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 AUTORES (as) CONVIDADOS(as)

O artigo intitulado Mulheres em Revista  : A contribuição feminina nas 
Revistas do CML e da AML (1921-2021 Elizabeth Madureira ), da autora 
Siqueira   , palestrante no referido evento, busca evidenciar e discutir a produção 
feminina no interior das Revistas do Centro e da Academia Mato-Grossense de 
Letras, entre 1921 e 2021, assim como compreender o periódico enquanto 
mecanismo de recuperação da memória institucional. O Itinerário do Projeto 
Memória da Imprensa de Mato Grosso  , na modalidade “Nota Prévia”, é o título 
do texto apresentado pela autora, , também Eliane Maria Oliveira Morgado
palestrante no referido evento, cuja abordagem recai sobre a Imprensa de Mato 
Grosso e a finalidade de se preservar e constituir o acervo, em microfilmes, da 
imprensa periódica do Estado. Somente a partir da vinculação ao Plano 

EVENTOS - I Ciclo de Palestras Perspectivas no Estudo em Periódicos

A Revista Eletrônica Documento/Monumento – REDM, promovida pelo Núcleo 
de Documentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, do Instituto de 
Geografia, História e Documentação, da Universidade Federal de Mato Grosso, 
apresenta, no Volume 32 , n. 1, de julho de 2022, edição comemorativa aos 
festejos dos “52 anos da UFMT”, 46 anos do NDIHR e “13 anos da Revista”, 
momento muito especial para inovar e inaugurar na seção Artigos, as 
subseções intituladas: Autores(as) Convidados(as) e Eventos, à convite da 
editoria da REDM. Os autores convidados desse volume são Adélia Maria 
Badre Mendonça de Deus, Alfredo da Mota Menezes e Luiza Rios Ricci Volpato. 
Já em Eventos, a REDM participou em 2021 do I Ciclo de Palestras 
Perspectivas no Estudo em Periódicos, nos dias 1,2,3 de dezembro de 2021, 
sob a organização de professores, pesquisadores e alunos do 
PPGEL/UNEMAT, NDIHR/UFMT, IFMT e SEDUC-MT, na modalidade 
“Videoconferência”, do qual, publica-se nessa subseção 5 (cinco) trabalhos de 
participantes do referido evento. O Periódico apresenta um conjunto de 
investigações realizadas por professores e pesquisadores de diferentes 
instituições de ensino e pesquisa, públicas e particulares, sem perder de vista o 
propósito do debate técnico-científico, essencial para o amadurecimento do 
conhecimento. Trata-se de revista on-line, um meio amplamente democrático e 
acessível no meio intra e extra-acadêmico, criando e oferecendo aos leitores – 
alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores – condições para que 
possam não apenas apreciar os diferentes textos, mas publicar seus trabalhos e 
investigações científicas. Neste volume 32 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. 

O artigo Impressões sobre Estevão de Mendonça: 'Uma Memória Familiar e 
aos Olhos de Amigos' Adélia Maria Badre Mendonça de Deus  de autoria de ,
tem como foco a figura do historiador, advogado provisionado, professor e 
homem de cultura Estevão de Mendonça, seja na sua própria ótica, quando se 
revela em autobiografia, seja na ótica da autora, enquanto neta, fazendo 
estampar as gratas lembranças da família, além da perspectiva dos muitos 
amigos e admiradores. é o A Revolução Boliviana de 1952  : Antecedentes 
título do estudo de , onde procura analisar os motivos  Alfredo da Mota Menezes
que levaram à Revolução Boliviana de 1952. Ou, em outras palavras, qual a 
situação econômica, social e política da Bolívia no momento pré-revolucionário 
e quem, afinal, preencheu o espaço político existente. Luiza Rios Ricci Volpato 
apresenta o texto , na modalidade “Ponto de Vista”, O Início de uma Trajetória
quando relata sobre os primórdios de sua trajetória acadêmica.

EDITORIAL 

ISSN: 2176-5804



Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiro é que foi possível o desenvolvimento  
efetivo deste investimento histórico-cultural.  Em , e , o autor Jornalismo  literatura história
Luiz Renato de Souza Pinto, também palestrante do I Ciclo de Palestras, ao abordar “as 
confluências entre jornalismo, literatura e história mato-grossense em sala de aula e a 
importância do documento histórico e cultural para a mediação do leitor com a cultura e 
história mato-grossense”, procurou apresentar uma visão pautada pela crônica enquanto 
gênero ideal para a formação do leitor. Já a autora, , participante do mesmo Neuza Zattar
evento, apresenta o artigo intitulado Maria Josepha de Jesus Leite - A Nhanhá da 
Jacobina, tendo por base um conto romanceado da história de vida de Maria Josepha de 
Jesus Leite, na fazenda Jacobina, e que, ao casar-se ainda menina, conforme acerto entre 
seu pai e o futuro esposo, enviuvou-se aos 32 (trina e dois) anos de idade, com 10 (dez) 
filhos. Encarando o deságio, ela administrou, com mão de ferro, as propriedades deixadas 
até o final de sua vida, num período, em que o papel da mulher era de submissão e 
obediência. Em “Nota Prévia”, a autora e palestrante do referido evento, Nileide Souza 
Dourado apresenta o tema “Periódicos” no contexto brasileiro, explicitando o campo de 
pesquisa e o diálogo com outras áreas das humanidades, tais como jornalismo e história, 
sob o título “Estudo em Periódico: Revista Eletrônica Documento Monumento – REDM  
- Campo de Pesquisa para as áreas de Humanidades e afins.

