráficos acima mostram que 

a estatística CUSUM foi de não rejeição da hipótese nula, ou seja, os coeficientes são 

estáveis. Já o teste CUSUMSQ apresentou alguma instabilidade nos parâmetros, uma vez 

que não foram respeitados os limites superior e inferior dos valores críticos, 

principalmente no período entre 2016 e meados de 2018, que pode estar relacionada a 

dois fatores, a crise política, ligada principalmente ao processo de impeachment da ex 

Presidente Dilma Roussef e, também, a crise econômica que vinha se arrastando desde 

2014. Sendo assim, cumpre enfatizar que houve tentativa de ajuste no modelo na busca 

de retirar esse distúrbio no teste CUSUMSQ, mas é necessário um maior 

desenvolvimento de investigação para encontrar as melhores alternativas para o modelo.  

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CUSUM 5% Significance

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CUSUM of Squares 5% Significance

Gráfico 4- Teste de estabilidade 

dos parâmetros CUSUM 
Gráfico 5- Teste de estabilidade dos 

parâmetros CUSUMSQ 

Fonte: Elaboração própria a partir dos 

dados da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria a partir dos 

dados da pesquisa 



                                                                                                                                  REVISTA ELETRÔNICA 31 DOCUMENTO MONUMENTO 

106 

 

Prosseguindo com a análise do modelo, será abordado na Tabela 4 a hipótese das 

variáveis se relacionarem no longo prazo, ou seja, verificar se há vetores de cointegração 

entre elas. Para isso, utilizar-se-á a abordagem de Testes de Limites (Bounds Testing) de 

Pesaran et al. (2001). Em termos estatísticos a hipótese nula é de ausência de relação de 

longo prazo com 5% de significância para o modelo 3, pois a estatística F é maior que os 

limites propostos por Pesaran et al. (2001). 

 

Tabela 4- Teste de Cointegração do modelo – Bounds Testing 

Estat. – F 

Valores críticos 

Modelo de 

Cointegração ARDL 

(Longo Prazo) 

I(0) Bounds I(1) Bounds 

10% 5% 10% 5% 

7.43 2.75 3.12 3.79 4.25 Há cointegração 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

A partir dos resultados da tabela acima, observa-se que a hipótese nula de 

inexistência de relação de longo prazo é rejeitada tanto a 5% quanto a 10% de 

significância estatística, uma vez que a estatística F é maior que os valores críticos ou 

tabelados propostos por Pesaran et al. (2001). Portanto, as variáveis analisadas tem 

cointegração de longo prazo. Nessa perspectiva, para o objetivo deste trabalho, esse 

resultado proporciona pensar, com cautela, que o comportamento da demanda por títulos 

LFT´s pode ser explicado pela relação de longo prazo entre as variáveis selecionadas no 

modelo de análise, principalmente as operações compromissadas, que podem ser 

substitutas das LFT´s, pois ambas pagam a mesma remuneração da taxa Selic. Contudo, 

como já ressaltado, para resultados ainda mais robustos é preciso aprofundar na análise, 

sobretudo nas funções que cada variável exerce no longo prazo, bem como investigar 

possíveis choques, tendências, sazonalidades, entre outros. 

Neste sentido, os coeficientes de longo prazo são apresentados na Tabela 5 a seguir 

para evidenciar quais variáveis são mais significativas para explicar o movimento da 

demanda por LFT´s. Pode-se observar que as operações compromissadas apresentaram 

significância estatística com sinal do coeficiente negativo, o que era esperado, pois, pela 

hipótese de ser um ativo substituto da LFT, quanto maior o número de compromissadas 

menor é a demanda pelo título do tesouro e vice versa. Os outros resultados estão 

coerentes com a teoria econômica e estatisticamente significativos, que são o resultado 
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primário e a dívida pública. Ambos apresentaram coeficientes com sinal negativo e 

positivo, respectivamente. Isso se dá pelo fato de quanto maior o estoque da dívida 

pública e quanto maior o déficit pelo resultado primário maior a necessidade de 

financiamento do Governo Geral via títulos públicos, como LFT´s. As outras duas 

variáveis do modelo, que são o pagamento de juros da dívida e o câmbio não são 

determinantes na dinâmica de comportamento da variável dependente, uma vez que 

deram insignificantes em termos estatísticos. 

        Tabela 5- Modelo ARDL - Coeficientes de longo prazo (Variável dependente: LFT) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

Por fim, é importante chamar a atenção para o fato de que a existência de relação 

de cointegração entre as variáveis estimadas não garante que o modelo esteja livre de 

choques de curto prazo, o que exige a necessidade de ter um mecanismo de ajuste para 

corrigir desequilíbrios no curto prazo e, por conseguinte, fazer o sistema retomar a 

dinâmica de equilíbrio de longo prazo.  

Sendo assim, para verificar a dinâmica de curto prazo e seu impacto na relação de 

longo prazo, será aplicado o Método de Correção de Erros (ECM), que fará o ajuste de 

retorno ao equilíbrio de longo prazo quando houver instabilidade no curto prazo. 

Então, na Tabela 6 abaixo estão os dados da estimação do ECM que dão o ajuste 

de curto prazo, que em última instância significa que, enquanto existir equilíbrio de longo 

prazo qualquer desajuste de curto prazo é um processo para voltar ao equilíbrio de longo 

prazo. Neste sentido, a depender das características das variáveis, a velocidade de ajuste 

pode ser mais lenta ou mais rápida. Assim, os resultados mostram que as variáveis 

estatisticamente significantes a 5% e/ou a 10% são a própria variável dependente 

defasada, as operações compromissadas em nível e defasada e o resultado primário 

defasado. Ou seja, os choques de curto prazo que desviam da trajetória de equilíbrio de 

longo prazo na demanda por LFT são corrigidos por essa própria variável defasada, pelas 

operações compromissadas e pelo resultado primário defasados. 

Variáveis Coeficientes Probabilidade 

OPCOMP -0.059560 0.0031 

RPRIM -0.084556 0.0144 

DBGG 0.011484 0.0000 

JUROS -0.004029 0.1879 

CAMBIO 81.52151 0.4016 



                                                                                                                                  REVISTA ELETRÔNICA 31 DOCUMENTO MONUMENTO 

108 

 

 

Tabela 6- Dinâmica de Curto Prazo do Modelo ARDL: Correção de Erros e Variáveis 

Significativas 

Modelo 
ECM(-1) 

[𝑃𝑟𝑜𝑏] 

Variáveis significativas 

(Curto prazo) 

(6, 3, 5, 0, 0, 1) 
-0,0442 

[0,00] 

LFT (-2, -3, -4, -5) 

OPCOMP (0, -2) 

RPRIM (-1, -2, -3, -4) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Em relação ao termo de correção de erros o seu sinal negativo está como esperado 

e estatisticamente significativo para o modelo. Na estimativa do ECM observa-se que o 

modelo é corrigido em aproximadamente 4,4% ao mês, o que indica que a velocidade de 

ajuste para o equilíbrio de longo prazo é bastante baixa, dado que serão necessários mais 

de 20 meses para que as variáveis que determinam a dinâmica da demanda por LFT´s 

voltem ao equilíbrio de longo prazo.  

Portanto, os resultados apontam para corroborar a hipótese de substitubilidade entre 

operações compromissadas e LFT. Contudo, é preciso cautela, pois as evidências 

estatísticas mostradas nas estimativas do modelo demonstram que essa relação tem 

impacto pequeno. De modo que é preciso aprofundar na análise para ter uma conclusão 

mais definitiva para explicar o comportamento da demanda dos Dealers a partir de suas 

preferências entre as operações compromissadas ou LFT. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como propósito investigar empiricamente a hipótese de 

substituibilidade entre a Letra Financeira do Tesouro (LFT), título público federal emitido 

para financiar o Governo, e as Operações Compromissadas, que são títulos do TN na 

carteira livre do BC utilizadas na condução da política monetária para regular o fluxo de 

liquidez do sistema financeiro, considerando o período de janeiro de 2007 a dezembro de 

2020. A hipótese econômica está alicerçada na relação existente entre demanda por LFT 

e sua correlação negativa com as operações compromissadas e resultado primário, e 

relação positiva com a dívida pública do governo geral, o pagamento dos juros da dívida 

pública e a taxa de câmbio real. 
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Sendo assim, este trabalho buscou trazer contribuições para ajudar a preencher 

lacunas existentes sobre pesquisas e estudos quantitativos dos impactos das operações 

compromissadas na demanda pelo título público LFT, uma vez que ambas pagam de 

remuneração a taxa Selic. Então, esse estudo pode direcionar futuras investigações, visto 

que a literatura sobre a temática ainda é recente e carece de novas pesquisas na academia, 

notadamente sobre as singularidades das compromissadas a nível Brasil. 

Os resultados econométricos mostraram que as estimações verificaram os prováveis 

determinantes da demanda por LFT. No longo prazo verificou-se que as variáveis 

analisadas possuem cointegração, ou seja, a demanda por título LFT tem relação de longo 

prazo inversamente proporcional as operações compromissadas e ao resultado primário 

(em situação de déficit) e diretamente proporcional com a expansão do estoque da dívida 

pública.  

Em termos de velocidade de ajustamento de curto prazo para retomar ao equilíbrio 

de longo prazo os resultados mostraram que, em caso de choques de curto prazo, a 

velocidade do ajuste é bem lenta. Neste sentido, os resultados trazem evidências de que 

as operações compromissadas se tornem substitutas do título LFT, dado que remuneram 

com a Selic, com prazo curto e de alta liquidez. 

Por fim, enfatiza-se que este trabalho foi um primeiro esboço para entender a 

relação entre as vaiáveis, de modo que as escolhas das mesmas podem ser melhoradas 

afim de capturar de forma mais ajustada os impactos e determinantes das operações 

compromissadas na demanda por LFT, bem como da análise detalhada do modelo 

econométrico. Sendo assim, nesse estágio de desenvolvimento, a pesquisa não pretende 

esgotar a temática abordada, mas, sim, de trazer alguns elementos explicativos da 

dinâmica complexa que relacionam as políticas monetária e fiscal.  
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RESUMO 

O Programa Garantia Safra (PGS) consiste em um seguro de renda mínima fornecido aos agricultores 

familiares que perderam a produção devido à seca ou excesso de chuva. Esse programa atua como importante 

mecanismo de transferência de renda, que foi idealizado e implantado inicialmente no Ceará e depois passou 

a ser adotado pelos demais estados da região Nordeste e pelas mesorregiões Norte, Vale do Jequitinhonha e 

Vale do Mucuri, em Minas Gerais, e pela mesorregião Norte do Espírito Santo. Em face da importância 

exercida pelo PGS no Ceará, este estudo se propõe avaliar a efetividade do PGS neste estado por meio da 

análise da relação entre os aportes financeiros municipais do programa e a produção de grãos nos municípios 

cearenses em 2019. Dos 184 municípios do Ceará, 174 deles receberam aportes financeiros do PGS em 2019. 

Para relacionar o aporte municipal do PGS às famílias mais vulneráveis com a produção de grãos nos 

municípios cearenses, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson. Os resultados indicam que, dos 

municípios cearenses que receberam aportes financeiros do PGS em 2019, aproximadamente 60% tiveram 

vulnerabilidade alta ou média-alta decorrente das irregularidades climáticas, conforme o Índice Municipal de 

Alerta (IMA). Verificaram também correlação positiva entre aportes financeiros municipais do programa e 

produção de grãos, de modo que maiores volumes relativos de aportes do PGS estão sendo destinados aos 

municípios com maiores produções relativas de grãos. 

Palavras-chave: Programa Garantia Safra. Desenvolvimento Rural. Ceará. 

 

ABSTRACT 

The Crop Insurance Program [Programa Garantia Safra] (PGS, acronym in Portuguese] consists of a minimum 

income insurance provided to family farmers who lost their crop as a result of drought or excessive rainfall. 

This program operates as an important income transfer mechanism, which was initially conceived and 

implemented in Ceará and was later adopted by the other states of the Northeast region, and by the mesoregions 

Norte, Vale do Jequitinhonha and Vale do Mucuri, in Minas Gerais, and by the mesoregion Norte do Espírito 

Santo. In view of the importance played by the Crop Insurance Program (PGS) in Ceará, this study aims to 

assess the effectiveness of the PGS in this state by means of the analysis of the relationship between the 

program’s municipal financial contributions and the production of grains in the municipalities of Ceará in 

2019. Of the 184 municipalities of Ceará, 174 of these received financial contributions from the PGS in 2019. 

In order to establish a relationship between the PGS’s municipal contribution to the most vulnerable families 

and the production of grains in the municipalities of Ceará, Pearson’s correlation coefficient was used. The 

results indicate that, of the municipalities of Ceará that received financial contributions from the Crop 

Insurance Program (PGS) in 2019, approximately 60% of these exhibited high or medium-to-high vulnerability 

as a result of climate irregularities, according to the Municipal Warning Index (IMA, acronym in Portuguese). 

They also observed a positive correlation between the program’s municipal financial contributions and the 

production of grains, in such a way that higher relative volumes of contributions from the Crop Insurance 

Program (PGS) are being allocated to the municipalities with larger relative productions of grains. 

Keywords: Crop Insurance Program. Rural Development. Ceará. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar exerce um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e social 

do Brasil. Portanto, não se pode considerar que esse segmento esteja associado apenas a um pequeno 

potencial produtivo e agricultura de subsistência (BRASIL et al., 2018). No estado do Ceará, a 

agricultura familiar é abundante, porém, a maioria dos municípios cearenses sofre com questões 

climáticas, como a escassez ou, em alguns casos, o excesso de chuvas, o que compromete a produção 

dos agricultores familiares cearenses (MEDEIROS, 2016).  

 Segundo MEDEIROS (2016), a instabilidade pluviométrica no Ceará afeta mais as áreas 

cultivadas pelos agricultores familiares, porque estes dispõem de poucos recursos tecnológicos e 

dependem das oscilações e do volume de precipitação das chuvas, o que ocasiona queda no 

rendimento das lavouras. Com isso, o Governo adota medidas que garanta uma fonte de renda aos 

agricultores que perderam as suas safras por causa desses contratempos climáticos. Desta forma, em 

10 de abril de 2002, surgiu o Programa Garantia Safra (PGS), também conhecido como Seguro-Safra, 

criado pela Lei nº 10.420, que se caracteriza como um seguro de renda mínima devido à perda da 

produção causada pela seca ou pelo excesso de chuva (LIMA; WEHRMANN, 2012). 

O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), e o seu principal objetivo é garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores 

familiares de municípios que sofrem com problemas climáticos, como estiagem ou excesso hídrico 

e, por isso, são sujeitos à perda de safra (MAPA, 2019). Para LIMA e WEHRMANN (2012), o 

programa lida com as características ambientais do semiárido de forma diferenciada ao reconhecer 

que a irregularidade das chuvas é um fenômeno cíclico da região. 

 Por lei, o PGS abrange todo o Nordeste, as mesorregiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale 

do Mucuri, em Minas Gerais, e a mesorregião Norte do Espírito Santo. Esse programa é um seguro 

de renda vinculado à produção das culturas mais tradicionais da região, basicamente, algodão, arroz, 

mandioca, feijão e milho (POCHMANN, 2009). 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2019), dados 

da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) indicam que, em 2019, as 

precipitações pluviométricas no Ceará atingiram o quantitativo de 812 milímetros até o mês de junho, 

atingindo a média histórica anual e que o volume de armazenamento de água nos açudes monitorados 

pela Companhia de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (COGERH) obteve o valor de 21,13% no 

final do mês de junho.  

Nesse contexto, com o intuito de contribuir com o processo de planejamento e identificação de 

municípios prioritários a serem atendidos em momentos de déficit hídrico, o IPECE disponibiliza 
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para o Governo e a sociedade o Índice Municipal de Alerta (IMA), o qual corresponde a um indicador 

que visa mensurar a vulnerabilidade dos municípios cearenses no que tange às questões climáticas, 

agrícolas e de assistência social (IPECE, 2019). Com isso, é possível identificar os municípios que 

mais necessitam do apoio de programas como o Garantia Safra. 

Para SILVA e SOUZA (2008), o Programa Garantia Safra atua como importante mecanismo 

de transferência de renda, que foi idealizado e implantado primeiro pelo Ceará e depois passou a ser 

adotado em outros estados brasileiros, e que promove o desenvolvimento do comércio local, pois as 

parcelas do benefício aquecem a economia do próprio município. Esses atributos são corroborados 

por ROCHA (2013) ao ressaltarem que esse programa fornece apoio financeiro às pequenas famílias 

de agricultores afetados, buscando atenuar os efeitos danosos ocasionados pelas estiagens sobre a 

economia primária da região. 