As autoras e , com o texto Ilsyane do Rocio Kmitta  Simone Garcia Alves Elisa Lynch: a 
participação da mulher em uma guerra marcada por homens  , apresentam  uma nova 
visão sobre a figura emblemática de uma mulher que teve sua vida marcada por momentos 
traumáticos desde a infância até sua morte; e que teve sua imagem distorcida em duas 
versões: sendo lembrada e descrita por muitos como uma heroína, e por outros como uma 
prostituta e manipuladora, Elisabeth Alicia Lynch (1834-1886), a Madame Lynch, como é 
lembrada no Paraguai, foi uma irlandesa que lutou na Guerra da Tríplice Aliança (1864-
1870) ao lado de seu companheiro e confidente Solano López (1825-1870). O artigo Na 
Borda da Floresta-Margem: a aula de história e o tempo -multiplicidade, de autoria de 
Nilton Mullet Pereira  Gabriel Torelly  e , procura tratar do problema do tempo presente 
na/da aula de História. O presente é tratado como um constructo temporal e intelectual que 
exerce uma dupla função: por um lado, o presente é uma forma-conteúdo que se oferece 
como tema; por outro, ele é uma forma-contexto, que opera como fundamento desde o qual 

No primeiro texto Analysis of the Effects of Monetary Policy under the Inflation 
Targeting Regime on Brazilian Economic Growth between 2009 and 2018 (inglês e 
português), os autores eLeandro Vinicios Carvalho Eliandro Clemente Henrique  
procuram analisar os mecanismos de transmissão da política monetária explorando as 
relações existentes entre as variáveis macroeconômicas como produto, inflação e taxa 
básica de juros na condução da política monetária sob o regime de metas de inflação entre 
os anos de 2009 a 2018 com o objetivo de avaliar a sensibilidade da resposta do hiato do 
produto e inflação as variações na taxa básica de juros. Já  eMacarena Candia Mauro  
Henrique Miranda de Alcântara  Análisis de las representaciones de la , com o artigo 
abolición de la esclavitud en Brasil presentes en las publicaciones caricaturescas de 
la “Revista Illustrada”, “El Mosquito” y “Don Quijote” (espanhol e português), 
buscam analisar e interpretrar o uso de caricaturas contidas nos jornais: Mosquito, Dom 
Quixote(Argentina) e Revista Ilustrada (Brasil), publicações satíricas e humorísticas, tidas 
como relevantes para a compreensão da sociedade no século XIX, um dos principais meios 
de leitura à época, como documento histórico. De “Preguiçosos” e “Ferozes” a 
pertencentes à outra “Raça” Humana:  a busca por construções de representações 
sobre povos indígenas no Araguaia em narrativas dos séculos XVIII e XIX  é o título do 
artigo de , que apresenta uma problematização sobre narrativas Juliana Cristina da Rosa  
que abordam os diferentes povos indígenas a partir de sua descrição, categorização e 
representação, destacando o uso de “raça” como categoria explicativa da diferença que se 
tornou constante no século XIX. Ressalta, ainda, que, mesmo em narrativas anteriores que 
não acionavam “raça”, diferentes representações faziam referências às características 
atribuídas aos povos indígenas, como a indolência, a irracionalidade, a desumanidade, o 
paganismo, o canibalismo e outras categorizações negativas.

SEÇÃO ARTIGOS



o passado é recortado e ensinado. No artigo Falando de Patrimônio Cultural: 
abordagens históricas e conceituais, seus usos no passado e as perspectivas 
material e imaterial Camila de Brito Quadros, a autora apresenta algumas  
problematizações acerca do campo do patrimônio cultural, tendo como perspectiva de 
análise as categorias material e imaterial. O estudo revela algumas contribuições em 
âmbito historiográfico mais gerais, bem como associadas as políticas patrimoniais no Brasil 
também estão presentes no texto. Já em Arquivos locais como espaço de atuação do 
Historiador Gilberto Cézar de Noronha  Kenia Moraes Gomes Nayara , de autoria de , e 
Rosa Diniz Rocha  , discute as possibilidades e os desafios da atuação do historiador em 
arquivos cartoriais que têm sob sua guarda documentos relevantes para a história social, 
econômica, demográfica e cultural e que nem sempre se encontram conservados e 
acessíveis segundo as boas práticas arquivísticas. Com o estudo O Terceiro Governador: 
a importância dos mapas como recursos administrativos e políticos no governo de 
Luís Pinto de Sousa Coutinho (1769-1772)  Carmem Marques Rodrigues, a autora  
busca discutir, especialmente, os três primeiros anos (1769-1771) do governo de Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, terceiro Governador e Capitão-General da Capitania do Mato Grosso e 
Cuiabá (1769-1772), com foco no uso que ele fez dos mapas como ferramentas políticas, 
administrativas e científicas. A cartografia desempenhou papel fundamental em sua 
política, desde a preparação de Luís Pinto para tomar posse do governo até o momento em 
que, já com saúde debilitada, escreveu a sua Ideia Geral. O artigo intitulado Anarquismo e 
Cristianismo: Liév Tolstói e a construção de uma existência libertária, autoria de 
Lucas Florianovitch Noelen Alexandra Weise da Maiae , procura tecer relações e  
diálogos entre anarquismo e cristianismo, a partir das contribuições e reflexões realizadas 
por Liév Tolstói (1828-1910) sobre a desobediência civil e a criação de uma existência 
libertária. Assim, a partir da análise dos dois textos fundamentais ao anarquismo, 
produzidos no séc. XIX e XX, os autores buscam demonstrar a continuidade de certos 
elementos e experiências temporais problemáticos ao anarquismo, como a centralidade e 
referencialidade do futuro na ação libertária. O artigo intitulado Usina Itaici: entre o 
espaço e sua dimensão educativa  Emilene Fontes de Oliveira  , de autoria de , traz uma 
reflexão sobre a educação não escolar no contexto da Usina Itaicí-MT no perido de 1897 a 
1930. A referida usina foi uma importante indústria de produção de açucar e aguardente em 
Mato Grosso e sua história foi marcada pela característica empresarial gigante para a 
época, e ainda pela atuação de seus proprietários no âmbito político-econômico, 
principalmente quando se refere ao primeiro proprietário, o Coronel Antônio Paes de 
Barros, mais conhecido como Cel. Tóto Paes, o qual chegou a exercer o cargo de 
Presidente de estado de Mato Grosso entre os anos 1903 a 1906. O artigo intitulado O 
Papel da Mulher no Desenvolvimento Econômico: uma análise econométrica, de  
autoria de e , pretende mostrar se há,   Milena da Silva Martins Frederick Fagundes Alves  
de fato, uma relação significativa entre a desigualdade de gênero e o desenvolvimento 
econômico de um país. Além disso, busca verificar a correlação entre as variáveis, como 
acesso à educação, participação política, acesso ao mercado de trabalho, saúde 
reprodutiva das mulheres, a liberdade político-econômica de um país e o IDG, e ainda, 
verificar o impacto da mudança dessas variáveis no IDG. Os autores do artigo intitulado 
Eficiência dos agricultores familiares beneficiários e não beneficiários do PNAE na 
Mesorregião metropolitana de Fortaleza: uma aplicação do modelo FDH Manoel , 
Alexandre de Lucena Renata Benício de Oliveira Eliane Pinheiro de Sousa, e , propõe   
analisar a eficiência dos agricultores familiares pertencentes a esses dois grupos na 
Mesorregião Metropolitana de Fortaleza (MMF), representada neste estudo pelos 
municípios de Aquiraz e Pacajus. Tais municípios foram os que se destacaram, em 2016, 
com os melhores desempenhos dessa mesorregião no cumprimento do artigo 14 da Lei n° 
11.947, de 16 de junho de 2009. Em Agricultura Urbana e Periurbana na cidade de 
Dourados-MS Maria Batista Brito Madalena Maria Schlindwein Priscila , as autoras , e 
Elise Alves Vasconcelos buscam destacar a importância da AUP para a sustentabilidade 
ambiental e socioeconômica das cidades. Especificamente, contextualizar a AUP no 
mundo e no Brasil, considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos e, ainda, 
descrever iniciativas na cidade de Dourados-MS e como as políticas públicas interferem 
nas ações destinadas a essa atividade. O artigo O impacto das Emendas Parlamentares 