Em face da importância exercida pelo Garantia Safra no estado do Ceará, esse programa tem 

sido objeto de estudo em diferentes abordagens, como sua relevância, efeitos e contribuição e 

implicações socioeconômicas (FERREIRA et al., 2006; SILVA; SOUZA, 2008; SILVA, 2014; 

BARBOSA, 2019), avanços e desafios (SILVA; SOUZA, 2008; LIMA; WEHRMANN, 2012) e 

efetividade (ROCHA, 2013). Dentre tais trabalhos, LIMA e WEHRMANN (2012) e SILVA (2014) 

realizaram estudos de caso, respectivamente, no território Inhamuns-Crateús e em um assentamento 

em Ocara. ROCHA (2013) analisou a efetividade desse programa mediante a relação entre o volume 

de recursos municipais aportados e a produção de grãos no triênio 2009-2011, considerando 19 

municípios cearenses. BARBOSA (2019), por sua vez, utilizou microdados provenientes de uma 

pesquisa aplicada com produtores familiares beneficiários e não beneficiários do PGS por meio de 

ligações telefônicas em 20 municípios cearenses. 

Diante da escassez de recursos do setor público e da intervenção governamental para atender à 

população mais necessitada, torna-se importante avaliar programas públicos (COSTA; 

CASTANHAR, 2003). Na percepção desses autores, um dos critérios utilizados na avaliação é a 

efetividade, que indica se o projeto possui efeitos (positivos) no âmbito externo em termos técnicos, 

econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais. 

No tocante ao Programa Garantia Safra (PGS) no estado do Ceará, conforme a literatura 

mencionada, somente ROCHA (2013) avaliou a efetividade desse programa para uma amostra de 

municípios no período de 2009 a 2011. De posse dessas considerações, este estudo se propõe avaliar 

a efetividade do PGS no Ceará a partir da análise da relação existente entre os aportes financeiros 

municipais do programa e a produção de grãos nos municípios cearenses em 2019. Especificamente, 

pretende-se identificar os municípios cearenses com maior vulnerabilidade decorrente das 

irregularidades climáticas, por meio do Índice Municipal de Alerta (IMA) e relacionar o aporte 

municipal do PGS às famílias mais vulneráveis com a produção de grãos nos municípios cearenses. 
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Além dessa seção introdutória, o artigo contém quatro seções adicionais, sendo que a segunda 

discorre sobre o desenvolvimento rural e as políticas públicas com ênfase ao Programa Garantia Safra 

e traz estudos empíricos sobre esse programa realizados no estado do Ceará. Em seguida, são 

apresentados os procedimentos metodológicos, acompanhados pelos resultados e discussão e, por 

último, as considerações finais. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Desenvolvimento rural e políticas públicas 

 

O desenvolvimento pode ser visto como um sistema de mecanismo, estratégias, ações e 

políticas internas, com diálogos de diversos agentes, estimulando e estabelecendo inter-relações por 

meio do uso inovador político e econômico do espaço regional. Sua ideia essencial encontra-se 

implícita desde os primeiros estudos que procuravam compreender os avanços e as causas das 

riquezas das nações e o crescimento demográfico. Esse conceito vem se modificando e sendo 

discutido desde muito cedo, e, com o advento da globalização, resgatou antigas discussões com foco 

em novos termos, possibilitando marcos teóricos inovadores para tal análise (LACAY, 2012). 

No tocante ao desenvolvimento rural, não há um único conceito, porém todos destacam a 

melhoria das condições de vida de sua população. Para LEMOS (2012), o desenvolvimento rural deve 

ser entendido como um conceito amplo, em que a produção de bens vegetais ou a criação de animais 

constituem apenas parte do processo, sendo que o desenvolvimento consiste no acesso democrático 

aos serviços essenciais a serem fornecidos pelo Estado, e que conseguem se transformar em aditivos 

importantes e definitivos no complemento do acesso às rendas monetárias e não monetárias advindas 

das atividades produtivas agrícolas ou não agrícolas. 

Embora a discussão acerca da definição do termo rural seja muito abrangente, segundo 

KAGEYAMA (2004), existe um consenso entre as definições, considerando que rural não é sinônimo 

de agrícola e nem tem exclusividade sobre este; rural é multissetorial e multifuncional; há baixa 

densidade populacional nas áreas rurais; mas não há um isolamento absoluto entre os espaços rurais 

e urbanos. Esses pontos têm sido bastante relevantes, quando se busca entender o desenvolvimento 

rural. 

De acordo com KAGEYAMA (2008), devido às transformações que ocorreram na sociedade, 

particularmente em relação à redução da pobreza, o desenvolvimento rural passou a ser considerado 

um conceito multidimensional, que antes era visto somente como base produtiva, passou a ser 

entendido como um conjunto de várias dimensões, que corresponde a cada particularidade das 

regiões. Conhecendo suas especificidades, torna-se possível construir e programar políticas públicas, 

buscando atender as necessidades de cada região. 
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NAVARRO (2001) reflete que o desenvolvimento rural se refere às ações articuladas com 

objetivo de promover mudanças no meio rural. Mesmo que essas ações tenham como intuito comum 

o bem-estar da população rural, essas ações têm se modificado ao longo do tempo, gerando alterações 

no conceito de desenvolvimento rural, sendo influenciado pelos determinantes impostos às famílias 

e às atividades rurais.  

Tendo em vista que o desenvolvimento rural é um processo permanente de mudança, que não 

ocorre de forma homogênea e simultânea em todas as regiões, e que possibilita melhorias da 

qualidade de vida do agricultor familiar, diversos mecanismos são desenvolvidos, como, por 

exemplo, o Programa Garantia Safra, para amenizar problemas provenientes das irregularidades 

climáticas que causam efeitos danosos à agricultura familiar. ELY, ALMEIDA e SANT’ANNA 

NETO (2003) enfatizam que o fator climático afeta diretamente os resultados da produção agrícola, 

uma vez que qualquer condição ambiental desfavorável impacta o rendimento final da produção. 

LEITE (2006) corrobora que as condições climáticas são um dos principais determinantes do nível 

de produção agrícola. É indiscutível que as secas e a estiagem penalizam severamente os agricultores 

de base familiar, que dependem, basicamente, de um bom período climatológico para manutenção de 

sua produção. Em geral, esses pequenos produtores rurais não dispõem de recursos financeiros para 

suprir suas necessidades emergenciais.   

Nesse contexto, faz-se necessária a realização de ações destinadas à manutenção da 

sustentabilidade de pequenos produtores rurais, atendendo aos mais vulneráveis no período de secas 

ou estiagens, impactando diretamente na vida do pequeno agricultor, como a implementação do 

Programa Garantia Safra, objeto de estudo deste trabalho, e que será detalhado na próxima seção.  

 

Programa Garantia Safra 

 

Inicialmente chamado de Seguro Safra, o Programa Garantia Safra (PGS) foi instituído pela Lei 

nº 10.420 de 10 de abril de 2002 e alterado pela Lei nº 10.700 de 9 de julho de 2003, e é um mecanismo 

de inclusão social, cujo objetivo é garantir uma renda mínima aos pequenos agricultores de base 

familiar, decorrente da perda da produção ocasionada pelas intempéries climáticas, estabelecidos na 

região semiárida brasileira (SILVA; SOUZA, 2008). O PGS é uma ação integrada ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), atualmente executada pela 

Secretaria de Política Agrícola (SPA), no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2019).  

O programa foi, a princípio, voltado para os agricultores familiares da área de atuação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), majoritariamente semiárida e que 

sofre perda sistemática de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas, respectivamente, no caso 
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do Nordeste brasileiro e do Norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.  Entretanto, no 

ano de 2012, com aprimoramento da Lei nº 10.420/2002,  foi autorizada a participação de outros 

municípios, fora da área de abrangência da SUDENE, desde que atendessem aos seguintes requisitos: 

comprovação que os agricultores familiares se encontram em municípios sistematicamente sujeitos à 

perda de safra em razão de estiagem ou excesso hídrico; dimensionamento do número de agricultores 

potencialmente beneficiados; existência de disponibilidade orçamentária; adesão dos Estados, 

Municípios e agricultores familiares; e estabelecimento de metodologia de apuração específica para 

perda de produção (MAPA, 2019). 

O PGS é uma política pública de cunho nacional importante na alocação de recursos para 

regiões atingidas em suas produções agrícolas, contribuindo para a atenuação da situação de miséria 

dos pequenos agricultores que perderam as suas safras por conta das secas, que habitualmente 

ocorrem na região Nordeste do país, mas que também pode ocorrer pelo excesso de chuvas (ROCHA, 

2013). O Programa constitui-se de um fundo participativo entre os agricultores familiares e os entes 

Federativos (União, Estados e Municípios) (SILVA, 2014).  

O fundo é regulamentado pelo artigo 6º da Lei nº 10.420/2002, sendo composto pelos seguintes 

percentuais: contribuição, por adesão, do agricultor familiar não superior a 1%  do valor da previsão 

do benefício anual; contribuição anual do Município de até 3% do valor da previsão de benefícios 

anuais, conforme acordado entre o Estado e o Município; contribuição anual do Estado em montante 

suficiente para complementar a contribuição de 10% do valor da previsão dos benefícios anuais, para 

o respectivo Estado; e a União aportará anualmente, no mínimo, recursos equivalentes a 20% da 

previsão anual dos benefícios totais (ROCHA, 2013).  

De acordo com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2021), que também é responsável por 

realizar o gerenciamento dos recursos financeiros mediante os pagamentos, o PGS destina-se aos 

agricultores familiares1 cuja renda média bruta mensal, nos 12 meses que antecederam a inscrição no 

programa, não seja superior a um salário mínimo e meio, excluídos os benefícios previdenciários 

rurais. Para ter direito aos recursos, é necessário aderir ao programa sempre antes do plantio, e, no 

instrumento de adesão, deverá constar a área a ser plantada que deve ser superior a seis décimos de 

hectares e inferior a dez hectares e, conforme LIMA e WEHRMANN (2012), que os produtos sejam 

algodão, arroz, feijão, mandioca, milho ou outras atividades agrícolas de convivência com o 

semiárido. Além disso, é vedada a concessão do benefício a todos os agricultores que participem de 

 
1 Segundo Lima e Wehrmann (2012), a lei que define o agricultor familiar ficou conhecida como Lei da Agricultura 

Familiar, a lei nº 1.326/2006, e foi aprovada pelo Congresso Nacional em 04/07/2006 e sancionada pelo Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva no dia 24/07/2006. Em conformidade com essa lei, o agricultor familiar é aquele 

que pratica atividades no meio rural; não detém área maior do que quatro módulos fiscais; utiliza predominantemente 

mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha renda 

familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas à atividade rural; e dirija seu estabelecimento 

ou empreendimento com sua família. 
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programas similares de transferência de renda, isto é, que contêm recursos da União destinados aos 

agricultores em razão de estiagem ou excesso hídrico (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2021). 

Segundo BARBOSA (2019), qualquer agricultor familiar pode se inscrever no programa, desde 

que seu município tenha aderido ao mesmo, em que seguirão os seguintes critérios de classificação, 

em ordem decrescente de prioridade: menor renda, mulher como chefe da família, existência de 

portadores de necessidades especiais como membros da família e não deter a propriedade da terra em 

que produz.  

Para participar do programa, é necessário que, todos os anos, os Estados, Municípios e 

agricultores façam adesão ao programa, por meio do Termo de Adesão, que deverá ser apresentado à 

SPA até o início da reunião ordinária do Comitê Gestor. Depois os municípios interessados em 

participar fazem a adesão nos Estados e os agricultores realizam suas inscrições no próprio município 

(DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RISCOS, 2019). Depois de realizar o cadastro no programa, 

o benefício só será liberado nos casos em que for decretada situação de emergência ou de calamidade 

pública por parte do município, reconhecida pela Secretaria de Defesa Civil do Governo Federal, ou 

for constatada a perda de, no mínimo, 50% do plantio, onde o agricultor será chamado para preencher 

um documento declaratório de perda da produção agrícola (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

2021). Uma vez aderido ao Programa, atendendo todas as regras, o agricultor receberá o benefício 

em cinco parcelas no valor de R$ 170,00 cada, totalizando em R$ 850,00, por meio de cartões 

eletrônicos emitidos pela Caixa Econômica Federal de acordo com o calendário de pagamento de 

benefícios sociais (MAPA, 2019).   

Na concepção de SILVA e SOUZA (2008), a atuação conjunta e coordenada dos Municípios, 

Estados e União é fundamental para a contingência dos efeitos negativos das irregularidades 

climáticas no semiárido nordestino. Essa atuação permanente do PGS, e de outras políticas públicas 

que visam garantir uma renda mínima para os agricultores, contribui para a fixação deles no campo, 

amenizando a migração dos mesmos para os grandes centros urbanos. 

 

Evidências empíricas sobre o Programa Garantia Safra no Ceará 

 

FERREIRA et al. (2006) buscaram analisar a relevância do programa para minimizar os efeitos 

da seca para produtores familiares de grãos. Especificamente, pretenderam verificar o número de 

agricultores que aderiram ao programa, a distribuição de sementes e os dados pluviométricos. Para 

atender esses objetivos propostos, realizaram análise tabular e descritiva dos dados de produção de 

grãos e distribuição de sementes, coletados na Secretaria de Agricultura e Pecuária do estado do Ceará 

(SEAGRI-CE) e dos dados de pluviosidade média do estado do Ceará para o período de 1994 a 2005, 

obtidos mediante a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). Os 
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resultados indicaram que o PGS atua como uma importante política pública, pois permite aos 

agricultores uma garantia de renda.  

SILVA e SOUSA (2008) mostraram os desafios, avanços e resultados do programa para o 

período de 2003 a 2006 no semiárido cearense, buscando analisar a distribuição dos efeitos advindos 

desse seguro e suas implicações socioeconômicas.  Para realizar o estudo, foram utilizados 

indicadores de desempenho do programa para os anos de 2003 a 2006, coletados da Secretaria de 

Agricultura e Pecuária do estado do Ceará (SEAGRI-CE) e dados provenientes de pesquisas 

documentais. Os resultados indicaram que a implementação do programa foi bastante relevante para 

o aumento da produção de grãos no semiárido cearense, em especial, no ano de 2003, em que se 

registrou a maior safra de grãos da história do Ceará, atuando, portanto, como um mecanismo 

eficiente no desenvolvimento da agricultura familiar. 

LIMA e WEHRMANN (2012) objetivaram analisar os desafios do programa , no território 

cearense de Inhamuns-Crateús, em que 20 municípios2 que fazem parte desse território e aderiram o 

programa durante as safras de 2002-2003 a 2010-2011, permitindo a articulação e a implementação 

de ações de Convivência com o Semiárido. Para tal, utilizaram recursos bibliográficos, além da 

análise de documentos oficiais, dados secundários e entrevistas com informantes qualificados. A 

partir desses dados coletados, constataram que o Ceará se destaca em relação aos demais estados da 

Região Nordeste na implementação desse programa e os agricultores do território de Inhamus-Crateús 

mostraram, ao longo de nove safras, interesse e apoio ao programa. Os resultados apresentaram que 

o programa tem grande potencial para promover ações de Convivência com o Semiárido, pois além 

de mobilizar um conjunto de atores sociais, no decorrer de cada safra, também estimula a agricultura 

familiar e possibilita a garantia de renda mínima do pequeno produtor quando ocorre perda da safra. 

ROCHA (2013) analisou a efetividade do seguro-safra em uma amostra de 19 municípios 

cearenses3 para o triênio 2009-2011, buscando verificar se, de fato, os aportes efetivados anualmente 

por esses municípios a seus agricultores estão condizentes com os índices de queda (ou aumento) na 

produção anual de grãos. Para cumprir esse objetivo proposto, foi realizada análise econométrica de 

dados em painel do comportamento trienal dos aportes municipais do seguro-safra em relação à 

variação percentual na produção de grãos.  Os resultados constataram haver indícios de não-

efetividade na execução do seguro-safra para o período analisado, com descompasso entre aportes do 

seguro-safra e produção de grãos. Portanto, conclui-se que seja relevante que as autoridades 

municipais competentes tomem conhecimento desse fato, a fim de que possam promover melhorias 

na execução da política pública em questão, para que não ocorresse prejuízo da atuação do Tribunal 

 
2 Aiuaba, Ararendá, Arneiroz, Catunda, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Monsenhor 

Tabosa, Novo Oriente, Nova Russas, Parambu, Pires Ferreira, Poranga, Quiterianópolis, Santa Quitéria, Tamboril e Tauá. 
3 Acopiara, Araripe, Arneiroz, Bela Cruz, Caucaia, Crato, Deputado Irapuan Pinheiro, Hidrolândia, Itaiçaba, Itapipoca, 

Jucás, Madalena, Nova Russas, Parambu, Paramoti, Poranga, Potengi, Quixadá e Tururu. 
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de Contas dos Municípios, ao qual compete a atribuição constitucional de avaliar programas de 

governo. 

 SILVA (2014) propôs analisar se o programa estava contribuindo com a reprodução das 

unidades produtivas familiares no Assentamento Denir, localizado no município cearense de Ocara, 

no período da seca em 2013. Para a realização do estudo, foram utilizados dados de origem primária 

coletados a partir da aplicação do método de Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários (ADSA) junto 

a 30 famílias dos(as) agricultores(as) beneficiários(as) pelo programa. Utilizaram também dados 

secundários coletados por meio de pesquisas documentais, realizadas junto à Associação 

Comunitária, à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e à Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATERCE). Os resultados revelaram que o recurso do programa contribuiu para 

minimizar os efeitos dos impactos nocivos da seca e também garantir a reprodução social das famílias 

dos(as) assentados(as). Portanto, esse programa é considerado um forte mecanismo de manutenção 

das unidades produtivas familiares no período da seca, funcionando como apoio para uma situação 

de emergência e apresentando potencial para desenvolver ações que fortaleçam a proposta de 

convivência com o Semiárido.  