Individuais sobre a eficiência dos gastos públicos em saúde nos municípios 
mineiros: uma análise para a legislatura de 2011-2014 Alice Giovani de , de autoria de 
Oliveira Adriano Provezano Gomes Jeferson Boechat Soares, e , procura analisar o   
impacto das emendas orçamentárias individuais sobre a eficácia dos gastos em serviços 
públicos de saúde para os municípios de Minas Gerais. Para alcançar os objetivos 
propostos, utiliza-se a metodologia DEA de dois estágios, em que, inicialmente, calcula-se 
o escore de eficiência dos municípios mineiro para os gastos públicos em saúde, e então, 
verifica-se os determinantes destes por meio do modelo de regressão Tobit. Migrações e 
as sociedades multiculturais: tensão e benefício nas relações interculturais é o título 
do artigo de ,  eAna Claudia Vitorio de Carvalho Goes Cristóvão Domingos de Almeida  
Maristela Carneiro, procura demonstrar através dos conceitos elaborados pelos autores 
aqui estudados como os fenômenos de migrações humanas contribuíram para a 
conformação das sociedades multiculturais e como elas foram atravessadas pelas 
combinações advindas deste encontro, aqui denominadas como híbridas.

Dra. Nileide Souza Dourado e Dra. Elizabeth Madureira Siqueira

Este número da Revista, como se pode observar, está dedicado aos 52 anos da UFMT que 
é homenageada através do Núcleo de Documentação Informação Histórica Regional 
(NDIHR), da Universidade Federal de Mato Grosso, pelos seus 46 anos de existência do 
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 científicos para 
subsidiar a montagem e desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, projetos 
políticos e outros. Portanto, um espaço sempre aberto para receber contribuições de todos 
os campos do conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR / UFMT com a diversidade 
de áreas científicas. A capa da Revista Eletrônica Documento Monumento (REDM) para 
este número e das próximas edições será reproduzida com o frontispício do NDIHR em 
cores diferenciadas. 

Editoras
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RESUMO 

 O presente texto tem como foco a figura do historiador, advogado provisionado, 

professor e homem de cultura Estevão de Mendonça, seja na sua própria ótica, quando se 

revela numa autobiografia, seja na minha própria, enquanto neta, nas gratas lembranças 

da família e na perspectiva dos muitos amigos e admiradores. 

 

Palavras-chave: Estevão de Mendonça. Autobiografia. Mato Grosso. 

 

ABSTRACT 

The present text focuses on the figure of the historian, provisional lawyer, teacher, and 

man of culture Estevão de Mendonça, whether from his own point of view, when it is 

revealed in an autobiography, or in my own, as a granddaughter, in the grateful 

memories of the family and in the perspective of many friends and admirers. 

Keywords: Estevão de Mendonça. Autobiography. Mato Grosso. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

É com imensa satisfação que apresento neste artigo Impressões sobre Estevão de 

Mendonça: Uma Memória Familiar e aos Olhos de Amigos − dizer que muito há que se 

falar e escrever sobre esse ‘lapidário das palavras’, Estevão Anastácio Monteiro de 

Mendonça, ao comum dos homens, “Estevão de Mendonça”, expoente da historiografia 

mato-grossense e brasileira, intelectual, professor, historiador, respeitado autor de 

inúmeras obras, advogado provisionado, pertencendo aos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso. 

 

 

 

mailto:adeliambmendoncadedeus@hotmail.com
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ADÉLIA MARIA BADRE MENDONÇA DE DEUS é Procuradora Federal, 

aposentada pela Universidade Federal de Mato Grosso e é, atualmente, membro do 

Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. Dedica grande 

parte do seu tempo em preservar as memórias de seus ancestrais – Estevão Anastácio 

Monteiro de Mendonça e Rubens de Mendonça, ambos historiadores. Já organizou 

vários eventos com o intuito de manter vivas essas memórias. Participou de forma ativa 

dos festejos do Centenário de Estevão de Mendonça, ocorrido em 1969. Bem como 

organizou o “Ano Centenário do Historiador, Jornalista, Literato e Sátiro Rubens de Mendonça” nos anos 

de 2014 e 2015, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato 

Grosso, Universidade Estadual de Mato Grosso, Academia Mato-Grossense de Letras e Instituto Histórico 

e Geográfico de Mato Grosso. Por ocasião do encerramento do Ano Centenário de Rubens de Mendonça, a 

Academia Mato-Grossense de Letras ofertou um site www.rubensdemendonca.com.br sobre os 

acontecimentos do Centenário do homenageado, bem como de vários artigos publicados por Estevão de 

Mendonça. Sou eu a responsável por abastecer o site. 
 