 BARBOSA (2019) realizou uma análise multidimensional do programa utilizando 

microdados coletados em 20 municípios4 em três ondas de entrevistas pela pesquisa “Fala 

Agricultor!” ao longo de 2016. Na primeira dimensão, foi mensurada a capacidade do programa 

amenizar o efeito da seca na insegurança alimentar dos agricultores e seus familiares. Na segunda, 

foi analisada a importância do seguro e da compensação financeira no nível de impaciência e 

inconsistência na tomada de decisão financeira do agricultor. Na terceira, buscou-se aferir o efeito do 

programa na contratação de operações de microcrédito do Agroamigo do Banco do Nordeste. Utilizou 

o método diferenças em diferenças, em sua forma linear e não linear para contemplar as duas 

primeiras dimensões, e empregou a técnica que identifica impacto heterogêneo e controla para o efeito 

vizinhança para responder a terceira dimensão. Os resultados revelaram que o programa se mostra 

efetivo em reduzir a insegurança alimentar dos agricultores tratados, não efetivo em reduzir a 

impaciência em escolhas intertemporais dos agricultores considerando apenas a redução da 

inconsistência e que os participantes do programa são mais propensos a participar do Agroamigo e 

que o efeito é mais intenso para os agricultores na menor classe de renda analisada. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

 
4 Arneiroz, Boa Viagem, Campos Sales, Caririaçu, Catunda, Forquilha, General Sampaio, Granja, Icapuí, Iracema, 

Irauçuba, Jaguaribe, Jucás, Mauriti, Nova Russas, Piquet Carneiro, Quixelô, Quixeramobim, Tabuleiro do Norte e Tauá. 
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Realizou-se um amplo estudo a respeito do Programa Garantia Safra, com o intuito de avaliar 

a sua efetividade nos municípios cearenses. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2021a), o Ceará possui 184 municípios, está inserido na Região Nordeste e tem 

como limites o Oceano Atlântico ao norte; Paraíba a leste; Pernambuco, ao sul e Piauí, a oeste. 

O estado do Ceará é o que detém a maior área relativa ao semiárido. Este fato faz com que a 

agricultura cearense, principalmente a agricultura familiar, que dispõe de menos recursos 

tecnológicos e depende das oscilações e volume de precipitações das chuvas, encontre muitas 

dificuldades tanto na sua condução como na sua evolução (LEMOS; BOTELHO, 2010).  

De acordo com LEMOS e BOTELHO (2010), a escassez de chuvas por períodos longos 

ocasiona queda na produção, e esse é o caso mais comum, embora possa haver problemas de declínio 

da produção causada pelo excesso de chuvas, como aconteceu no ano de 2009 em vários municípios 

cearenses. A instabilidade no regime pluviométrico devido à irregular distribuição temporal e espacial 

constitui um importante definidor da produção agrícola do Ceará (LEMOS; BOTELHO, 2010). 

Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2019), o Ceará 

possui cerca de 90% de seu território inserido no semiárido, que se constitui um estado marcado pela 

variabilidade têmporo-espacial das chuvas com elevadas temperaturas e deficiência hídrica. Portanto, 

é um estado que sofre fortemente com períodos de secas, fazendo-se necessária a atuação de 

programas como o Garantia Safra. Dentre os 184 municípios que compõem o Ceará, dados do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) indicam que 174 receberam aportes 

financeiros do PGS em 2019, ficando dez deles5 que não receberam esses aportes financeiros do 

programa em 2019 e, portanto, que não foram considerados neste estudo. 

 

Métodos e fonte de dados 

 

Toda pesquisa necessita de uma classificação detalhada. De acordo com GIL (2002), é 

importante classificar as pesquisas quanto aos seus objetivos gerais. Portanto, este estudo se 

caracteriza, quanto ao seu objetivo geral, como uma pesquisa exploratória. O objetivo principal deste 

tipo de pesquisa é aprimorar as ideias ou as descobertas, proporcionando uma maior familiaridade 

com o problema, tornando-o mais explícito possível (GIL, 2002). 

 Em relação aos procedimentos técnicos adotados, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 

documental, cujos dados foram de natureza secundária, coletados por meio de plataformas, como 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A análise dos 

 
5 Aiuaba, Eusébio, Fortaleza, Guaramiranga, Ipueiras, Jijoca de Jericoacoara, Maranguape, Poranga, Quiterianópolis e 

Trairi. 
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dados foi quantitativa mediante a relação existente entre a produção agrícola de grãos e o montante 

de recursos aportados pelos municípios cearenses a seus agricultores familiares a título de Seguro-

Safra, no ano de 2019.  

De acordo com PRODANOV e FREITAS (2013), a análise quantitativa considera que tudo 

pode ser quantificável, de modo que seja feita uma tradução das ideias em números, opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, como 

tabelas e gráficos.  

Para identificar os municípios cearenses mais vulneráveis em decorrência das irregularidades 

climáticas, utilizou-se o Índice Municipal de Alerta (IMA), fornecido pelo IPECE. Essa medida 

auxilia a análise se o Garantia Safra está sendo mais efetivo nos municípios mais vulneráveis e que 

necessitam de maior suporte. 

De acordo com o IPECE (2019), o IMA é um índice calculado para os 184 municípios cearenses 

a partir de um conjunto de 12 indicadores, com o objetivo de captar a vulnerabilidade dos municípios 

no que diz respeito aos aspectos climatológicos, agrícolas e sociais para os meses de janeiro a junho, 

apresentando um relatório anual deste índice. Os indicadores que compõem o IMA são: produtividade 

agrícola por hectare; produção agrícola por habitante; utilização da área colhida com culturas de 

subsistência; perda de safra; proporção de famílias beneficiadas com Bolsa-Família; número de vagas 

do Seguro-Safra por 100 habitantes rurais; climatologia; desvio normalizado das chuvas; escoamento 

superficial; Índice de Distribuição de Chuvas; Índice de Aridez; e situação dos mananciais de água 

dos sistemas de abastecimento das sedes urbanas. 

Para o cálculo do IMA, utiliza-se a metodologia de padronização de indicadores, considerando 

valores de 0 a 1, que significam, respectivamente, menor e maior vulnerabilidade. Algebricamente, o 

IMA aplicado por município é expressa pela equação (1) (IPECE, 2019):  

𝐼 𝑝𝑚 =
𝐼 𝑚 − 𝐼 −𝑣

𝐼 +𝑣 − 𝐼 −𝑣
 (1) 

Em que: 𝐼 𝑝𝑚 = valor padronizado do indicador “I” no município m; 𝐼 𝑚 = valor do indicador 

“I” no município m; 𝐼 −𝑣 = menor valor do indicador “I” dentre os 184 municípios cearenses; 𝐼 +𝑣 = 

maior valor do indicador “I” dentre 184 os municípios cearenses. 

Quando há uma relação direta de vulnerabilidade, com o menor valor correspondendo a menor 

vulnerabilidade e o maior valor a maior vulnerabilidade, tem-se que 𝐼 −𝑣 = Imin e 𝐼 +𝑣 = Imax. A 

exemplo disso, cita-se a perda de safra, pois quanto maior o percentual de perda de safra, mais 

vulnerável é o município. Caso contrário, quando o menor valor indica maior vulnerabilidade e vice-

versa, tem-se 𝐼 +𝑣 = Imin e 𝐼 −𝑣 = Imax. Como exemplo deste caso, cita-se a produtividade agrícola, em 

que quanto maior for a produtividade, menos vulnerável será o município (IPECE, 2019). 
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Feitos esses procedimentos, tem-se que os valores mais próximos de um indicam maior 

vulnerabilidade. É importante salientar que o Índice Municipal de Alerta do município m (IMAm) é 

obtido a partir da média aritmética destes valores, conforme descrito pela equação (2) (IPECE, 2019): 

𝐼𝑀𝐴 𝑚 =  
∑ 𝐼 𝑝𝑚

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (2) 

Em que: 𝐼 𝑝𝑚 = valor padronizado do indicador “i” no município m; n = total de indicadores.  

Seguindo a classificação estabelecida pelo IPECE (2019), os municípios foram classificados 

em quatro classes de vulnerabilidade, baseadas na média e na variabilidade do IMA, conforme 

indicadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Escalas de classificação do IMA 
Classes do IMA Sigla Desvio padrão (σ) em torno da média 

Alta vulnerabilidade A A > (Média+1σ) 

Média-alta vulnerabilidade MeA (Média+1 σ) ≤ MeA ≤ Média 

Média vulnerabilidade Me Média < Me ≤ (Média-1σ) 

Baixa vulnerabilidade B B < (Média-1σ) 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base no IPECE (2019). 

 

Para relacionar o aporte municipal do PGS às famílias mais vulneráveis com a produção de 

grãos nos municípios cearenses, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson. Segundo 

FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR (2009), este coeficiente refere-se à medida de associação 

linear entre variáveis, podendo ser expressa pela equação (3), conforme BUSSAB e MORETTIN 

(2010):                                    𝑝(𝑋, 𝑌) =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 (3) 

Em que: 𝑝(𝑋, 𝑌) = coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis X e Y; 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 

covariância de X e de Y e; 𝜎𝑋𝜎𝑌 = desvio padrão de X e de Y. 

De acordo com BUSSAB e MORETTIN (2010), o coeficiente de correlação pode variar entre 

– 1 e +1, sendo que o sinal indica direção positiva ou negativa do grau de associação linear entre X e 

Y sugerindo a força da relação entre as variáveis. Para FIGUEIREDO FILHO e SILVA JÚNIOR 

(2009), quando 𝑝(𝑋, 𝑌)= ±1, há uma correlação perfeita entre X e Y, indica que o escore de uma 

variável pode ser dado exatamente ao se saber o escore da outra, porém uma correlação de valor zero 

indica que não há relação linear entre as variáveis. Neste trabalho, adotaram-se os critérios de 

classificação sugeridos por SANTOS (2008) e mostrados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Classificação do coeficiente de correlação de Pearson 

 
Coeficiente de correlação Tipo de correlação Coeficiente de correlação Tipo de correlação 

𝑝 = 1 Perfeita positiva 0 < 𝑝 < −0,1 Ínfima negativa 

0,8 ≤ 𝑝 < 1 Forte positiva −0,1 ≤ 𝑝 < −0,5 Fraca negativa 

0,5 ≤ 𝑝 < 0,8 Moderada positiva −0,5 ≤ 𝑝 < −0,8 Moderada negativa 

0,1 ≤ 𝑝 < 0,5 Fraca positiva −0,8 ≤ 𝑝 < −1 Forte negativa 

0 < 𝑝 < 0,1 Ínfima positiva 𝑝 = −1 Perfeita negativa 

𝑝 = 0 Nula 

Fonte: Santos (2008). 
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Neste estudo, as variáveis X e Y foram representadas, respectivamente, pelo valor relativo dos 

aportes financeiros municipais realizados do PGS, obtido por meio da divisão do aporte municipal 

pelo total de aportes efetuados pelos municípios cearenses que receberam os aportes financeiros do 

PGS, e a produção agrícola relativa municipal de grãos, obtido pela divisão da produção agrícola 

municipal de grãos pela quantidade total de grãos produzidos pelos municípios cearenses que 

receberam os aportes financeiros do PGS, no ano de 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para identificar os municípios cearenses com maior vulnerabilidade decorrente das 

irregularidades climáticas, por meio do Índice Municipal de Alerta (IMA), seguiram-se os critérios 

de classificação exibidos no Quadro 1. Com base nesses critérios, verifica-se, pela Tabela 1 que, dos 

174 municípios cearenses que receberam, em 2019, aportes financeiros do PGS, 104 deles 

apresentaram vulnerabilidade alta ou média-alta, sendo que o município de Parambu, localizado no 

Sertão dos Inhamuns, registrou a maior vulnerabilidade quanto às questões climáticas, agrícolas e de 

assistência social (com IMA de 0,8575). De acordo com IPECE (2019), esse resultado pode ser 

atribuído, principalmente, à situação hídrica dos mananciais de água, índice de aridez, escoamento 

superficial, índice de distribuição de chuvas, utilização da área colhida com culturas de subsistência 

e produtividade agrícola por hectare. Em contrapartida, o município de Ibiapina, sediado na Serra da 

Ibiapaba, se destacou com a menor vulnerabilidade (com IMA de 0,3310).  

 

Tabela 1 – Distribuição dos municípios cearenses que receberam aportes financeiros do PGS em 

2019 e as principais estatísticas descritivas do IMA para cada uma das classes consideradas 
Classes do IMA Mínimo Média Máximo Desvio padrão Municípios na classe 

A 0,7553 0,7946 0,8575 0,0278 22 

MeA 0,6512 0,6935 0,7436 0,0276 82 

Me 0,5529 0,6029 0,6484 0,0269 48 

B 0,3310 0,4745 0,5511 0,0715 22 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados do IPECE (2019). 

 

A Tabela 2 mostra os valores médios dos aportes financeiros relativos ao PGS e a produção 

média agrícola municipal de grãos, considerando os dados de 2019, para cada uma das classes do 

IMA consideradas. Conforme se percebe, os municípios que fazem parte da classe com maior 

vulnerabilidade com IMA classificado com alta vulnerabilidade (A) foram os que receberam maiores 

valores médios (em reais) dos aportes financeiros do PGS e se destacaram com a maior produção 

média agrícola de grãos (em toneladas), ao passo que os municípios incluídos na classe com menor 

vulnerabilidade, que teve IMA classificado com baixa vulnerabilidade (B), receberam menores 
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valores médios (em reais) dos aportes financeiros do PGS e menor produção média agrícola de grãos 

(em toneladas).  

Tabela 2 – Valores médios dos aportes financeiros relativos ao PGS e a produção agrícola média 

municipal de grãos para cada uma das classes consideradas, em 2019 
Classes do IMA Valores médios dos aportes 

financeiros PGS (em reais) 

Produção média agrícola 

municipal de grãos (em toneladas) 
A 82.260,68 4.345,32 

MeA 53.441,78 3.895,68 

Me 31.802,75 1.801,94 

B 30.048,27 1.620,41 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados do MAPA (2021) e IBGE (2021b). 

 

Portanto, observa-se que, em termos médios, maiores volumes relativos de aportes do PGS 

estão sendo destinados aos municípios com maiores produções agrícolas de grãos, sinalizando que 

essas duas variáveis podem ter correlação positiva. Para atestar essa inferência, foram calculados os 

coeficientes de correlação de Pearson entre o valor relativo dos aportes financeiros municipais do 

PGS e a produção agrícola relativa municipal de feijão e milho, que são as mais representativas dos 

agricultores familiares, e de grãos (que, além do feijão e milho, considera outros produtos como fava 

e sorgo) para cada uma das classes do IMA e para a amostra de municípios cearenses que receberam 

os aportes financeiros do PGS em 2019, cujos resultados são apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Correlações entre o valor relativo dos aportes financeiros municipais do PGS e a 

produção agrícola relativa municipal de grãos para as classes do IMA e para a amostra de 

municípios cearenses que receberam os aportes financeiros do PGS em 2019 
Discriminação Classes do IMA CE 

A MeA Me B 

Correlação de Pearson entre o valor do PGS e 

a produção agrícola relativa municipal de 

feijão 

 

0,79* 

 

0,47* 

 

0,42* 

 

0,66* 

 

0,53* 

 

Correlação de Pearson entre o valor do PGS e 

a produção agrícola relativa municipal de 

milho 

 

0,81* 

 

0,47* 

 

0,52* 

 

0,49* 

 

0,57* 

Correlação de Pearson entre o valor do PGS e 

a produção agrícola relativa municipal de 

grãos 

 

0,84* 

 

0,50* 

 

0,53* 

 

0,60* 

 

0,59* 

Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da pesquisa. 

* A correlação é significativa ao nível de 1% (2-tailed). 

 

Como se verifica, há uma correlação linear e positiva ao nível de 1% entre o valor relativo dos 

aportes financeiros municipais do PGS e a produção agrícola relativa municipal de feijão, milho e 

grãos em todas as classes do IMA e para o conjunto agregado de municípios cearenses que receberam 

os aportes financeiros do PGS em 2019, sendo que os municípios mais vulneráveis quanto às questões 

climáticas, agrícolas e de assistência social, ou seja, que compõem a classe A do IMA foram os que 
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registraram maiores coeficientes entre os binômios de variáveis analisadas. Seguindo a classificação 

de SANTOS (2008), percebe-se uma correlação forte positiva entre o valor relativo dos aportes 

financeiros municipais do PGS e a produção agrícola relativa municipal de grãos e de milho na classe 

de vulnerabilidade alta. No caso da amostra de municípios cearenses analisados, nota-se uma 

correlação positiva moderada entre as variáveis examinadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo do Programa Garantia Safra é assegurar condições mínimas de 

sobrevivência aos agricultores familiares de municípios que sofrem com problemas climáticos, como 

estiagem ou excesso hídrico e, assim, são sujeitos à perda de safra. Diante da importância exercida 

por esse programa na alocação de recursos para regiões atingidas em suas produções agrícolas, como 

é o caso dos municípios do Ceará, este trabalho buscou avaliar a efetividade do PGS mediante a 

análise da relação existente entre os aportes financeiros municipais do programa e a produção de 

grãos, com destaque para feijão e milho, nos municípios cearenses que receberam aportes financeiros 

do PGS em 2019. Essa questão foi aferida pelo coeficiente de correlação de Pearson. 

Os resultados da correlação confirmaram uma relação positiva entre os aportes financeiros 

municipais realizados do programa e a produção relativa de grãos, de forma que maiores volumes 

relativos de aportes do PGS estão sendo destinados aos municípios com maiores produções relativas 

de grãos. Ademais, pode-se inferir que o valor relativo dos aportes financeiros municipais do PGS e 

a produção agrícola relativa municipal de grãos são fortemente correlacionados nos municípios 

cearenses mais vulneráveis às questões climáticas, agrícolas e de assistência social (classe de alta 

vulnerabilidade), em que 22 municípios se enquadravam nesse grupo em 2019, enquanto são 

moderadamente correlacionados nos municípios pertencentes às demais classes do IMA. 

Para ampliar o debate sobre essa temática, sugerem-se que estudos a posteriori utilizem 

ferramentas analíticas complementares para avaliar a efetividade do programa, como técnicas 

econométricas de dados em painel, e também levem em consideração outras abordagens de avaliação 

de políticas públicas, como eficiência e eficácia, e repliquem a análise para outros estados assistidos 

por esse programa. 
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RESUMO 

O crescimento da atividade agrícola em Cabo Verde é fundamental para garantir a segurança alimentar e o 

pleno desenvolvimento econômico do país. Nesse sentido, este trabalho analisa as estratégias adotadas por 

Cabo Verde na promoção da agropecuária, tendo como referência o caso brasileiro no fomento à agricultura 

familiar. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva mediante levantamento bibliográfico sobre o setor 

agropecuário em Cabo Verde, bem como, as ações governamentais de estímulo à agricultura familiar no Brasil, 

com foco no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os resultados indicaram 

que os principais empecilhos para o impulsionamento da agropecuária em Cabo Verde são: os longos períodos 

de estiagem, erosão do solo, poucas terras agricultáveis, limitações financeiras e tecnológicas. Além disso, 

observou-se também a inexistência de um sistema de financiamento agrícola coeso e bem estruturado. Após 

analisar o Pronaf, sugere-se que Cabo Verde crie um sistema de cadastro e fornecimento de informações aos 

agricultores, como o registro DAP (Declaração de Aptidão) utilizado no Brasil. Isso permitirá diminuir a 

burocracia existente e o receio que os agricultores em Cabo Verde têm em acessar as linhas de crédito 

disponíveis. Em relação a questão hídrica, Cabo Verde e o semiárido brasileiro precisam avançar na adaptação 

das técnicas agrícolas aos cenários de estiagem,  que se tornarão recorrentes. No entanto, as estratégias 

adotadas no Brasil, de modernização do sistema de irrigação visando a otimização da oferta de água, podem 

ser adaptadas à realidade cabo-verdiana. Apesar do sistema de gotejamento já ser utilizado em Cabo Verde, 

ele ainda não está acessível para a maioria dos agricultores. Nesse sentido, ressalta-se a importância de Cabo 

Verde realizar parcerias com instituições de outros países, o que possibilitaria conhecer exemplos de sucesso 

e adaptá-los a realidade do país. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Agricultura Familiar. Crédito Rural. 

ABSTRACT 

Agricultural growth in Cape Verde is essential to guarantee food security and the full economic 

development of the country. In this sense, the present study analyzes the strategies adopted by Cape 

Verde in the promotion of agriculture, taking as a reference the Brazilian case in the promotion of 

family farming. To this end, we conducted a descriptive research through literature survey on the 

agricultural sector in Cape Verde. The survey comprised governmental actions to encourage family 

farming in Brazil, with a focus on the National Program for Strengthening Family Farming (Pronaf). 

Results indicated that the main obstacles to boosting agriculture in Cape Verde are: long periods of 
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drought, soil erosion, few arable land, financial and technological limitations. Moreover, the country 

lacks a cohesive and well-structured agricultural financing system. After analyzing Pronaf, we 

suggest that Cape Verde create a registration system that provides information to farmers, such as the 

DAP (Declaration of Aptitude) registry used in Brazil. This will reduce the existing bureaucracy and 

the fear that farmers in Cape Verde have in accessing available credit lines. Regarding the water issue, 

Cape Verde and the Brazilian semiarid region need to move forward in adapting agricultural 

techniques to drought scenarios, which will become recurrent. Notwithstanding, the strategies 

adopted in Brazil to modernize the irrigation system and thus optimize water supply can be adapted 

to the Cape Verdean reality. Although Cape Verde already uses the drip irrigation system, it is not 

yet accessible to most farmers. In this sense, we highlight how important it is for Cape Verde to 

establish partnerships with institutions in other countries, making it possible to know successful 

examples and adapt them to the reality of the country.  

Keywords: Economic Development. Family Farming. Rural Credit. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A agropecuária é um setor estratégico na promoção do desenvolvimento dos países, 

sobretudo dos mais pobres e em desenvolvimento. Isso, porque o aumento da produtividade dessa 

atividade pode estimular outros setores da economia através, por exemplo, do barateamento de 

insumos de produção, além de garantir a estabilidade nos preços dos alimentos. Ademais, o maior 

dinamismo dessa atividade contribui para a redução da pobreza em países que ainda enfrentam o 

desafio de garantir segurança alimentar às suas populações (JANVRY; SADOULET, 2020; THE 

WORLD BANK, 2008). 

Nesse sentido, Cabo Verde, país insular do continente africano, tem a atividade agropecuária 

como um setor estratégico para o seu pleno desenvolvimento econômico. No entanto, o país 

enfrenta diversos desafios associados a longos períodos de estiagem, à erosão e escassez de terras 

agricultáveis e de outros recursos naturais (BAESSA; SCHLINDWEIN, 2020; FORTES; COSTA, 

2019). 

Assim, diante desses desafios, o governo de Cabo Verde tem implementado programas e 

planos de ação para impulsionar o desenvolvimento do setor agrícola. Isso, através da subvenção 

à produção, tendo em vista a modernização da agricultura e da gestão dos recursos hídricos, com 

ações voltadas à implantação de sistemas de irrigação por gotejamento e ao fortalecimento do 

sistema de inspeção fitossanitária (MAA, 2018). No entanto, ainda há necessidade de mais 

investimentos nesse setor, pois as políticas públicas existentes não conseguiram criar soluções 

para todos os desafios do meio rural cabo-verdiano, além de não incluírem a participação dos 

trabalhadores rurais na formação das políticas (VARELA et al., 2020).  

Nesse sentido, faz-se necessário a adoção de estratégias que impulsionem o 

desenvolvimento rural, por meio da implementação de tecnologias modernas no campo, como o 

monitoramento do solo, que pode dinamizar o setor agropecuário. Para isso, há exemplos na 
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literatura especializada que podem servir de referência, como o Brasil, que conseguiu dinamizar 

o seu setor agrícola em poucas décadas. Segundo Garcia e Vieira Filho (2014), o setor 

agropecuário estimulou a economia brasileira em vários momentos, dado que é um setor moderno 

e dinâmico.  

Cabe ressaltar que o foco no caso brasileiro diz respeito às ações realizadas no 

desenvolvimento da agricultura familiar, uma vez que segundo o Instituto Nacional de Estatística 

de Cabo Verde (INE-CV, 2017) em 2015 mais de 99,7% da prática agropecuária em Cabo Verde 

era considerada familiar. Nesse contexto, Santana (2014) destaca o importante papel da 

agricultura familiar na geração de renda e na promoção da segurança alimentar. Isso, porque a 

diversificação de culturas promovida por ela é capaz de abastecer a população, além de ser uma 

fonte de renda ao longo do ano.  

Assim, uma avaliação da política agrícola brasileira pode ser útil, pois permite identificar 

as estratégias adotadas e adaptá-las à realidade cabo-verdiana, levando em consideração as 

vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais desse país. Diante do contexto exposto, este 

trabalho tem como objetivo analisar as estratégias adotadas por Cabo Verde na promoção da 

agropecuária, tendo como referência o caso brasileiro no fomento à agricultura familiar. 

Especificamente pretende-se: i) analisar a evolução histórica do setor agropecuário de Cabo 

Verde; ii) analisar as principais ações governamentais para o desenvolvimento do setor 

agropecuário no Brasil e em Cabo Verde; iii) identificar as oportunidades de investimento e 

melhorias que possam estimular a produção agropecuária em Cabo Verde.  

A análise do papel da agricultura em Cabo Verde requer maior atenção, dado que o país 

possui diversas limitações que dificultam o desenvolvimento desse setor. Nesse sentido, esse 

trabalho, além de discutir a questão agrícola em Cabo Verde, também aponta as estratégias 

adotadas na política agrícola brasileira que podem servir de referência para o desenvolvimento 

da agricultura em outros países. A escolha do Brasil como referência se deve ao êxito obtido na 

implementação de uma política agrícola que propiciou a transição do país de importador para 

exportador de alimentos. Assim, Cabo Verde pode ter como referência o caso brasileiro e, com 

isso, apreender com os erros e acertos da política agrícola brasileira, além de aprimorá-la.  

No entanto, os desafios no caso cabo-verdiano são maiores, pois o país enfrenta uma crônica 

escassez hídrica. Portanto, fica evidente a importância de pesquisas relacionadas a esta temática, 

o que pode fazer de Cabo Verde, em um futuro próximo, uma referência para outros países em 

circunstâncias semelhantes. Para isso, antes é necessário promover estratégias de adaptação da 

agricultura às condições climáticas, o que pode facilitar e fomentar o desenvolvimento do país. 

Assim, esse trabalho pode dar suporte aos debates sobre temas relacionados às mudanças do clima, 

agricultura, política agrícola e desenvolvimento econômico. 
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Depois desta parte introdutória, na segunda seção apresenta-se a evolução histórica do setor 

agropecuário em Cabo Verde no pós-independência, isto é, de 1975 em diante. Posteriormente, a 

terceira seção é dedicada à apresentação das ações governamentais para o setor agropecuário no 

Brasil e em Cabo Verde. Por fim, apresentam-se as considerações finais e as referências 

bibliográficas utilizadas no estudo. 

 

2. A evolução do setor agropecuário em Cabo Verde 

 

A agropecuária em Cabo Verde, desde o início do povoamento do país, em 1462, tem o 

desafio de lidar com longos períodos de estiagem, escassez de terras agricultáveis, precariedade 

da infraestrutura, além de limitações tecnológicas e financeiras (FORTES; COSTA, 2019). Apesar 

dessas dificuldades, esse setor é estratégico para o  desenvolvimento do país, o que justifica 

sucessivos governos concentrarem esforços no fomento à agropecuária e, portanto, em fornecer 

as condições necessárias para garantir a segurança alimentar no país (RODRIGUES, 2010). 

O primeiro governo do pós-independência (1975) foi o Partido Africano para a 

Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que era responsável pela política (gestão) 

desses países. Esse governo tinha como maior preocupação, no âmbito da agropecuária cabo-

verdiana, a questão fundiária. Isso, porque a maior quantidade de terras estava concentrada nas 

mãos de uma minoria, denominada morgados1. Esses, eram os responsáveis pelo arrendamento 

da terra. No entanto, eles não forneciam os insumos e nem auxiliavam na produção (FERREIRA, 

2015). 

Além disso, como destaca Moran (1982), os proprietários de terra dificultavam a atividade 

agrícola ao reajustarem os aluguéis da terra de forma a inviabilizar o seu pagamento. Isso, porque 

muitas vezes toda a colheita obtida era utilizada com o pagamento dos aluguéis reajustados. Nesse 

sentido, eram necessárias mudanças e reformas estruturais no setor agropecuário. Assim, no 

primeiro momento do pós-independência a prioridade do governo foi a criação de estratégias 

voltadas à implementação da reforma agrária, visando diminuir a desigualdade e dinamizar a 

agropecuária. Em seu trabalho, Furtado (1993) destaca que a priori a reforma agrária poderia 

acabar com o monopólio da propriedade fundiária, além de acelerar o processo de descentralização 

da terra. 

No entanto, a tentativa de implementação da reforma agrária deveria ser por partes, uma vez 

que a reforma agrária ainda era motivo de muitas dúvidas. Essas, porque muitas pessoas temiam 

os efeitos negativos de uma reestruturação fundiária no país, como uma possível perda da terra, 

como destaca Borba (2013). Diante disso, na primeira etapa foi lançado a Lei de Bases da Reforma 

 
1 Morgados era a designação dada para os grandes proprietários de terra, ou, os grandes latifundiários. 
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Agrária (LBRA) (lei 9/11/82), visando a expropriação de grandes proprietários que não 

trabalhavam diretamente a terra. 

Nesse sentido, os proprietários que possuíam terras com dimensões superiores a 2 hectares 

foram expropriados, mediante indenização negociada com o Estado. Com a expropriação, a 

propriedade voltou a pertencer ao Estado mas, posteriormente, seria entregue novamente aos 

camponeses que, na época da expropriação, cultivavam a propriedade. Isso fez com que entre 1983 

e 1990 fossem distribuídos 493 títulos de concessões de posse útil de terra aos camponeses 

(BORBA, 2013). 

Dessa forma, por um lado, como primeira política adotada pelo novo governo, a reforma 

agrária trouxe benefícios reais para o setor agropecuário, como a diminuição da concentração de 

terras, o que desencadeou o surgimento de pequenas propriedades rurais. Entretanto, por outro 

lado, a reforma agrária não conseguiu cumprir, em sua totalidade, os objetivos relacionados ao 

aumento da produção e da produtividade, uma vez que a agricultura ainda utilizava métodos 

arcaicos de produção e prevalecia o baixo nível técnico dos camponeses. Além disso, a taxa de 

analfabetismo era alta, a produtividade era baixa, a estrutura agrária obsoleta, as terras 

agricultáveis eram escassas e era grande a dependência dos regimes de chuva (BARROS, 2010; 

RODRIGUES, 2010). 

Portanto, no âmbito fundiário, ainda hoje existem conflitos pela posse da terra, visto que 

quando elas foram distribuídas os documentos escritos que comprovavam a sua posse não foram 

disponibilizados. Assim, a reforma agrária foi marcada por conflitos e não teve êxito, dado que os 

proprietários e os camponeses não aceitaram as propostas em sua plenitude (BORBA, 2013; 

FERREIRA, 2015). Além disso, as estratégias para o desenvolvimento rural não deveriam estar 

centradas apenas na questão fundiária, mas também, em outros desafios, como o aumento da 

produção e da área cultivada e, sobretudo, na questão hídrica, ou seja, na intermitência dos regimes 

de chuva no país. 

Assim, seriam necessárias mais ações para o desenvolvimento rural que solucionassem esses 

desafios. Nesse sentido, o governo optou pelo desenvolvimento centrado na criação de Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PND), que não se baseavam apenas na implementação da reforma 

agrária, mas principalmente, no aumento da produção e da área cultivada. Isso, porque existia a 

preocupação com a produção alimentar para suprir o mercado interno. Com isso, o governo passou 

a direcionar recursos para o setor agropecuário e para o desenvolvimento rural, isso, para garantir 

a melhoria estrutural desse setor, como destaca Furtado (1993). 

Dessa forma, entre os anos de 1978 e 1981, 27% do total de investimento feito pelo governo 

foi destinado ao desenvolvimento rural. Esse investimento permitiu o combate a erosão do solo, 

por meio de construção de diques, banquetas e muretas para a retenção de água e do solo. Além 
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disso, foram realizadas outras ações, como pesquisas no combate às pragas e a procura por novas 

culturas, que se adaptassem ao clima do país (FURTADO, 1993; GONÇALVES, 2013). 

Em 1981, houve uma mudança na política cabo-verdiana, como consequência do golpe de 

estado ocorrido em Guiné-Bissau. Com isso, houve a separação política2 de Guiné Bissau e Cabo 

Verde. Assim, o PAIGC em Cabo Verde, passou a ser chamado de Partido Africano para 

Independência de Cabo Verde (PAICV) e continuou sendo um partido único até 1991. 

O novo governo, estabelecido com a criação do PAICV, seguiu o mesmo caminho do 

governo anterior, no que se refere ao setor agropecuário, e implementou o I PND (1982-1985). 

Esse plano tinha como objetivo duplicar a superfície irrigada e elevar em duas vezes e meia o 

valor agregado da agropecuária. Para isso, foi investido 20% do total de investimentos realizados 

pelo governo naquele ano. Ao mesmo tempo, houve uma diminuição do montante investido no 

setor agropecuário, comparativamente aos quatros anos anteriores (1978-1981). Ainda assim, o 

setor agropecuário continuou sendo importante para o desenvolvimento do país, o que é 

corroborado pelo aumento relativo da produção e da área plantada. Esse aumento da produção 

agropecuária, mesmo com a seca daquele período, foi de 1,62%, o que decorre dos investimentos 

no aumento da área irrigada (FURTADO, 1993). 