O debruçar sobre a memória e a inédita e rara produção de Estevão de Mendonça, 

ela nos remete a um intelectual de peso, seja entre livros, artigos, consultorias, 

colaboração em periódicos nacional e regional, serviços, sócio correspondente de vários 

Institutos Históricos dos estados brasileiros como do Instituto Histórico e Geográfico de 

São Paulo, de Sergipe, Alagoas e Pará, um dos fundadores do Instituto Histórico de Mato 

Grosso (IHMT), em 1º de janeiro de 1919, ocasião das comemorações do 

bicentenário de fundação de Cuiabá, tendo à frente da instituição o Presidente do 

estado de Mato Grosso e Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, D. Francisco de 

Aquino Corrêa, congregando ao seu lado homens célebres, intelectuais, como 

Antônio Fernandes de Souza, Carlos Gomes Borralho, Emílio Amarante Peixoto 

de Azevedo, João Cunha, Joaquim Pereira Ferreira Mendes, José Barnabé de 

Mesquita, Luiz da Costa Ribeiro, Ovídio de Paula Correa, Philogonio de Paulo 

Corrêa e Virgílio Alves Corrêa Filho que, ao lado de Estevão de Mendonça, se 

responsabilizaram pela instalação da instituição, em 8 de abril do mesmo ano, aquela 

que é hoje nominada Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT), a mais 

antiga Instituição Cultural viva de Mato Grosso1. Também, integrou o quadro dos 

associados, na mesma categoria, do Centro Matogrossense de Letras, ancestral da 

Academia Mato-Grossense de Letras, no ano de 1921. Portanto, o intelectual Estevão de 

Mendonça foi um “homem de letras” e de “Ciência” − comprometido em criar, organizar 

espaços de sociabilidade e de atividades literárias e científicas.  

Segundo o advogado José Jayme Ferreira de Vasconcellos, ao empossar-se de sua 

cadeira no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 8 de agosto de 1965, em 

conferência intitulada “Estevão de Mendonça e a Historiografia Matogrossense”, 

 
1 RIHGMT, Cuiabá, Ano 1, n. 2, 1919). 
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argumenta que A vida de Estevão foi, toda ela, caracterizada por um constante amor ao 

estudo dos fatos de sua terra, que seus trabalhos bem patenteiam[...] Verdadeiro 

historiógrafo de Mato Grosso em cujos trabalhos foram buscar subsídios todos quantos 

tem traçado biografias dos homens públicos do nosso Estado[...]. 

Sublinha ainda Ferreira de Vasconcellos que “o historiador que havia em Estevão 

de Mendonça, testemunhava o educador que sempre foi, porque a história é a mestra da 

vida e a missão do historiador é educar o futuro com as lições do passado”. 

Apresentada em linhas gerais a trajetória de Estevão de Mendonça reconstituída a 

partir de documentos de seu arquivo pessoal preservado pela família que, a  partir daí, o 

presente texto segue apresentando a história e a memória de Estevão de Mendonça, 

abarcando desde a sua Autobiografia2, escrita em 1950 quando é desenhado por ele o 

caminho da própria vida, memória de valia inestimável. Já o texto intitulado Estevão de 

Mendonça por Rubens de Mendonça revela o convívio de familiaridade, o trato de 34 

anos de convivência entre pai e filho. Na sequência, o artigo trata das impressões sobre 

Estevão de Mendonça aos Olhos de seus Amigos, contendo relatos considerados 

indispensáveis para a construção da memória do personagem e ainda, procura revelar a 

sua rede de relações sociais e de divulgação de opiniões. Por último, apresenta-se o 

texto/carta intitulado Um Precioso Diamante, de autoria de Monteiro Lobato, documento 

revelador de uma amizade epistolar, claramente ilustrada na carta de 22 de fevereiro de 

1937, cuja admiração de Lobato recai na caligrafia de Estevão de Mendonça, ao 

manifestar agradecimentos ao grande autor de “Urupês”. 

 

                                                          

AUTOBIOGRAFIA 

 

Nasci numa serena madrugada de Natal, em 25 de dezembro de 1869, 

em Santo António da Barra distrito de Melgaço, município do Rio 

Abaixo3. Meus pais - João Anastácio Monteiro de Mendonça e 

 
2 MENDONÇA, Estevão de. Retalhos da vida. Cuiabá, Tip. da Escola Industrial, 1950. 
3 Hoje Santo Antônio do Leverger/MT. 
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Hemenegilda Maria das Dores de Mendonça. Meus pais, em 1871, 

residiam no distrito de Miranda. Em busca de médico, gravemente 

enfermo fui conduzido até Corumbá, em canoa numa penosa viagem 

que agravou o mal. Meus tios Nuno de Mendonça e Maria da Conceição 

Mendonça, casal sem filhos, regressavam nesse tempo de Assunção.  

Também sem médico, na vila, e a moléstia atingindo a fase derradeira, 

minha tia propôs a solução cabível: - Levo o menino para Cuiabá e se 

viver, ficará sendo meu filho.  

Tive aqui tratamento demorado. Ganhando um filho após 8 meses de 

cuidados clínicos do Dr. Dormevil José dos Santos Malhado. A mamãe 

guardou sempre na alma uma gratidão imensa àquele facultativo tão 

bondoso. 

Assim, fui criado pelos meus tios Nuno Anastácio Monteiro de 

Mendonça e Maria da Conceição Monteiro de Mendonça e educado 

com excepcional carinho. Em suas companhias vivi até 1894, e 

faleceram em meus braços. A minha tia eu chamava de mamãe. 

Fui batizado a 6 de novembro de 1870, na igreja paroquial da Freguesia 

de Pedro II (segundo distrito de Cuiabá), sendo celebrante o Reverendo 

Manoel Inácio de Mesquita. 

Vivi em plena era do romantismo sob influência de Lamartine e Alfred 

Musset. 

Aos 4 dias do mês de fevereiro de 1887, casei-me com Etelvina Caldas 

de Mendonça, tenho 4 filhos: Other de Mendonça, nascido a 7 de 

setembro de 1895. Nuno de Mendonça, nascido a 4 de julho de 1895. 

Bartira de Mendonça, nascida a 4 de março de 1903 e Rubens de 

Mendonça, nascido em 27 de julho de 1915.  

Em fevereiro de 1891 fui nomeado praticante do Correio de Cuiabá, e 

em dezembro de 1895, já oficial solicitei exoneração. Tendo como 

auxiliar meu primo Nuno de Mendonça Sobrinho. Fundei o Colégio 

Augusto Leverger, começando o ano letivo a 14 de janeiro de 1896, 16º 

aniversário de falecimento desse grande servidor de Mato Grosso. 

Iniciei desse modo o culto levergeriano, agora vitorioso em toda a linha 

graças à minha tenacidade e ao meu esforço nunca interrompido. Tudo 

quanto, desde então se fez em prol da memória de Leverger, nasceu de 

minha iniciativa, ou teve a minha colaboração imediata.  

A Tribuna, semanário de propriedade e direção de Custódio Alves 

Ferreira, foi o primeiro jornal em  que eu colaborei (1889). 

Nesse mesmo ano, eu, Henrique Silva, José Júlio da Silveira Martins, 

fundamos a “Vespa”, folha literária. Em 1910, com Amarílio de 

Almeida circulou o “Comercio”.  