O aumento na produção e da área irrigada foram fundamentais para o abastecimento interno, 

uma vez que havia um crescimento rápido da urbanização, que mudou os hábitos alimentares 

demandando mais diversificação na produção e no processamento dos gêneros agropecuários. Isso 

levou a uma mudança estrutural no meio rural, tanto na agricultura de regadio como na de 

sequeiro3. Diante desse contexto, Furtado (1993) destaca que além dos produtos tradicionalmente 

cultivados como milho, cana-de-açúcar, mandioca, banana e batata doce, também passaram a ser 

cultivados novas culturas como cenoura, pepino, batata-comum, couve-flor e alface. 

Com isso, foram dados os primeiros passos em direção à uma maior diversificação da 

produção agrícola do país. Além desses avanços no setor agropecuário, em 1985 foi criado o 

Instituto Nacional de Investigação Agrário (INIA). Esse instituto foi fundamental no 

desenvolvimento de pesquisas em áreas de inovação tecnológica, produção vegetal, sanidade 

animal, conservação do solo e água, bem como na formação e capacitação de técnicos para as 

atividades de extensão rural. Além disso, o Instituto também desenvolveu pesquisas relacionadas 

ao combate de pragas, no melhoramento genético de insumos, bem como estudos sobre as culturas 

que melhor se adaptavam às condições climáticas do país. Dessa forma, a criação do INIA foi uma 

 
2 Os dois países foram governados pelo mesmo partido político, o PAIGC, de 1975 a 1981.  
3 Agricultura de regadio e de sequeiro são as duas práticas agrícolas utilizadas em Cabo Verde. A primeira se refere 

à agricultura irrigada e, a segunda, diz respeito a agricultura que depende diretamente das chuvas. Na agricultura de 

sequeiro os principais produtos agrícolas produzidos são: milho, feijões e, por vezes, tubérculos. Na agricultura de 

regadio são cultivados cana-de-açúcar, legumes, tubérculos e culturas hortifrutícolas.  
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das ações mais importantes no âmbito da agropecuária na década de 1980 (RODRIGUES, 2010). 

Portanto, de certa forma, até aquele momento, as estratégias adotadas no setor agropecuário 

trouxeram resultados positivos. No entanto, ainda eram necessárias mais ações na adaptação aos 

períodos de estiagem, sempre recorrentes no país. Diante disso, o governo implementou o II PND 

(1986-1990) com o objetivo de priorizar os recursos hídricos. Ao contrário do I PND, que dava 

ênfase ao aumento de produtividade, o II PND era voltado à irrigação. Isso, porque o governo não 

queria retroceder nos resultados obtidos durante a vigência do I PND. Assim, segundo Furtado 

(1993), durante a vigência do II PND foram canalizados investimentos para a dinamização do 

setor agropecuário, como a ampliação das bacias hidrográficas, a construção de barragens e o 

fomento a pesquisas sobre a exploração de águas subterrâneas. 

Dessa forma, com essas estratégias, tentou-se equacionar o problema da disponibilidade 

hídrica, principalmente através da irrigação, para manter ou aumentar a produtividade agrícola. 

Assim, os esforços realizados no âmbito do setor agropecuário, do momento da independência até 

o término da vigência do II PND, em 1990, foram basicamente centrados no mercado interno, por 

meio da resolução da questão fundiária, do aumento da produção, da produtividade e em garantir 

a segurança alimentar do país. 

Entretanto, em 1991, o mercado interno deixou de ser o foco da política de desenvolvimento, 

uma vez que o país deixou de ser governado pelo partido único e adotou um regime pluripartidário. 

Com isso, surgiu o partido Movimento Para a Democracia (MPD), que naquele mesmo ano ganhou 

as eleições. Com o MPD, as estratégias de desenvolvimento para Cabo Verde mudaram 

consideravelmente, visto que, ao contrário do partido anterior, o novo governo enfatizava um 

padrão de desenvolvimento voltado para o mercado externo (FERREIRA, 2015). 

Nesse sentido, implementou-se o III PND (1992-1996), cujas ações para o desenvolvimento 

da agropecuária foram modestas. Diante desse contexto, Furtado (1993) e Silva (2019) destacam 

que houve um retrocesso nas conquistas obtidas pelo setor agropecuário. Isso, devido a retomada 

das terras e a concentração fundiária por parte dos herdeiros dos morgados, o que gerou conflitos 

e afetou, principalmente, o campesinato. Diante disso, a resposta do governo aos retrocessos teria 

que ser rápida, o que forçou o governo a reformular as estratégias de desenvolvimento. Essas, 

voltaram-se novamente para o mercado interno, isso, através do IV PND (1997-2000), que tinha 

três objetivos principais: (i) aumentar a produtividade; (ii) fazer o uso sustentável dos recursos 

(água e solo); e (iii) desenvolver o processo de integração da economia agrícola à economia de 

mercado. 

Para cumprir esses objetivos, o governo reforçou as instituições de pesquisa e incentivou o 

investimento privado e a preservação dos recursos naturais, como água e solo. Esses objetivos 

seriam desenvolvidos simultaneamente, de maneira articulada, para contribuir com o 
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desenvolvimento do setor agropecuário (FERREIRA, 2015; RODRIGUES, 2010). 

Durante a vigência desse plano o debate sobre o crédito rural ganhou destaque, o que até 

então não acontecera. No entanto, o acesso ao crédito era baixo, somente 2,5% do valor 

disponibilizado pelos bancos comerciais eram destinados ao setor agropecuário, como destaca 

Rodrigues (2010). Assim, para aumentar o acesso ao crédito e os investimentos no campo, o 

governo criou estratégias para solucionar esse problema, com a criação de projetos com 

componentes que configuravam linhas de crédito, o sistema semi-informal das caixas de poupança 

e crédito e a caixa de crédito rural. No entanto, essas estratégias não conseguiram alcançar os 

resultados esperados, visto que além dos recursos financeiros serem escassos, o sistema bancário 

da época não estava preparado para atender as demandas do setor agropecuário. 

Em 2001, o PAICV assumiu o poder novamente e, com isso, direcionou a política pública 

para questões internas, como a micro irrigação da produção agrícola, isso, em parceria com a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Brasil. Além disso, estabeleceu áreas 

de preservação natural e parques eólicos. O objetivo era modernizar o campo através do 

estabelecimento de parcerias com instituições de outros países para a implementação de novas 

técnicas de produção, que poderiam reconfigurar o setor agropecuário (GONÇALVES, 2013). 

Além disso, em resposta ao baixo acesso ao crédito, em 2001 foi implementado o Programa 

do Governo para a VI Legislatura (2001-2005). Esse, para solucionar o problema do acesso ao 

crédito e das elevadas taxas tarifárias para a agricultura, bem como incentivar a economia de água 

(FERREIRA, 2015; RODRIGUES, 2010). 

Diante disso, em relação a linha de crédito, mais de US$ 407.5084 foram destinados à 

concessão de crédito às microempresas agrícolas, como destaca Rodrigues (2010). Isso fez com 

que os pequenos proprietários aumentassem a área irrigada com modernos sistemas de irrigação 

(gotejamento). Entretanto, o país enfrentava longos e recorrentes períodos de estiagem, assim, a 

simples implementação dos sistemas de irrigação, por si só, não trariam grandes benefícios. 

Dessa forma, era primordial o incentivo ao uso racional de água. No entanto, além da 

promoção da economia de água, seriam necessárias infraestruturas capazes de aumentar a oferta 

hídrica. Assim, em 2006, foi inaugurada a primeira barragem no país. Segundo Rodrigues (2010), 

a construção dessa barragem foi um marco no setor agropecuário pois captava a água das chuvas, 

que era disponibilizada aos camponeses para irrigação e criação de animais. 

A infraestrutura instalada possibilitou aos pequenos produtores irrigarem suas parcelas de 

terra e aumentar a produtividade das suas áreas cultivadas. Segundo Rodrigues (2010), 400 

 
4 Utilizou-se a taxa de câmbio de dezembro de 2005 para a conversão. Em que, 1 dólar americano = 93,25 escudos, 

então, 38 milhões de escudos cabo verdianos é equivalente a 407.506,702 dólares americanos. Destaca-se que a taxa 

de câmbio pode ser averiguada no site do Banco de Cabo Verde (BCV). 
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hectares de modernos sistemas de irrigação foram instalados no país. Assim, pode-se observar que 

a estratégia de implementação de um moderno sistema de irrigação, alinhado à construção de um 

sistema de barragens, foi determinante para a diversificação das culturas, principalmente na 

horticultura, o que permitiu aumentar a variedade de produtos agrícolas disponíveis no mercado 

doméstico. 

Diante da melhoria observada no campo, o governo, seguindo o planejamento estabelecido 

para a agropecuária, implementou o Programa do Governo para a VII Legislatura (2006-2011). 

Isso, porque além do aumento e diversificação da produção agrícola, o governo pretendia criar 

outras ações, como a continuação na otimização da utilização da água, dar enfoque às medidas de 

garantia para a segurança alimentar, bem como a criação e manutenção de empregos no meio rural 

(FERREIRA, 2015; RODRIGUES, 2010). 

As estratégias adotadas pelos sucessivos governos de Cabo Verde, no âmbito do setor 

agropecuário, trouxeram alguns resultados positivos, como a diminuição da pobreza no meio rural, 

maior inclusão social, aumento da produtividade, diversificação das culturas agrícolas, além da 

garantia parcial da segurança alimentar (FORTES; COSTA, 2019; RODRIGUES, 2010). No 

entanto, ainda falta superar vários desafios, tais como: a questão hídrica, a insuficiência de terras 

agricultáveis (apenas 10%), limitações financeiras e tecnológicas, bem como as mudanças do 

clima. 

Nesse sentido, a criação de estratégias e planos para desenvolver o setor agropecuário devem 

continuar, uma vez que esse setor é fundamental para o pleno desenvolvimento do país. Assim, 

cabe buscar referências em outros países, que tiveram êxito no estabelecimento e na execução de 

políticas agrícolas adequadas às suas realidades, como o Brasil. Apesar das dimensões territoriais 

e econômicas serem distintas, o Brasil é um caso que pode ser analisado e adaptado à realidade de 

Cabo Verde, pois é um caso de sucesso na produção de alimentos. Diante disso, na próxima seção 

será feita uma análise dos dois países, para identificar as ações bem-sucedidas no âmbito da 

agricultura familiar e o que Cabo Verde pode usar como estratégia para dinamizar sua agricultura. 

 

3. Caso brasileiro como estratégia de fomento à agricultura familiar em Cabo 

Verde 

 

A preocupação com a agricultura familiar no Brasil começou na segunda metade da década 

de 1990, uma vez que existia a necessidade de criar programas que auxiliassem os produtores 

familiares na produção agropecuária (SCHNEIDER, 2016). Assim, em 1996, foi implementado o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que consiste em uma 

política pública do Governo Federal para apoiar os agricultores familiares. Esse programa fornece 
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crédito agrícola visando a melhoria na capacidade produtiva, infraestruturas e serviços municipais. 

Ainda, promove a capacitação e a profissionalização dos agricultores familiares e o fomento à 

pesquisa e à extensão rural (MATTEI, 2015; SCHNEIDER et al., 2004). 

Um dos maiores desafios à implementação do Pronaf está em mapear os possíveis 

beneficiários do programa, ou seja, aqueles que se enquadram na categoria da agricultura familiar. 

Para isso, foi criado um amplo e consolidado sistema de registro, a Declaração de Aptidão (DAP) 

ao Pronaf. Esse sistema de registro possui instituições que prestam assistência técnica aos 

trabalhadores rurais, agricultores familiares e representantes do campesinato. Um ponto 

interessante a se destacar é que esse registro tem um período de cobertura limitado e deve ser 

renovado periodicamente (a cada 3 anos), tornando-o assim, um sistema coeso e de maior 

transparência pública e administrativa, como destaca o relatório da FAO (2015). 

Após a criação de um sistema de mapeamento, deu-se continuidade às ações através do 

financiamento agrícola dos agricultores familiares. Assim, de 1995 a 1998, o Pronaf estabeleceu 

o valor máximo de financiamento em R$ 5.000,00, como destaca Schneider et al., (2004). Os 

autores observaram que o valor médio de contrato ficava bem abaixo dos R$ 5.000,00 

estabelecidos. Com isso, um número razoável de agricultores foi beneficiado por essa política 

pública, melhorando assim a relação entre os agentes financeiros e os agricultores.  

Além do acesso ao empréstimo rural, também era necessário que as taxas de juros fossem 

atrativas. Isso, porque as taxas de juros com os empréstimos do Pronaf deveriam ser diferentes 

das demais linhas de crédito. Diante disso, o Estado teve que equalizar as taxas de juros das 

despesas administrativas, bem como, analisar as operações para cobrir o risco do sistema bancário.  

Então, gradativamente a taxa que era de 12%, foi sendo reduzida ao longo dos anos até chegar em 

2%, sendo esse um importante incentivo à agricultura familiar (FAO, 2015; SCHNEIDER et al., 

2004). 

Atualmente, o Pronaf é subdividido em vários grupos e subprogramas, uma vez que os 

agricultores familiares possuem tamanhos de terra e condições de produção distintas. Assim, para 

cada grupo foram estabelecidos parâmetros, taxas de juros, datas de pagamento e carência. 

Destaca-se que para cada grupo existe um limite máximo de financiamento como, por exemplo, o 

grupo B, que tem como público-alvo os agricultores familiares com renda bruta anual familiar de 

até R$ 20.000,00, com um limite máximo de crédito de até R$ 5.000,00 por operação. Além disso, 

a taxa de juros é de 0,5% ao ano, com prazo para o pagamento de até 2 anos, com até 1 ano de 

carência, como é destacado no Plano Safra 2020/2021 do Banco do Nordeste (2020). 

Portanto, observa-se que essas ações possibilitaram maior dinamismo no acesso ao 

financiamento agrícola por parte dos agricultores familiares, permitindo aumentar a produção. 

Assim, segundo Castro (2015), a agricultura familiar detém em torno de 20% das terras e responde 
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por aproximadamente 38% da produção nacional. Além disso, a produção familiar fornece alguns 

produtos básicos da dieta do brasileiro, como feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos 

animais. 

Dessa forma, destaca-se que o Pronaf teve êxito, uma vez que conseguiu mapear os 

potenciais beneficiários e oferecer a eles crédito a uma taxa de juros mais baixa do que as 

oferecidas por outras linhas de crédito rural. Assim, esse seria o ponto chave para o sucesso do 

programa. No entanto, o Pronaf não está imune a falhas. Zani e Costa (2014) destacam que essas 

falhas podem estar relacionadas à atuação dos agentes bancários, ao burocratizar o acesso dos 

agricultores ao crédito, em especial, daqueles com estruturas de produção pequenas ou com menor 

capacidade de gerenciar o financiamento. 

Além disso, existe pouca atenção às diferenças regionais, bem como falhas na transmissão 

de informações sobre o programa em algumas regiões. Isso, faz com que somente os estratos mais 

bem estruturados do público-alvo tenham acesso à algumas políticas vinculadas ao Pronaf (ZANI; 

CASTANHAR; COSTA, 2011). Diante disso, requer-se a fiscalização desse programa, isso, para 

solucionar eventuais falhas que possam inviabilizar o funcionamento desse instrumento de política 

agrícola. 

Em Cabo Verde, os sistemas de crédito rural existentes não são acessíveis pela grande 

maioria dos agricultores, devido ao receio de inadimplência dos produtores rurais, a falta de 

informações sobre as linhas de crédito e a burocracia existente. Dessa forma, a quase inexistência 

de um sistema de crédito agrícola é vista como um dos maiores empecilhos para o 

desenvolvimento da agropecuária (RODRIGUES, 2010; TRICHES et al., 2013). Diante disso, é 

preemente a criação de estratégias para solucionar esse problema. 

Nesse sentido, observando a estratégia brasileira, Cabo Verde precisaria identificar e 

cadastrar os agricultores. Isso permitiria localizar, dentre os agricultores familiares, os que estão 

em situação de maior vulnerabilidade, tornando assim o acesso ao financiamento mais rápido. 

Como destacado anteriormente, o Brasil possui o registro da DAP, Cabo Verde, por sua vez, 

poderia avançar no registro do beneficiário ao criar um meio digital para facilitar o cadastro e o 

pedido de financiamento. Com isso, eliminaria a falta de informações e a burocracia, como 

destacado por Triches et al., (2013). 

Outro aspecto a ser enfatizado, no âmbito do crédito rural, é o papel da fiscalização do 

programa. Isso porque além das falhas citadas anteriormente, Mattei (2015) destaca que na década 

de 1990 o Brasil oferecia créditos para o fomento da agricultura. No entanto, os grandes 

proprietários eram os maiores tomadores de crédito, o que prejudicava os agricultores familiares. 

Nesse sentido, Cabo Verde, observando essas falhas do Pronaf, poderia elaborar estratégias para 

solucionar esses problemas. Assim, para a realidade cabo-verdiana, a fiscalização deve ser para 
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verificar se os recursos financeiros estão efetivamente sendo destinados aos agricultores familiares 

mais vulneráveis. Além disso, requer-se a criação de ações para fornecer informações a todos os 

agricultores sobre o financiamento, levando em conta as especificidades de cada região. 

Para isso, o Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, por meio do Instituto 

Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), em parceria com a Escola de 

Ciências Agrárias e Ambientais (ECCA), poderia capacitar técnicos/fiscais para acompanhar a 

produção nas propriedades rurais. Essas atividades de fiscalização devem ser feitas de maneira 

participativa, explicando aos agricultores o papel desempenhado pelos fiscais. 

Assim, além dos fiscais acompanharem a produção e identificarem os agricultores familiares 

mais vulneráveis, poderiam também, fazer a coleta dos dados da propriedade e da produção. Isso 

permitiria a criação de um banco de dados a ser agregado às estatísticas nacionais. Além disso, 

Cabo Verde também requer a criação de instrumentos que facilitem o acesso às linhas de crédito 

rural disponíveis no país e taxas de juros subsidiadas, que promovam a atividade agropecuária em 

todo o país. Isso porque uma das medidas que permitiram o êxito do Pronaf no Brasil foi a 

diminuição gradativa das taxas de juros. Assim, Cabo Verde deve se atentar à essa questão, pois 

os agricultores podem ser prejudicados pelas altas taxas de juros. 

Portanto, é necessário que as taxas de juros reais (juros nominais descontados da inflação) 

sejam positivas, no entanto, mais competitivas do que as taxas estabelecidas pelos bancos 

comerciais. Assim, o Estado não precisaria subvencionar o setor agropecuário, mas sim estaria 

gerando um incentivo aos agricultores. Além disso, criar-se-ia um incentivo à adimplência, sendo 

contemplados com bônus os agricultores que pagassem as dívidas até o vencimento. 

Dessa forma, essas medidas podem servir de suporte para o desenvolvimento da 

agropecuária em Cabo Verde. Entretanto, além da questão da inexistência de um sistema coeso de 

financiamento agropecuário, o país também tem enfrentado longos períodos de seca, o que 

dificulta o desenvolvimento do país, principalmente, do setor agropecuário (REIS, 2015). 

Cabe ressaltar que a problemática da seca também acontece no semiárido brasileiro, como 

destaca Carvalho e Egler (2002). Nesse sentido, as estratégias adotadas no Brasil para solucionar 

o problema da seca no semiárido podem ser úteis a Cabo Verde. Segundo Carvalho e Egler (2002) 

para desenvolver a atividade agropecuária no semiárido brasileiro, o principal investimento do 

governo é na modernização do sistema de irrigação por meio da implementação de sistemas de 

aspersão, pivô-central, micro aspersão, gotejamento, sulco e faixa. Isso porque o uso da água deve 

ser feito de maneira racional. 

Um dos subprogramas do Pronaf, o Pronaf semiárido, por meio do Banco do Nordeste, 

financia os agricultores familiares com até R$ 20.000,00 para investimentos destinados a 

adaptação ao semiárido, priorizando a infraestrutura hídrica. Cabe destacar que a taxa de juros é 
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prefixada em 3% ao ano, podendo ser paga em até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência 

(BANCO DO NORDESTE, 2020). Isso faz com que os agricultores invistam em alguns dos 

sistemas de irrigação descritos anteriormente, de acordo com as condições específicas de cada 

propriedade. 

Cabo Verde, por sua vez, já tem implementado uma estratégia de modernização do sistema 

de irrigação, essa, através da irrigação por gotejamento. Essas ações foram realizadas em parceria 

com a Embrapa. Além disso, Cabo Verde tem investido em novas estratégias, como a criação de 

unidades de dessalinização da água e reutilização das águas residuais tratadas (MAA, 2018). 

Ressalta-se ainda como algumas das outras estratégias, a captação da água subterrânea e o 

armazenamento da água das chuvas. A captação da água subterrânea é dada pela perfuração de 

poços e, por sua vez, o armazenamento da água das chuvas acontece por meio das barragens.  

Entretanto, ambas as estratégias, ao longo dos anos, tem-se tornado inviável, uma vez que a 

precipitação média anual é de aproximadamente 300 mm, concentrada principalmente em três 

meses do ano (Agosto, Setembro e Outubro) (FERNANDES; CARVALHO, 2014). Com isso, não 

haverá recarga dos lençóis freáticos e nem escoamento de águas das chuvas para o 

armazenamento. 

Portanto, observa-se que a questão hídrica em Cabo Verde é bem complexa, devido a falta 

de chuva e a inexistência de cursos de água superficial permanentes no país. Diante disso, a 

modernização do sistema de irrigação torna-se importante aliada na otimização do uso da água. 

Assim, segundo o Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde (2018) o governo tem 

financiado 50% do custo total da aquisição e instalação do sistema de irrigação por gotejamento 

e, os outros 50% são financiados pelos agricultores. Isso permitirá que mais agricultores tenham 

acesso a esse sistema moderno de irrigação, bem como aumentar a sua produção e diminuir o seu 

custo com a água. 

Assim, observa-se algum avanço no que diz respeito as estratégias para a disponibilidade 

hídrica. No entanto, cabe ressaltar que alinhado a essas ações, deve-se ter em conta a questão do 

solo. Isso, porque em Cabo Verde 10% do solo é agricultável. Dessa forma, devido a essa 

limitação, o país deve aumentar a sua produtividade, ou seja, produzir mais mesmo que o recurso 

terra seja escasso. 

Ressalta-se que, para que essas estratégias adaptadas à realidade de Cabo Verde possam 

trazer cada vez melhores resultados, elas precisam ser transformadas em políticas de Estado. Isso 

porque ao se descrever a evolução da agropecuária em Cabo Verde na seção anterior, observou-

se que as sucessivas mudanças no governo traduziram-se em mudanças nas políticas de 

desenvolvimento do setor agropecuário, sendo que algumas foram consideradas retrocessos, como 

destaca Furtado (1993). Na prática, o que deve ser feito é tratar a agropecuária como um setor 
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fundamental para garantia do desenvolvimento do país e da segurança alimentar, independente da 

condução política que esteja governando o país. 

As parcerias com o Brasil (via Embrapa), a longo prazo, podem permitir que Cabo Verde 

obtenha avanços, mesmo diante das adversidades enfrentadas. Dessa forma, faz-se necessário criar 

programas de parcerias com mais intensidade, de forma que esses avanços sejam contínuos. 

Portanto, deve-se estreitar os laços no sentido de promover soluções que auxiliem no aumento da 

produção e da produtividade, bem como, na otimização do uso da água e no melhoramento 

genético das plantas e animais para a adaptação aos desafios, como a seca. Assim, cabe ressaltar 

que essa parceria é de extrema importância, uma vez que o Brasil, no âmbito da agricultura 

familiar, é visto como um case de sucesso. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo analisar as estratégias adotadas por Cabo Verde na promoção 

da agropecuária, tendo como referência o caso brasileiro no fomento à agricultura familiar. Para 

tanto, utilizou-se de uma pesquisa descritiva, mediante levantamento bibliográfico. Isso 

possibilitou observar os principais gargalos do setor agropecuário em Cabo Verde, bem como as 

políticas adotadas no Brasil, no âmbito da agricultura familiar, que pudessem servir como uma 

referência para ser adaptada às especificidades de Cabo Verde. 

Os resultados indicaram que desde a independência Cabo Verde tem buscado estratégias 

que impulsionassem o setor agropecuário. No entanto, ainda existem vários desafios que 

dificultam o desenvolvimento desse setor, como: longos períodos de estiagem, erosão do solo, 

limitações de terras agricultáveis, financeiras e tecnológicas, além da inexistência de um sistema 

sólido de financiamento das atividades ligadas ao setor agropecuário. 

Diante disso, analisando o caso brasileiro, observou-se que, primeiramente, Cabo Verde 

necessita de um sistema digital de cadastro e fornecimento de informações aos agricultores. Isso 

permitirá diminuir a burocracia na concessão de financiamento, bem como, atualizar 

constantemente a bases de dados sobre as estatísticas agrícolas. 

Portanto, faz-se necessário capacitar os técnicos dos órgãos e agências responsáveis com o 

intuito de fiscalizar a produção no campo e a coleta de dados agrícolas. Outro ponto a se destacar 

é a modernização do sistema de irrigação utilizada no semiárido brasileiro. Ressalta-se que Cabo 

Verde já utiliza o sistema de gotejamento para a irrigação, no entanto, será necessário ampliar as 

propriedades comtempladas, bem como, possibilitar o financiamento com taxas mais atraentes 

para a adesão dos agricultores a esse tipo de sistema de financiamento. 

Cabe ressaltar que as políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário em Cabo Verde 
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devem ser prioridade, independente da orientação política que estiver no governo. Isso porque, ao 

longo dos anos, observou-se que mudanças no governo (partido) levavam a reformas nas políticas 

agrícolas, sendo que algumas delas trouxeram retrocessos no desenvolvimento da agropecuária. 

Diante disso, faz-se necessário elaborar políticas de Estado para o setor agropecuário, uma 

vez que esse setor é vital para a garantia da segurança alimentar e do desenvolvimento econômico 

do país. Como exemplo, pode-se destacar uma política de crédito rural que levasse a diminuição 

da burocracia e a facilidade no acesso às informações por parte dos agricultores. Além disso, as 

taxas de juros reais devem ser positivas e mais competitivas que as taxas de outras linhas de 

financiamento e dos bancos comerciais. Assim, é de extrema importância que as estratégias e os 

investimentos nesse setor sejam contínuos e de longo prazo. 

Nesse sentido, uma das oportunidades de investimento seria a implementação de mais 

sistemas hidropônicos no país, uma vez que esse tipo de sistema utiliza técnicas de cultivo de 

plantas sem a utilização de solo (os nutrientes são fornecidos através da água). Além disso, pode-

se implementar sistemas florestais biodiversos, de forma a auxiliar no combate a erosão dos solos 

e a seca, bem como promover a otimização no uso da água e a diversificação da produção. 

Por fim, a partir da elaboração desta pesquisa, sugere-se como trabalhos futuros a realização 

de estudos mais aprofundados sobre o sistema de financiamento das atividades agrícolas em Cabo 

Verde, de modo a permitir observar in loco as principais dificuldades enfrentadas pelos 

agricultores no acesso ao crédito. Sugere-se, também, a elaboração de estudos que propõem novos 

tipos de sistemas produtivos, bem como análise dos impactos ambientais e socioeconômicos 

desses sistemas. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho buscou analisar, no contexto das startups mineiras, a existência de inter-relação entre 

variáveis como produtos desenvolvidos, faturamento, comercialização, qualificação e registro de modalidades 

de propriedade intelectual. Por meio da Análise de Correspondência, verificou-se a existência de relação 

positiva entre o número de produtos desenvolvidos pela empresa e o seu faturamento, mostrando a importância 

de as startups terem um portfólio de produtos para enfrentarem as adversidades do mercado. Outra associação 

positiva encontrada foi entre o grau de escolaridade dos sócios da startup e o número de produtos 

desenvolvidos. Esses resultados confirmam que startups mineiras são empresas de alto grau de capital humano, 

potencial inovador e estão superando os desafios e dificuldades impostos pelo mercado. 

Palavras-chave: Startups. Minas Gerais. Análise de Correspondência. 

 
ABSTRACT 

 

This paper analyzed, in the context of startups in Minas Gerais, the existence of an interrelationship between 

variables such as developed products, earnings, sales, qualification and registration of intellectual property 

modalities. Through Correspondence Analysis, it was verified the existence of a positive relationship between 

the number of products developed by the company and its earnings, showing the importance of startups having 

a portfolio of products to face the adversities of the market. Another positive association found was between 

the level of education of the startup partners and the number of products developed. These results confirm that 

startups in Minas Gerais are companies with a high degree of human capital, innovative potential and are 

overcoming the challenges and difficulties imposed by the market. 

Keywords: Startups, Minas Gerais, Correspondence Analysis. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As empresas de base tecnológica estão intimamente ligadas ao desenvolvimento econômico, 

pois suas atividades se relacionam a novas técnicas de desenvolvimento de produtos e processos de 

alto valor agregado. Em especial, esse trabalho trata especificamente das startups, que são empresas 

vinculadas fortemente à pesquisa, à investigação e ao desenvolvimento de ideias e modelos de 

mailto:gabrielapandrade27@gmail.com
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negócios inovadores. Diversos estudos comprovam a importância dessas empresas para o processo 

de inovação, mostrando que, nos países desenvolvidos, existe uma relação positiva entre o número 

de startups e atividades inovativas (ANOKHIN e WINCENT, 2014). 

As startups atuam em diversas áreas de negócio e têm tido, recentemente, grande mercado no 

Brasil, que possui, segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), mais de 10 mil 

empresas em atividade em 2020 (ABSTARTUPS, 2020). Destas, cerca de 780 estão em Minas Gerais, 

o segundo estado com mais startups do país, atrás apenas de São Paulo. A cidade de Belo Horizonte 

lidera o ranking, com 60% do total. Têm destaque, em termos de setores que recebem mais 

investimentos, as empresas mineiras novatas que desenvolvem soluções tecnológicas, como 

plataformas de ensino, gamificação e sistemas de gestão, para o setor de educação, além empresas 

que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais (DISTRITO MINASTECH REPORT, 

2020). 

Esse contexto ilustra o porquê da escolha do tema e do estado de Minas Gerais, um dos 

principais ecossistemas de inovação do país, para a análise. Escolha que vem motivando também 

outros estudos na área, como Fonseca, Barbosa e Pereira (2019); Carraro, Meneses e Brito (2019); e 

Guimarães et al. (2018), por exemplo. Segundo Fonseca, Barbosa e Pereira (2019), que analisaram o 

uso de fontes de informação por gestores de startups mineiras, o cliente é a principal fonte de 

informação para estas empresas. Carraro, Meneses e Brito (2019) evidenciam a necessidade de 

controles de gestão para obtenção de alto desempenho, além do uso de ferramentas de controle 

gerencial que se torna uma prioridade para as empresas que querem garantir um crescimento 

sustentável. 

De acordo com Pereira (2017), que investigou as trocas de conhecimentos e outros recursos, no 

interior da comunidade de startups de San Pedro Valley, em Belo Horizonte, a comunidade representa 

um canal de comunicação, reconhecido nacionalmente, onde o conhecimento, as histórias, os recursos 

e as ações de apoio são compartilhadas. No âmbito da inovação, Nascimento et al. (2019) verificaram 

se os aportes de venture capital influenciam a predisposição de startups brasileiras em inovar. Ao 

utilizar uma pesquisa de abordagem mista, foi possível evidenciar que as empresas aportadas 

exploram o desenvolvimento de novas tecnologias à medida que também atuam na melhoria das 

tecnologias já comercializadas pela empresa.  

Carvalho et al. (2016) investigaram as tipologias de inovação aberta em novas empresas de base 

tecnológica brasileiras, concluindo que elas se alinham em termos de práticas às pequenas e médias 

empresas de países fortemente competitivos. O trabalho de Freire et al. (2017) examinou a 

importância crescente do empreendedorismo nos processos de inovação no século XXI, enfatizando 

a importância das startups como parte dinâmica desses processos. O trabalho também enfatiza a 

importância do apoio público e privado para a diversificação da inovação no Brasil. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002017000300051&lang=pt
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No que se refere aos desafios enfrentados pelas startups, estes são variados, como dificuldade 

para conseguir investimentos, falta de recursos, e competição com empresas já estabelecidas no 

mercado (DULLIUS e SCHAEFFER, 2016). Outros fatores limitantes para o sucesso das startups 

são o fato de serem novas no mercado, o que resulta em falta de experiência organizacional; e a 

necessidade de fluxos financeiros contínuos para manter a empresa em funcionamento em seus 

primeiros anos (SHANE, 2010).  

No que diz respeito à sobrevivência dessas, um estudo da Fundação Dom Cabral mostrou que 

cerca de 50% das startups não sobrevivem aos primeiros 4 anos de existência (ARRUDA et al, 2015). 

Outro estudo feito pela aceleradora Startup Farm, com 191 negócios para o Brasil, mostra que 74% 

desse tipo de empresa fecham após cinco anos de existência e 18% delas fecham antes mesmo de 

completar dois anos (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2016). O estudo mostra que, entre os motivos do 

fechamento estão conflitos entre os sócios e o desalinhamento entre a proposta de valor e o interesse 

do mercado. Em adição, para Arruda et al. (2015), a aceitação do produto comercializado pelo 

mercado também é um dos fatores mais importantes para aumentar a sobrevivência das empresas. O 

que significa que desenvolver produtos em si não é suficiente para se ter faturamento, é importante 

também que o produto desenvolvido seja comercializado. Outro fator importante é a capacidade de 

adaptação dos gestores às alterações de mercado, para isso, a qualificação dos fundadores e dos 

sócios, enfim, da equipe é primordial (CUKIER e KON, 2018). 

Apesar dos trabalhos citados, existem poucos trabalhos sobre startups nas ciências econômicas. 