 Colaborei na “Gazeta” de Vital Araújo, no “Clarim” de Pedro Ponce, 

e no “Republicano”, neste desde 1895 a 98, sob a direção de Antônio 

Fernandes, Trigo de Loreiro. Também em vários periódicos, no “O 

Mato Grosso”. Escrevi no “Debate”, na “Gazeta Oficial” e ainda, nos 

seguintes jornais: “A Cruz”, “O Farol”, “O Democrata”, “A Reação” 

e mais recentemente no “Estado de Mato Grosso”. 

Em 1905 fundamos, eu e Antônio Fernandes de Souza, a revista “O 

Archivo”, destinada à divulgação de documentos históricos e 

Geográficos. Na Revista “Mato Grosso” a minha contribuição foi 

abundante. Esclareço por fim que jamais auferi qualquer remuneração 

pecuniária, resultante da minha atuação na imprensa. 

Por proposta de Antônio de Toledo Piza, a 20 de setembro de 1905, 

fui, por unanimidade, incluído no quadro dos sócios correspondentes 

do Instituto Histórico de São Paulo. Em sessão de 7 de maio de 1906, 

por proposta de Oscar Leal , fui eleito sócio correspondente da 
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Sociedade de Geografia de Lisboa  (diploma registrado sob número 

6.194). 

 Por proposta do Dr. Orlando de Araújo, em sessão de 31 de agosto de 

1932, fui eleito sócio correspondente do Instituto Histórico de 

Alagoas. 

 Faço parte do quadro de sócios da Sociedade Capistrano de Abreu 

logo após a sua fundação. Fui preposto pelo General Malan d’ 

Angrogne, em 1919, em sessão de 22 de agosto de 1931 fui eleito 

sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Pertenço à classe dos sócios remidos.  

Sócio fundador do Centro Matogrossense de Letras (agora Academia 

Mato-Grossense de Letras, ocupo a cadeira que tem como Patrono 

Augusto Leverger). 

Em janeiro de 1919, eu e o Dr. Eurico Goés fundamos em Cuiabá o 

Instituto Histórico de Mato Grosso, instalado em 8 de abril desse 

mesmo ano. Para mim, foi a vitória de 20 anos de propaganda. 

Mediante concurso fui, a 20 de outubro de 1898, nomeado professor 

efetivo da cadeira de História e Geografia do Liceu Cuiabano. 

Desdobrada a cadeira em 1902, em virtude de equiparação ao Ginásio 

Nacional, optei pela cadeira de Geografia, e nela aposentei-me.  

De julho de 1903 a julho de 1906 exerci igualmente o cargo de 

auxiliar-técnico da Repartição de Obras Públicas do Estado e a seguir 

o de diretor.  

Por indicação exclusiva do Barão de Ramiz Galvão, presidente do 

Conselho Superior de Ensino, fui, em 1920, nomeado inspetor federal 

do Liceu Cuiabano. Com a aposentadoria desse eminente.  

Brasileiro, solicitei a minha exoneração que só me foi concedida em 

começo de 1927, quando o pedido foi renovado.  

Nos termos do Código de Interventores fui nomeado, em 1932, pelo 

governo Provisório, para o cargo de membro do Conselho Consultivo 

deste Estado. O conselho compunha-se de cinco membros, mas 

funcionava com três únicos – Dom Francisco de Aquino Corrêa, Dr. 

Estevão Alves Corrêa e eu. Solicitei exoneração em 1933.  

Nos termos do Código Eleitoral fui nomeado, em junho de 1932, pelo 

governo Provisório, juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, tendo 

deixado a respectiva função em 1934.  

Em 1906 fiz “Quadro Coreográfico de Mato- Grosso” aprovado pelo 

Conselho Superior de Ensino do Estado4 (2). Em 1919, publiquei 

“Datas Mato-Grossenses” em dois volumes. Colaborei no “Álbum 

Graphíco do Estado de Mato-Grosso”, impresso em Hamburgo (1914, 

pouco antes da guerra). 

Por decreto número 168, de 12 de maio de 1905, fui nomeado, com 

Antônio Fernandes de Souza, para coordenar e dirigir a publicação 

dos trabalhos do Barão de Melgaço. Veio à luz, impresso na tipografia 

de Avelino Siqueira, o primeiro volume da série - “Vias de 

Comunicações”, por mim adotado. O presidente Antônio Paes de 

Barros, morto nas imediações da fábrica pólvora do Coxipó, em 1906, 

foi substituído pelo 1 (primeiro) vice-presidente Pedro Leite Osório, 

que se desinteressou completamente pelo prosseguimento da 

publicação das obras de Leverger.  

Em começo de 1912, fui designado pelo Secretário do Interior para 

organizar a Biblioteca Pública do Estado, e após três de meses a 3 de 

maio – a Biblioteca foi inaugurada ( V. “Datas Mato-Grossenses” 

 
4 Publicou também, em 1908 “ Uma Caturrice” Cuiabá com y ou i). 
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Vol. 1 – 3 de maio). Fui o diretor nomeado e logo depois solicitei 

exoneração.  

A “Gazeta Oficial”, número 3.435, de 29 de junho de 1912, estampou 

o seguinte: “Ordem número 308 – Cuiabá, 27 de junho de 1912”: 

O Secretário do Interior, Justiça e Fazenda tendo em vista a 

solicitude, competência que revelou o Sr. Estevão de Mendonça, na 

organização da Biblioteca Pública desta cidade e o método que 

estabeleceu para que esse instituto preencha os elevados fins a que se 

destina, resolve : agradecer os inestimáveis serviços prestados pelo 

mesmo, cujo nome acha-se ligado imperecivelmente à Biblioteca, e 

manda que se transcreva a presente ordem no livro ponto da referida 

repartição para os devidos fins. – Manoel Paes de Oliveira.  

Em 1897, fui nomeado para reorganizar o arquivo da Secretaria do 

Governo do Estado. Com o respectivo arquivista Antônio Modesto de 

Melo, em dois anos de trabalhos apenas, a parte referente ao período 

colonial  ficou organizada. Deixei essa comissão em 1899, sendo 

substituído por Demétrio da Costa Pereira. 

Por proposta de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas 

no Brasil, e na forma do Decreto de 5 de junho de 1 934, fui em julho 

subsequente designado pelo Ministro da Agricultura para exercer as 

funções de Delegado do Conselho. Naquele Estado. Encontro-me no 

exercício desse cargo que não é remunerado.  