A maior parte dos estudos encontrados possui enfoque gerencial e administrativo. Assim sendo, o 

presente estudo contribui para a literatura econômica por tratar de um tema tão importante e essencial 

para o desenvolvimento econômico do país. Em adição, não foram encontrados estudos que 

buscassem avaliar variáveis importantes para as empresas, relacionadas com a inovação e a 

qualificação da equipe, utilizando o método Análise de Correspondência.  

Para cumprir o proposto, o objetivo geral deste estudo foi analisar, no contexto das startups 

mineiras, se existe relação entre variáveis como produtos desenvolvidos, faturamento, qualificação, 

comercialização e propriedade intelectual, para o ano de 2017. De forma específica, buscou-se 

analisar e caracterizar a correspondência entre as variáveis selecionadas. 

Esperava-se que o número de produtos desenvolvidos esteja associado positivamente com 

faturamento, qualificação, comercialização e propriedade intelectual. 

O presente artigo é composto por mais quatro seções além desta introdução. A próxima resume 

as ideias teóricas e empíricas a respeito do tema. A terceira expõe o método de análise utilizado. A 

quarta apresenta e discute os resultados obtidos e, por fim, tem-se a quinta e última seção que exibe 

as principais conclusões do trabalho. 
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2 STARTUPS E SUA RELAÇÃO COM A INOVAÇÃO 

 

As empresas nascentes de base tecnológica, chamadas de startups, são empresas cuja estratégia 

competitiva se baseia na inovação tecnológica, e que buscam nichos de mercado com serviços de alto 

valor agregado. Segundo a definição de Ries (2012), uma startup é uma empresa concebida para criar 

um produto ou serviço sob condições de extrema incerteza e que possui a inovação, que pode ser 

tecnológica, de produto, de serviço, de processo ou de modelo de negócio, como o centro de suas 

operações. Já para Ouimet e Zarutskie (2014), as startups constituem-se em modelos de empresas 

dinâmicas e com altas taxas de incerteza quando comparadas às empresas tradicionais. Elas estão 

conectadas à pesquisa, à investigação e ao desenvolvimento de ideias inovadoras, tendo como base o 

capital humano, que é um componente importante de seu crescimento. Blank (2013) abordam que 

ainda é complicado definir uma startup, que durante anos foi considerada uma versão menor de 

empresas maiores. Para eles, a startup é uma organização temporária, projetada para encontrar um 

modelo de negócios repetível e escalável, ou seja, que permita que a empresa eleve seu faturamento 

sem que suas despesas sofram aumento equivalente.  

As startups desempenham um papel fundamental na melhoria das eficiências econômicas, e 

podem ser consideradas essenciais para a geração de inovações que são indispensáveis para o 

desenvolvimento econômico (HUNT, 2013). Para que uma empresa sobreviva na dinâmica 

capitalista, é necessário que ela seja inovadora. De acordo com Schumpeter (1984), a inovação é 

essencial para o desenvolvimento econômico, proporcionando dinamismo às atividades produtivas. 

Isso porque as firmas produzem novos produtos ou os mesmos produtos de diferentes maneiras e com 

combinações de recursos e fatores de produção. Ao ser copiado ou imitado pelos concorrentes, o 

empresário promove outras inovações, materializando novas ideias com novas regras. A busca pela 

criação contínua, gerando novos ciclos de negócio, foi denominada pelo autor de destruição criadora. 

Conforme Schumpeter (1984), a inovação pode se caracterizar pela i) introdução de um novo 

bem que os consumidores ainda não conheçam, ou de um novo tipo de um bem; ii) introdução de um 

novo modo de produção, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo 

analisado; iii) abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que a indústria em questão 

não tenha ainda entrado; iv) conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, independentemente de que essa fonte já exista ou não; e v) estabelecimento de 

uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de um monopólio ou a fragmentação de 

uma posição de monopólio. 

Schumpeter, em seus estudos iniciais, apresenta também o conceito de empreendedor, que seria 

o agente responsável por trazer a inovação para a indústria. O empresário schumpeteriano tem a 

função de alterar e revolucionar o padrão vigente por meio da exploração de uma invenção ou de uma 
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nova tecnologia (SCHUMPETER, 1985). Em adição, é importante salientar que esse empresário deve 

lidar com a imprevisibilidade e incerteza do processo inovador; relação entre avanços científicos e 

tecnológicos; aumento do número de inovações por meio de atividades de P&D e de universidades; 

e comercialização do bem ou serviço novo no mercado (MANUAL DE OSLO, 2005). O 

desenvolvimento de qualquer produto não significa, necessariamente, que este produto terá mercado. 

Nesse sentido, Arruda et al. (2015) mostraram que a aceitação do produto comercializado pelo 

mercado é um dos fatores mais importantes para a sobrevivência de uma startup. 

Esse conceito schumpeteriano de inovação e empresário inovador tem estreita relação com as 

startups, que são consideradas empresas nascentes de base tecnológica. Para isso, contam com um 

empreendedor schumpeteriano, no papel de fundador da empresa, que está disposto a introduzir uma 

ideia com potencial inovador no mercado, a partir da qual se pretende obter elevados lucros, e estando 

também disposto a tolerar riscos. Na realidade, como afirma Casson (2005), o empreendedor à frente 

de uma startup possui riscos que são considerados elevados pela maioria dos indivíduos, embora o 

empreendedor a perceba como sendo de baixo risco em função das informações diferenciadas que 

possui. Esse indivíduo é, também, alguém com elevada qualificação técnica (ENGEL, 2015). 

Outra ideia schumpeteriana importante é a que pressupõe que grandes firmas contribuem com 

uma parcela relativamente grande na geração de avanços tecnológicos (SCHUMPETER, 1985). A 

explicação para isso é que para firmas maiores existe maior diluição dos custos fixos da inovação, 

vantagens de escala no processo de pesquisa e desenvolvimento (P&D), maior disponibilidade de 

recursos internos e maior complementaridade entre o processo de P&D e os demais. Entretanto, 

estudos posteriores, que questionaram essa hipótese, evidenciaram que a relação entre o tamanho da 

firma e a intensidade de investimentos em P&D não pode ser estabelecida. Isso ocorre porque o que 

se tem que observar é o tipo de indústria que se está analisando (COHEN; LEVIN; MOWERY, 1987). 

Este pode ser o caso das startups, que surgem em um novo cenário competitivo em que empresas 

nascentes e de base tecnológica passam a competir com grandes empresas em termos de inovação. 

Assim, é importante que as startups possuam capacidades de inovação de forma a maximizar 

suas chances de sucesso. Para Zawislak et al (2013), apenas as capacidades tecnológicas não são 

capazes de explicar como transformações internas podem resultar em uma experiência bem-sucedida 

de inovação, já que as tentativas de medir as capacidades de inovação tecnológicas em startups 

utilizando indicadores de capacidades tecnológicas, como a qualidade dos recursos humanos e o 

número de patentes, não foram explicações eficientes para o sucesso inovador.  

O modelo de capacidades de inovação desenvolvido por Zawislak et al. (2012, 2013) procura 

então contemplar quatro capacidades da inovação, divididas em duas áreas: as capacidades 

tecnológicas, que são capacidades de desenvolvimento de um novo produto ou processo, e 

operacional, que permite a produção e operação desse produto ou processo; e as capacidades de 
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desempenho econômico, que são as capacidades gerencial e transacional, que permitem a gestão da 

equipe e comercialização da nova forma de inovação. Assim, seria importante que as startups 

tivessem não apenas capacidades para desenvolver novos produtos, mas também habilidades de 

gestão e negociação, de forma a garantir que o negócio fosse bem-sucedido e obtivesse vantagens 

competitivas (ZAWISLAK et al., 2012, 2013).  

É extremamente importante que uma empresa assimile e aplique o conhecimento tecnológico 

comercialmente. Neste sentido, características relacionadas à qualificação da mão-de-obra possuem 

influência significativa sobre a inovação tecnológica da empresa (NEGRI, 2006). Zheng, Liu e 

George (2010) afirmam que startups consolidadas possuem capacidades que possibilitam extrair 

maior valor econômico de suas inovações quando comparadas às empresas mais jovens. Por fim, 

Boeker e Wiltbank (2005) e Hanks (2015) entendem que diferentes fases do desenvolvimento de um 

novo negócio demandam diferentes configurações de recursos, devendo ser gerenciados de acordo 

com sua complexidade. 

Assim, espera-se que o presente trabalho possa ajudar a identificar capacidades e características 

que as startups mineiras já possuem, facilitando a indicação das capacidades que ainda precisam ser 

desenvolvidas pelas empresas para serem bem-sucedidas. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Análise de Correspondência 

O presente estudo usou a Análise de Correspondência para identificar a associação entre as 

variáveis selecionadas para a análise. A Análise de Correspondência é uma técnica de análise 

multivariada, adequada para dados categóricos. Esta técnica permite analisar, inclusive graficamente, 

as relações existentes entre as variáveis selecionadas por meio da redução de dimensionalidade do 

conjunto de observações. O único requisito para é uma tabela de contingência de entradas não-

negativas (neste estudo, frequências derivadas de referências cruzadas de variáveis relacionadas às 

empresas como: produtos desenvolvidos, faturamento, estágio de desenvolvimento do produto 

principal, qualificação e propriedade intelectual). O uso deste tipo de análise é bastante adequado 

para o presente estudo, já que as variáveis estão na forma categórica ou podem ser apresentadas nesta 

forma. 

A Análise de Correspondência se baseia em uma decomposição de valor singular de uma matriz 

de distâncias qui quadrado. A partir desta decomposição, tem-se valores e vetores próprios aplicados 

às matrizes de distância de linha e coluna, que por sua vez, produzem as distâncias entre pontos para 

o mapeamento. O algoritmo deriva as distâncias entre os pontos e entre as categorias de linha e coluna, 

de maneira que as relações entre elas sejam maximizadas. Assim, a partir de tabelas e gráficos 
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produzidos pode-se avaliar se as variáveis de interesse se afastam do pressuposto de independência, 

sugerindo possíveis associações e ainda perceber como se dá esta associação. 

No que se refere ao número máximo de dimensões para uma solução de Análise de 

Correspondência, este deve ser igual ao menor número de linhas menos uma ou o número de colunas 

menos uma. Neste estudo, para todas as análises realizadas, o número máximo de dimensões é 2. Para 

determinar a dimensionalidade da solução, os valores próprios e a proporção acumulada de variância 

explicada pelas dimensões são examinadas. 

No presente estudo, busca-se avaliar a intensidade da associação entre pares de variáveis 

(produtos desenvolvidos e faturamento, produtos desenvolvidos e comercialização, produtos 

desenvolvidos e qualificação, produtos desenvolvidos e propriedade intelectual) e suas categorias, 

para isso, utiliza-se a Análise de Correspondência bivariada. Esta técnica avalia a intensidade de 

associação a partir de uma tabela cruzada de dados, conhecida por tabela de contingência. Nesta 

tabela são dispostas, em cada célula, as frequências absolutas observadas para cada par de categorias 

das duas variáveis. 

O presente estudo omitiu as equações e tabelas representativas da Análise de Correspondência 

Bivariada por este método ser bem difundido na literatura especializada. Entretanto, seu conteúdo 

pode ser consultado em vários livros. Para maiores informações, ver Härdle e Simar (2014) e Favero 

e Belfiore (2017). 

 

3.2 Fonte e tratamento dos dados 

Todas as séries utilizadas no presente estudo são retiradas do Censo Mineiro de Startups e 

Demais Empresas de Base Tecnológica 2017, realizado pelo Núcleo de Tecnologias de Gestão 

(NTG), da Universidade Federal de Viçosa (UFV) (FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017). O 

trabalho analisou cinco variáveis, escolhidas por terem conexão com a inovação, dispostas com suas 

categorias, conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Variáveis de estudo e suas categorias 

Variáveis Categorias 
Recebe 

valor 

Trabalhos que 

também utilizaram 

estas variáveis 

Produtos 

desenvolvidos 

0 produtos 1 

Arruda et al. (2015) de 1 a 5 produtos 2 

mais de 6 produtos 3 

Faturamento 
nenhum faturamento 1 

Arruda et al. (2015) 
entre 0 a 100 mil reais 2 
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entre 101 mil a 1 milhão de reais 3 

mais de 1 milhão 4 

Qualificação 

nenhum sócio com ensino superior 1 

Arruda et al. (2015); 

Zawislak et al (2013); 

De Negri (2006) 

pelo menos um sócio com ensino superior 2 

1 sócio com ensino superior e não possui 

nenhum com ensino fundamental 
3 

Comercialização 

0 produtos 1 

Arruda et al. (2015); 

Zawislak et al (2013) 
de 1 a 5 produtos 2 

mais de 6 produtos 3 

Propriedade 

intelectual 

a não possui registro em nenhuma 

modalidade de propriedade intelectual 
1 

Zawislak et al (2013) 
possui registro em pelo menos uma 

modalidade de propriedade intelectual 
2 

possui registro em três modalidades de 

propriedade intelectual 
3 

Fonte: Elaboração própria com base no Censo Mineiro de Startups (FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017). 

 

É importante salientar que os intervalos utilizados para a análise foram baseados no 

histograma de cada variável. Além disso, as categorias foram construídas obedecendo ordem 

crescente de efeito. Exemplo: para comercialização, o valor 1 significa menor quantidade de produto 

comercializado e valor 3 maior quantidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para verificar a existência de interdependência entre as variáveis selecionadas, quatro análises 

de correspondência binária foram realizadas. O primeiro par de variáveis analisado foi produtos 

desenvolvidos e faturamento, seguido por produtos desenvolvidos e comercialização, produtos 

desenvolvidos e nível de qualificação, e, por fim, produtos desenvolvidos e o número de modalidades 

de propriedade intelectual registradas pela empresa. 

 

a) Relação entre produtos desenvolvidos e faturamento da empresa 

 

Um dos objetivos do presente estudo foi verificar a existência de associação entre o faturamento 

das startups e o número de produtos desenvolvidos pela empresa. Inicialmente, para verificar se os 

dados estão adequados a este tipo de análise, foi calculado o valor do quiquadrado para a amostra 

selecionada. Este valor foi igual a 41,53, significativo a 1% de probabilidade. Além de avaliar 
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associação significativa entre as variáveis, deve-se também estudar a relação de dependência entre 

cada par de categorias. A Tabela 1 apresenta, para cada um dos casos, as frequências absolutas, 

observadas e esperadas e o ajuste residual. 

 

Tabela 1 - Frequências e resíduos padronizados ajustados para produtos desenvolvidos e faturamento 

 

Faturamento das startups (R$) 

Nenhum 

faturamento 
Até 100 mil 

101 mil a 1 

milhão 

mais de 1 

milhão 

N° de 

produtos 

desenvolvido

s 

Nenhum 

produto 

desenvolvido 

Freq. observada 43 1 1 0 

Freq. esperada 31,134 10,462 2,899 0,504 

Ajuste residual 4,098 -3,572 -1,234 -0,764 

1 a 5 

produtos 

Freq. observada 188 69 17 1 

Freq. esperada 190,266 63,936 17,717 3,081 

Ajuste residual -0,618 1,508 -0,368 -2,488 

6+ produtos 

Freq. observada 16 13 5 3 

Freq. esperada 25,599 8,602 2,384 0,415 

Ajuste residual -3,610 1,808 1,850 4,265 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Pode-se verificar, por meio da Tabela 1, que enquanto há maior proporção de empresas que 

desenvolveram de “1 a 5 produtos”, existe também uma quantidade maior de empresas com “nenhum 

faturamento”. Para empresas com faturamento de mais de R$1 milhão, os resíduos são maiores para 

a categoria de empresas que produziu “mais de 6 produtos”, o que indica que as diferenças entre as 

frequências absolutas, observadas e esperadas são maiores. 

Os resultados da Análise de Correspondência entre as duas categorias analisadas podem ser 

visualizados na Tabela 2. Observa-se que foram encontradas duas dimensões (significam 

combinações de valores de correspondência das duas categorias analisadas), sendo que as duas 

explicam 100% da inércia principal total. Quanto maior for esta inércia, maior será a associação entre 

as categorias e mais adequada torna-se a Análise de Correspondência.  

 

Tabela 2 - Decomposição inercial para as duas dimensões 

Dimensão Valor Inércia Inércia percentual 
Inércia 

cumulativa 

1 0,3091 0,9554 82,12 82,12 

2 0,1442 0,2080 17,88 100 

Total  1,1634 100  

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Após a verificação de todos os requisitos necessários para a confecção da Análise de 

Correspondência, pode-se construir o mapa perceptual, que é a principal contribuição deste tipo de 

análise, conforme apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Mapa perceptual para produtos desenvolvidos e faturamento 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Por meio do mapa perceptual, observou-se que a categoria “mais de 1 milhão” de reais de 

faturamento não possui relação com nenhuma categoria de “produtos desenvolvidos”, ou seja, alto 

ou baixo faturamento não parece ter relação com quantidade de produtos desenvolvidos. São poucas 

empresas nessa categoria e podem ser consideradas outliers. Os desafios a serem enfrentados mais 

citados por elas, em ordem de importância, são: carga tributária elevada e prospecção de novos 

clientes (FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017). 

Uma relação importante encontrada foi entre as categorias “de 101 mil a 1 milhão” de reais e 

“desenvolveu mais de 6 produtos”; e desenvolveu “1 a 5 produtos” e “nenhum” faturamento. No 

primeiro caso, tem-se 22 empresas. Das vinte e duas, 15 produzem mais de 6 produtos. Em adição, 

60% dos produtos desenvolvidos por estas empresas estão sendo comercializados e mais de 54% 

destas empresas possuem faturamento até 500 mil reais (FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017). 

Esses dados indicam que há uma relação entre o desenvolvimento de mais de 6 produtos e 

faturamento entre 100 mil e 1 milhão de reais. Estes resultados estão de acordo com os encontrados 

por Lee, Lee e Pennings (2001), que mostraram que há uma relação positiva entre faturamento e 

inovações. 

No que se refere às categorias “1 a 5 produtos” desenvolvidos e “nenhum” faturamento, é 

importante salientar que 94% das empresas tiveram seus projetos iniciados após 2010 e 74% a partir 
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de 2016 (FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017), isso significa que estão saindo do estágio de 

tecnologia de fato e ainda estão obtendo produtos aptos para o mercado. Esse fato, aliado aos desafios 

supracitados de comercialização do produto desenvolvido, pode explicar o alto número de empresas 

que ainda não tiveram faturamento (188 de 275) no período analisado.  

 

b) Relação entre produtos desenvolvidos e comercialização do produto no mercado 

 

Para analisar a relação entre produtos desenvolvidos e comercializados, utilizou-se também de 

uma Análise de Correspondência Binária. O valor do quiquadrado obtido foi igual a 176,65, 

significativo a 1% de probabilidade. 

As frequências observadas, esperadas e o ajuste residual estão na Tabela 3. Observou-se que a 

maior parte das empresas da amostra desenvolveu de “1 a 5 produtos”, e comercializou de “1 a 5 

produtos”. Em adição, por meio do ajuste residual tem-se que a Análise de Correspondência foi 

significativa para as seguintes categorias: para “nenhum produto desenvolvido” e “nenhum 

comercializado”; de “1 a 5 produtos desenvolvidos” e de “1 a 5 produtos comercializados”; e “mais 

de 6 produtos desenvolvidos” e “mais de 6 produtos comercializados”. 

 

Tabela 3 - Frequências e resíduos padronizados ajustados para produtos desenvolvidos e 

comercializados 

 

Número de produtos comercializados 

Nenhum produto 

comercializado 
1 a 5 produtos 6+ produtos 

N° de produtos 

desenvolvidos 

Nenhum 

produto 

desenvolvido 

Freq. observada 37 7 1 

Freq. esperada 16,765 24,958 3,277 

Ajuste residual 6,674 -5,762 -1,397 

1 a 5 produtos 

Freq. observada 93 177 5 

Freq. esperada 102,451 152,521 20,028 

Ajuste residual -2,460 6,197 -7,277 

6+ produtos 

Freq. observada 3 14 20 

Freq. esperada 13,784 20,521 2,695 

Ajuste residual -3,873 -2,278 11,564 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Na Tabela 4, tem-se a decomposição inercial para ambas as dimensões, sendo que ambas 

explicam 100% da inércia principal total. Quanto maior for esta inércia, mais adequada se torna a 

Análise de Correspondência, já que a associação entre as categorias é maior. A Figura 2 ilustra os 
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resultados encontrados para o mapa perceptual entre as variáveis produtos desenvolvidos e produtos 

comercializados. 

 

Tabela 4 - Decomposição inercial para as duas dimensões 

Dimensão Valor Inércia Inércia percentual Inércia cumulativa 

1 0,6180 0,3819 77,19 77,19 

2 0,3359 0,1128 22,81 100 

Total  0,4947 100  

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 

Figura 2 – Mapa perceptual para produtos desenvolvidos e comercializados. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

O mapa perceptual mostra a relação entre todas as categorias analisadas. Assim, a categoria 

desenvolve “nenhum” produto está relacionada a não comercializa “nenhum” produto, resultado 

esperado. Para as categorias de “1 a 5 produtos” desenvolvidos e “1 a 5 produtos” comercializados, 

observou-se que mais de 64% dos produtos desenvolvidos são comercializados. Mas existem 

produtos desenvolvidos que ainda não foram vendidos, ou seja, estão em fases pré-comercialização 

(34% da categoria “1 a 5” de produtos desenvolvidos estão nesta fase). Os outros 2% que faltam para 

completar 100% se referem a empresas (são 5 empresas que estão nesta situação) que desenvolvem 

“1 a 5 produtos” e comercializam mais de 6 produtos. Em sua maioria, são empresas de games e 

serviços científicos e/ou técnicos (FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017). Conforme visto em 
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Zawislak et al (2012), esses resultados enfatizam a importância da capacidade não só de 

desenvolvimento de produtos, como também, da comercialização dos mesmos. 

Por fim, tem-se a relação entre as categorias “mais de 6 produtos desenvolvidos” e “mais de 6 

produtos comercializados”. Neste caso, 100% dos produtos desenvolvidos foram comercializados. 

Empresas que fornecem serviços profissionais, científicos e/ou técnicos; saúde; tecnologia de 

informação; logística e mobilidade urbana; e educação podem ser citadas como exemplos (FARIA, 

SEDIYAMA e LEONEL, 2017). 

 

c) Relação entre produtos desenvolvidos e qualificação 

 

A qualificação da equipe é utilizada na presente análise por ser muito importante para as 

startups. Inclusive, Cukier e Kon (2018) mostram que é fundamental a existência de empreendedores 

qualificados para que uma startup se inicie e se desenvolva. O valor do quiquadrado encontrando foi 

igual a 9,43, significativo a 5% de probabilidade, o que torna a análise possível. A Tabela 5 apresenta 

as frequências absolutas, observadas e esperadas e o ajuste residual. 

 

Tabela 5 - Frequências e resíduos padronizados ajustados para produtos desenvolvidos e qualificação 

 

Qualificação 

Nenhum sócio 

com ensino 

superior 

Pelo menos 

um sócio com 

ensino 

superior 

Pelos menos um sócio 

com ensino superior, e 

nenhum com ensino 

fundamental 

N° de produtos 

desenvolvidos 

Nenhum 

produto 

desenvolvido 

Freq. observada 7 15 23 

Freq. esperada 2,773 19,538 22,689 

Ajuste residual 2,803 -1,460 0,099 

1 a 5 produtos 

Freq. observada 13 121 141 

Freq. esperada 16,947 119,398 138,655 

Ajuste residual 2,065 0,407 0,590 

6+ produtos 

Freq. observada 2 19 16 

Freq. esperada 2,280 16,064 18,655 

Ajuste residual -0,202 1,028 -0,922 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Pode-se verificar, por meio da Tabela 5, que enquanto há maior proporção de empresas que 

desenvolveram de “1 a 5 produtos”, existe também uma quantidade maior de empresas que tem pelos 

menos “1 sócio com ensino superior e nenhum com fundamental”, reforçando a ideia de que a 

qualificação é uma característica importante das startups. Para empresas cujos sócios não possuem 

ensino superior, os resíduos são maiores para a categoria de empresas que não desenvolveu nenhum 
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produto, o que indica que as diferenças entre as frequências absolutas, observadas e esperadas são 

maiores. 

A Tabela 6 mostra a decomposição da inércia para as dimensões encontradas. Os resultados 

mostram que as duas dimensões explicam 100% da inércia principal total, o que garante, mais uma 

vez, a adequação da Análise de Correspondência e a construção do mapa perceptual. A Figura 3 

ilustra os resultados encontrados. 

 

Tabela 6 - Decomposição inercial para as duas dimensões 

Dimensão Valor Inércia Inércia percentual Inércia cumulativa 

1 0,1552 0,0241 91,16 91,16 

2 0,0483 0,0023 8,84 100 

Total  0,026 100  

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

Figura 3 – Mapa perceptual para produtos desenvolvidos e qualificação 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Por meio da Figura 3, observou-se que a relação entre desenvolvimento de produto e 

qualificação ficou mais evidente para as categorias de “1 a 5 produtos” e “pelo menos 1 sócio com 

ensino superior e nenhum com ensino médio”. Para as demais categorias, a relação ficou mais fraca. 

Por exemplo, das 357 startups, 45 empresas não desenvolveram nenhum tipo de produto. A ausência 

de produto desenvolvido pode ser explicada pelo ano de início dos projetos, pois mais de 70% das 
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empresas que se enquadram nesta categoria tiveram seus projetos iniciados em 2017, ano do Censo. 

Este resultado pode ser estendido para os outros grupos FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017. 

Para as empresas supracitadas, as principais dificuldades (mais de 80%) apontadas foram: falta 

de recursos, conhecimento e burocracia. Este fato corrobora a ideia de serem projetos novos. Quando 

se analisa empresas que desenvolveram até 5 produtos, observou-se que nelas existe maior 

qualificação (presença de sócios com ensino superior e ausência de ensino fundamental). São 275 

empresas que se enquadram nesta categoria. Das 275, 203 possuem sócios com ensino superior, 81 

com mestrado e 28 com doutorado FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017. 

Um resultado interessante é referente à categoria desenvolveu “mais de 6 produtos”. Para a 

amostra analisada, existem, relativamente, menos empresas que se enquadram nesta categoria, mas 

observou-se que mais de 70% dos sócios possuem nível superior. Em relação aos desafios 

enfrentados, em primeiro lugar vem as dificuldades em obter o capital e/ou recursos financeiros para 

administrar a empresa. Em segundo lugar, tem-se a comercialização do produto FARIA, SEDIYAMA 

e LEONEL, 2017. Outro resultado interessante é que as startups que tiveram seus projetos iniciados 

nas décadas de 1980, 1990 e 2000 (número relativamente pequeno em relação ao período pós 2010) 

possuem mais de 53% dos sócios sem ensino superior. Este cenário muda pós 2010 e este número 

diminui para 20% apenas FARIA, SEDIYAMA e LEONEL, 2017. 

Como as empresas que produziram um número maior de produtos estão relacionadas a um grau 

maior de escolaridade por parte dos sócios, é possível notar a importância do capital social para o 

processo inovador das startups. Esse resultado apresenta consonância com Rocha e Ferreira (2001) e 

George, Zhara e Wood (2002), que mostram que a qualificação maior da equipe está associada a um 

maior número de inovações nas empresas. 

 

d) Relação entre produtos desenvolvidos e propriedade intelectual 

Por fim, tem-se a quarta e última seção que trata da relação entre produtos desenvolvidos e 

propriedade intelectual. Observou-se que o valor do quiquadrado foi significativo a 5% de 

probabilidade. A Tabela 7 apresenta, para cada um dos casos, as frequências absolutas observadas e 

esperadas e o ajuste residual. 

 

Tabela 7 - Frequências e resíduos padronizados ajustados para produtos desenvolvidos e o número 

de modalidades de propriedade intelectual registrado pela startup 

 

Propriedade Intelectual 

Nenhuma 

modalidade 

 

Pelo menos uma 

modalidade 
Três 

modalidades 

N° de produtos Nenhum Freq. observada 42 3 0 
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desenvolvidos produto 

desenvolvido 

Freq. esperada 35,924 7,059 2,017 

Ajuste residual 2,414 -1,780 -1,554 

1 a 5 produtos 

Freq. observada 217 43 15 

Freq. esperada 219,538 43,137 12,325 

Ajuste residual -0,796 -0,047 1,627 

6+ produtos 

Freq. observada 26 10 1 

Freq. esperada 29,538 5,804 1,658 

Ajuste residual -1,531 2,004 -0,552 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Pode-se verificar, por meio da Tabela 7, que enquanto há maior proporção de empresas que 

desenvolveram de “1 a 5 produtos”, existe também uma quantidade maior de empresas que não 

possuem registros de propriedade intelectual (PI). Para empresas que não possuem registro de PI, os 

resíduos são maiores para a categoria de empresas que não produziram produtos ainda. 

Após os testes supracitados, os resultados da Análise de Correspondência entre as duas 

categorias analisadas podem ser obtidos. Foram encontradas duas dimensões e a decomposição 

inercial para as duas dimensões pode ser visualizada na Tabela 8. Os resultados mostram que as duas 

dimensões explicam 100% da inércia principal total e que quanto maior for esta inércia, maior será a 

associação entre as categorias e mais adequado torna-se o método utilizado. Após a verificação de 

todos os requisitos necessários para a confecção da Análise de Correspondência, construiu-se o mapa 

perceptual, conforme Figura 4. 

 

Tabela 8 - Decomposição inercial para as duas dimensões 

Dimensão Valor Inércia Inércia percentual Inércia cumulativa 

1 0,1437 0,0206 75,93 75,93 

2 0,8090 0,0065 24,07 100 

Total  0,027 100  

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura 4 – Mapa perceptual para produtos desenvolvidos e registro de modalidades de propriedade 

intelectual 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Por meio do mapa perceptual, pode-se observar que a categoria “desenvolveu mais de 6 

produtos” possui relação com a categoria “pelo menos uma modalidade de propriedade intelectual 

registrada”. O Censo mostra que 30% das empresas (11 empresas de 37) desse grupo possuem, pelo 

menos, uma modalidade de PI registrada. Em termos de ranking, as modalidades registro de marca, 

depósito de patente e direitos autorais ocupam as três primeiras posições respectivamente FARIA, 

SEDIYAMA e LEONEL, 2017. 

Outra relação que fica evidente no mapa é aquela entre as categorias de “1 a 5 produtos” 

desenvolvidos e “nenhum” registro de PI. Das 275 empresas classificadas no grupo até 5 produtos 

desenvolvidos, 80% não tem nenhum registro de propriedade intelectual. É importante salientar que 

quase 60% das empresas que não registraram PI tiveram seus projetos iniciados após 2016. Isso pode 

ser uma explicação possível para esse resultado, além do fato de, em sua grande maioria, serem 

empresas dos setores de tecnologia da informação e registro de software que praticamente não registra 

propriedade intelectual. Dentre as empresas que possuem pelo menos um registro, os registros mais 

comuns são depósito de patente, registro de marca e registro de software (FARIA, SEDIYAMA e 

LEONEL, 2017). Dullius e Schaeffer (2016) argumenta que o processo de registro de patente por 

parte das startups é oneroso e demorado, além de não serem ideais para esse tipo de negócio. Assim, 

muitas empresas buscam melhorar sua competitividade por meio do seu modelo de negócios e 

desenvolvimento, relegando o registro de patente para segundo plano. 

De forma resumida, os resultados mostraram que ocorreu uma relação positiva entre o número 

de produtos desenvolvidos e o faturamento da startup, além de uma associação forte entre a 
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qualificação e o número de produtos desenvolvidos pela empresa, enfatizando seu caráter de alto 

capital social e potencial inovador. Ademais, no tocante a propriedade intelectual e faturamento, o 

fato de que grande parte das empresas ter seus projetos iniciados em 2016, um ano antes da realização 

do censo, e as empresas pertencerem ao setor de tecnologia da informação podem ter influenciado os 

resultados. Ainda assim, observou-se uma relação positiva entre empresas com 6 ou mais produtos e 

pelo menos 1 modalidade de propriedade intelectual; além de uma associação positiva entre empresas 

que desenvolveram 6 ou mais produtos e empresas cujo faturamento ficou entre R$ 101 mil e R$1 

milhão. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal do presente estudo foi analisar, para as startups mineiras, a relação entre 

as variáveis como produtos desenvolvidos, faturamento, qualificação, propriedade intelectual e 

comercialização, para o ano de 2017. Para isso, foi realizada uma Análise de Correspondência com o 

objetivo de caracterizar e verificar as associações entre as variáveis selecionadas na análise. 

É importante enfatizar que somente 20% das empresas possuem registro de propriedade 

intelectual, uma característica que pode refletir a idade das empresas, já que 74% delas tiveram suas 

operações iniciadas em 2016. Outra possível explicação é o fato de pertencerem ao setor de tecnologia 

de informação que tradicionalmente investem menos em PI. A idade das empresas também pode 

ajudar a explicar o porquê de tantas empresas não terem faturamento para os anos de 2015 e 2016, e 

o aumento de faturamento esperado para 2017. 

Com a aplicação do método Análise de Correspondência foi possível verificar uma associação 

positiva entre o número de produtos desenvolvidos pela empresa e o faturamento das startups. Ou 

seja, pode-se dizer que as startups com um maior faturamento estão relacionadas a um número maior 

de produtos desenvolvidos. Assim, é extremamente importante que startups tenham um portfólio de 

produtos para enfrentarem as adversidades do mercado. O desenvolvimento de apenas um produto 

aumenta, e muito, as chances de falhas. 

Outra associação positiva é aquela entre o grau de escolaridade dos sócios da startup e o número 

de produtos desenvolvidos, confirmando que startups são empresas de alto grau de capital humano e 

potencial inovador. 

Por fim, conclui-se, ao se verificar a existência de relação positiva entre o número de produtos 

desenvolvidos e qualificação, que estas empresas possuem importante potencial inovador e elevado 

capital social. Em adição, ao constatar que as variáveis produtos desenvolvidos e faturamento estão 
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positivamente relacionadas, sugere-se que as startups estão conseguindo, de alguma forma, superar 

os desafios enfrentados e se desenvolver no mercado. 
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