Fui sócio efetivo da Associação Literária Cuiabana durante vinte anos, 

até seu desaparecimento. Todo acervo da Associação – biblioteca e 

móveis – ficou incorporado por doação ao Centro de Letras. Concorri 

para essa deliberação. 

Colaborei no Almanaque de Mato Grosso (1904 e 1905); no 

Almanaque Popular do Rio Grande do Sul: no Almanaque Garnier, 

quando diretor Ramiz Galvão. Também em “Seleta”, revista carioca e, 

no mesmo período, correspondente epistolar de “O Estado de São 

Paulo” (1918 e 1919).  

Por proposta do Dr. José A. Boiteux, aprovada a 27 de julho de 1910, 

fui incluído no quadro de sócio correspondente da Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro. 

Educado sob orientação católica, bem cedo, entretanto com Ernest 

Renan, os meus princípios se assentam de parelha com o Mestre: 

“Quando se chegou a conhecer o Pai Celeste, aquele que se adora em 

espírito e em verdade, não esse sé só de nenhuma seita, de nenhuma 

religião partícula, de nenhuma escola. É-se da religião verdadeira; 

todas as práticas se tornam indiferentes, não se desprezam, porque 

são sinais que foram ou ainda são, respeitáveis: mas deixa-se de lhes 

reconhecer uma  virtude intrínseca  ( “ São Paulo”). 

Por Decreto do Governo Provisório, fui nomeado em 1932, juiz 

efetivo do Tribunal Eleitoral do Estado ( Decreto de 27 de junho de 

1932). 

Como advogado, coube-me o patrocínio de desembargadores e juízes 

de direito, ilegalmente afastados dos seus cargos. Os processos foram 

vitoriosos. 

Numa ruidosa demanda contra o Asilo Santa Rita, de Cuiabá, fui 

advogado do Arcebispo. Fiz a defesa com êxito, sem nenhum interesse 

econômico.  

Em todo o decurso de minha longa vida jamais tomei parte em 

competições partidárias: “Ou a política não me serve, ou eu não sirvo 

para a política dizia o Almirante Leverger”. Pratiquei o preceito, 

recusando por 3 vezes uma cadeira de deputado na Assembleia do 

Estado, e em 1917 a presidência do Estado e assim em 1932. 
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Tive, em 1938, a incumbência do Estado de defender-lhe, no foro de 

Corumbá os direitos sobre as minas de Urucum. Triunfou o Estado. 

Em 1939, mediante contrato com a prefeitura de Cuiabá, tive a 

incumbência de organizar o tombamento da cidade compreendendo as 

zonas urbana, suburbana e rural.  

Tenho sepultura perpétua no cemitério da Piedade desta cidade, junto 

ao túmulo de Barão de Melgaço. Concedeu-me uma Resolução, em 

atenção e reconhecimento de serviços à Capital do Estado. 

Neste ano de 1940, a 4 de setembro, fui incluído, como sócio 

correspondente do Instituto  Histórico e Geográfico Paraense. Por 

Decreto de 27 de abril de 1947, fui nomeado, pelo General Eurico 

Gaspar Dutra, Presidente da República e meu ex-aluno, para exercer o 

cargo de Membro do Conselho Administrativo do Estado de Mato 

Grosso.  

 

 

                        

                                            Datas Matogrossenses - 1919 

                                                                              

                                                       Datas Matogrossenses - 2012 

                                              

                                      

ESTEVÃO DE MENDONÇA POR 
RUBENS DE MENDONÇA5 

                                                                              

 
5 Entrevista concedida pelo historiador, Rubens de Mendonça, ao então Diretor do jornal “O Estado de 

Mato Grosso” jornalista Pedro Rocha Jucá.  
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Rubens de Mendonça, filho caçula de Estevão de Mendonça trás suas impressões 

sobre o seu convívio de 34 anos com o seu pai. Segundo Rubens, seus hábitos eram 

modestos.  

Papai dormia às 19 horas e acordava entre meia noite e uma hora da manhã. 

Almoçava às 10:00 horas e jantava as 16:00 horas.  

Ele trabalhava pela madrugada, depois do guaraná que bebia tão logo acordasse, 

começava a trabalhar. Escrevia até às 6:00 horas da manhã.  

No seu quarto, que era o quarto de dormir e escritório, havia uma cama, uma 

cadeira de balanço de vime, uma rede onde ele passava o dia, pois à noite dormia 

na cama. Ainda havia uma escrivaninha e uma cadeira onde ele trabalhava.  

Nesse quarto ele recebeu a visita do Marechal Dutra, quando Presidente da 

República, durante a sua visita a Cuiabá.  

Papai não bebia, nunca o vi beber, mas fumava cigarro de palha e, em suas 

refeições, comia apenas (todos os dias) arroz, frango e caldo de feijão, isso era de 

1º de janeiro a 31 de dezembro.  

Papai, quando acabava de trabalhar, ficava na janela vendo o movimento da rua. 

Trazer Estevão d Mendonça em sua intimidade não é fácil. Ele tinha mania de usar 

gravata verde, botina de elástico e roupa azul-marinho. 

Seu maior amigo era o compadre Fábio Monteiro de Lima, com quem carteava 

diariamente. 

 Anotava todos os fatos ocorridos de sua vida ou a ela relacionados. Exemplo: 

“1920 – meu pai faleceu às 9:00 hs da manhã do dia 19 de fevereiro, na Vila 

Nioaque.  

Em 1926 – 5 de Julho, sábado – faleceu José 2º filho de Bartira sendo sepultado no 

dia seguinte na Piedade (Túmulo da Família) 

1928 – 8 de setembro Other casou-se no Rio de Janeiro com Maria José Muzzi de 

Abreu. 

1929 – 4 de março levei Rubens ao “Buriti”. 

 Rubens deixou registrado que seu pai Estevão de Mendonça não escrevia e nem lia 

versos, quando encontrou nas “Memórias Dum Cuiabano” aqueles versos que eu 

fiz transcrever em “Ruas de Cuiabá”, fiquei admirado. Os versos estavam entre 

aspas. Verso que ele sabida de cor e sempre dizia, era este: “Graças à Deus que já 

tenho / Duas camisas para mudar / Uma que já me prometeram e outra que vão me 

dar!” 

Dentre os amigos de que ele mais gostava de conversar estavam: Marechal 

Rondon, Dom Aquino, Desembargador Mesquita, Sérgio e Ernesto Pereira Borges, 

Batinga, seu vizinho, Dr. Jonas Corrêa da Costa, Desembargador Celso de 

Albuquerque, Dr. Joaquim Amarantes, Desembargador Armando se Souza, Jercy 

Jacob, Dr. Francisco Antunes Muniz, Desembargador Moreira de Barros e Dr. 

Leônidas de Matos. 

Uma das pessoas mais inteligente que Estevão conheceu foi o Desembargador 

Carvalhosa. Os homens de maior cultura do Estado, ele considerava – Paulo 

Colombo de Queirós, João Vilas Boas, Armando de Souza, Ernesto Pereira Borges, 

Gervásio Leite e António de Arruda, por quem ele tinha estima toda especial.  

Outros amigos por quem papai tinha grande estima eram: Monteiro Lobato e Jayme 

de Vasconcelos. 

Certa vez, ele me contou mostrando um furo na sua mesa de trabalho, esse buraco 

que você está vendo foi um tiro, Era a revolução de 1906. Eu morava na Rua do 

Meio, quando começou o tiroteio entre as forças do governo e os revolucionários, 

estava escrevendo. Sua mãe já havia me chamado mais de 3 vezes. Quando ela me 
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chamou pela quarta vez, eu resolvi atendê-la, levantei-me–me para descer, mal dei 

quatro passos, veio a bala e pegou justamente, no lugar onde eu estava. 

Um dia, fui a uma festa e bebi um pouco mais do que devia. Cheguei em casa 

muito mal. Papai me perguntou o que tinha sido, disse-lhe: comi salame e ele me 

fez  mal. 

Tempos depois eu estava em casa com Dr. Gasparino, que era casado com 

Teresinha, uma das filhas de Bartira, tomando uns Whisky e papai passou viu que a 

garrafa estava esvaziando, disse-me: olha, cuidado com o salame. 

De uma feita papai estava doente, em 1940, e me deu o seu exemplar de “Datas 

Mato-Grossenses” e as “Memórias de Um Cuiabano” e outros artigos de sua 

autoria, e me disse: Desta vez eu não escapo, se eu morrer você guarde isso, se 

puder  reeditar as “Datas” bem, se você não conseguir  guarde-a para você, senão 

vai pro lixo.  

Passei um tempo guardando as “Datas”. No governo de Pedro Pedrossian falei com 

ele para reeditá-la, ele pediu ao Dr. Gabriel Novis Neves que, era Secretário de 

Educação e Cultura, tomar as providências. Mas, como estava já no fim do 

governo, não foi possível. 

Quando Dr. Fragelli assumiu o governo do Estado, falei com ele e ele me 

respondeu: agora não posso, mas logo que puder, publicarei. Fragelli assumiu o 
Governo a 15 de março de 1 971, em meados de 1 972, o professor Joaquim 
Alfredo Soares Viana mandou me avisar que pretendia reeditá-la. Em novembro, 

Fragelli sancionou a Lei da Assembleia abrindo o respectivo crédito e, em 

dezembro ela foi entregue ao meu amigo e compadre um homem que mais serviços 

tem prestado à cultura  mato-grossense. Graças ao Brunini mais de 20 livros, foram 

editados de escritores mato-grossenses. Fragelli me prometeu publicar as “Datas” e 

estas foram reeditadas. 

Meu pai tinha fama de bom advogado. Entretanto, devido ao seu estado de saúde as 

causas iam raleando.  Mesmo assim, a gente ia vivendo. 

Na mocidade, Estevão foi Republicano. Depois, se tornou monarquista. Admirava 

Dom Pedro II, talvez por puro saudosismo. 

 Em uma crônica publicada no jornal “A Cruz”, fez meu pai esta afirmativa: 

“Morre para sempre quem morre em Cuiabá”. Não sei a razão dessa afirmação 

pessimista. Talvez a ingratidão do mundo ou do conhecimento dos homens. 

A publicar deixou um livro inédito “Memórias de Um Cuiabano”, livro que, 

conforme o seu desejo, deveria ser publicado por ocasião do centenário do seu 

nascimento e cuja publicação, por motivos particulares, eu o guardei para outra 

oportunidade. Em um dos capítulos termina com esses versos: “O tempo tudo 

consome / É esta uma verdade crua,/ De muita gente o renome/ Só fica se fica o 

nome/ Na placa de alguma rua!”. 

Meu pai faleceu no dia 2 de dezembro de 1949. Foi sepultado no Cemitério da 

Piedade, ao lado do túmulo de Barão de Melgaço, sepultura doada pela intendência 

Municipal de Cuiabá, em 1910, em reconhecimento aos serviços prestados à 

Capital do Estado. 

  

IMPRESSÕES SOBRE ESTEVÃO DE MENDONÇA 
AOS OLHOS DE SEUS AMIGOS 
 
Na intensão de prestar essa linda homenagem à Estevão de Mendonça, não 

poderia faltar no presente artigo, as impressões dos amigos de todas as horas do meu 

avô. São pessoas que tiveram a chance de conviver, viver experiencias de vida 

semelhantes e saber o que é ter alguém tão importante ao lado, como: 
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GERVÁSIO LEITE, em nome do Instituto Histórico de Mato Grosso, na sessão 

solene comemorativa da passagem do primeiro Centenário de Estevão de Mendonça, em 

1969, afirmou:  

 
Como historiador Estevão de Mendonça fez um levantamento completo do passado 

Mato- Grossense. A pesquisa que realizou esplende nas “Datas Mato Grossenses”, 

obra que só se encontra igual nas “EFEMÉRIDES” do Barão do Rio Branco, mas 

que no, nosso entendimento não é sua obra maior,  mas, apenas, o resultado de 

quarenta anos, de persistentes pesquisas. O que o marca, o que o distingue 

fundamentalmente como historiador é a interpretação que deu aos fatos históricos,  

que conhecia como ninguém, o que o permitiu situar precisamente nos nichos do 

tempo os fatos e os homens e, ainda, que lhe deu aquela visão a um tempo ampla e 

profunda dos nossos  problemas equacionados à luz dos exemplos do nosso 

passado. Muito dos problemas e dúvidas históricas deixou-os definitivamente 

solucionados, reescrevendo a história de Mato Grosso dentro do propósito de 

restaurar o nosso passado como ele realmente era. A ele devemos, por exemplo, a 

exata posição de Augusto Leverger, Barão de Melgaço, na vida administrativa do 

Estado e na paisagem política do Segundo Império. 

 

O SENADOR JOÃO VILLASBÔAS, um de seus grandes amigos, escreveu, em 

1969, a respeito de Estevão de Mendonça:  

 
Estreitados os nossos laços de amizade, experimentei crescente admiração pela 

serenidade daquele espírito, pelo equilíbrio dos seus raciocínios, pelo encanto de 

sua palestra inteligente e culta, e no trato diuturno da vida profissional e das 

relações sociais. Eu fui a cada passo descobrindo novas e admiráveis virtudes no 

imortal cuiabano. Dentre as que mais me empolgaram foram: inalterabilidade das 

suas convicções filosóficas, de sua veneração à memória de Augusto Leverger- o 

Barão de Melgaço – e do seu amor ao Estado natal e, sobretudo, à imensurável 

grandeza do seu coração, prodigamente aberto a todas as expansões do bem. 
 

ERNESTO PEREIRA BORGES, da Academia Mato-Grossense de Letras, nos 

revela outra faceta interessante da vida de Estevão de Mendonça:  
 

Ao que me consta, foi Estevão de Mendonça quem abriu o roteiro dos importantes 

documentos para a defesa do território do Estado, em dois dos célebres pleitos 

judiciários já havidos, em ambos saindo vitorioso o Estado, que teria perdido o seu 

direito sobre a maior parte do território Sul do Estado. O primeiro refere-se à ação 

reivindicatória de extensa região do Sul do Estado que o Paraguai havia 

incorporado aos seus domínios, transferindo, depois, para a Madame Linch, que 

transmitiu ao seu filho Henrique Lopes, em nome de quem o advogado Rui 

Barbosa ajuizou a ação  contra o Estado, então defendido pelo advogado Antônio 

Azeredo que, com  essa preciosa colaboração de Estevão de Mendonça logrou 

ganho de causa no Supremo Tribunal Federal, em acordão de 17 de dezembro de 

1902. A segunda demanda é a intentada pelos herdeiros do Barão de Antonina, 

visando o domínio das terras do Sul do Estado, pelo registro das posses que 

propostas daquele barão obteve, em grande quantidade, quando já transitava no 

Congresso a Lei 601, de 1850, que vedava a aquisição do domínio pela posse 

registrada. A defesa do Estado foi confiada ao advogado Astolfo de Rezende, que 

obteve ganho de causa, graças ao auxílio do então consultor jurídico Mario 
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Monteiro de Almeida, ajudado pela dedicação e conhecimento de Estevão de 

Mendonça, na coleta dos documentos indispensáveis à defesa do Estado. 

 
 

ANTÓNIO DA ARRUDA, ao rememorar Estevão de Mendonça, assim 

registrou em livro: 

 
Todos nós conhecemos a vida e obra de Estevão de Mendonça, assim trago uma 

breve biografia do homenageado que nasceu no Natal de 1869, no distrito de 

Melgaço, Santo Antônio do Rio Abaixo, hoje Leverger. Seus pais, João Anastácio 

Monteiro de Mendonça e Hemenegilda Maria das Dores de Mendonça, mudaram-

se, em 1871, para Miranda e ele, aos 11 meses, muito doente foi entregue aos seus 

tios Nuno Anastácio Monteiro de Mendonça e Maria da Conceição Monteiro de 

Mendonça que o educaram como filho, em Cuiabá. Assim, Estevão de Mendonça 

se tornou Cuiabano. Aqui estudou, casou-se, com Etelvina Caldas de Mendonça 

com quem teve 4 filhos nascidos em Cuiabá: Other de Mendonça, nascido a 

7/09/de 1895; Nuno de Mendonça, nascido e 4/07/1898 (2); Bartira de Mendonça, 

nascida em 4/03/1903 e Rubens de Mendonça em 27/07/1915. Seu primeiro 

emprego foi como funcionário dos Correios durante quase 5 anos, abandonou o 

emprego para, em 1896, fundar o Colégio Augusto Leverger. Iniciava aí o culto 

levergeriano,  a que deveria se dedicar-se durante toda sua vida.  

Em 1898, Estevão de Mendonça fez-se catedrático de Geografia e História no 

Liceu Cuiabano, lecionando até 1906, data em que se aposentou. Daí por diante, 

dedicou-se à advocacia, e a fama que tinha era de que raramente perdia a causa. 

Um dia, foi a bordo despedir-se de um rapaz que ia para São Paulo estudar direito, 

e, dissera-lhe, entre a comoção da família: Volte logo, vamos trabalhar juntos. 

Concluído o curso, que ele acompanhara de longe, voltou o rapaz que foi nomeado 

Procurador Geral, após ligeira passagem pelo magistério. Mas, por uma dessas 

artimanhas  da política, foi suprimido o  cargo; o bacharel pensou em voltar para 
São Paulo, onde, além de tudo, certa pequena de Osasco lhe deixara funda 

impressão. O velho amigo foi então buscá-lo recordando-lhe a promessa antiga. E, 

assim, Estevão de Mendonça e José de Mesquita montaram escritório de advocacia 

na  praça da República.  

Mesquita deixou, porém, entendendo que isso de justiça, melhor é distribuí-la no 

planalto que pleiteá-la no vale, embora tenha retornado à atuação da mocidade. 

Fechou-se o círculo e mudaram-se os papéis, só a ética é a mesma. 

Estevão continuou sozinho cultuando a profissão. Em 1929, vagou o cargo de 

inspetor Federal do Liceu Cuiabano com a saída voluntária de Floriano de Lemos, 

seus amigos Fábio Lima e Aníbal de Toledo foram à procura  de Ramiz Galvão , 

Presidente do Conselho Superior de Ensino. Mal tocaram no assim, Ramiz Galvão, 

crendo que ali poderia haver um pretendente pelos mesmos atalhos: - Vou propor a 

nomeação de pessoa de minha confiança, um amigo de Cuiabá. E indicou o nome 

de Estevão de Mendonça, com quem já mantinha relações culturais, há muito 

tempo.  

Voltando então ao velho educandário Estevão ali trabalhou até 1927. Pediu 

exoneração tão logo Ramiz Galvão deixar a presidência. 

Magnânimo, tinha facilidade de conquistar e conservar amigos. Aos filhos 

dedicava um amor extraordinário, o que frequentemente deixava transparecer em 

seus escritos. Narrando o seu lar assim se expressou em uma das páginas de seu 

diário: “Desapareceu a febre de Bartira”, sua única filha a quem devotava um 

imenso amor e, mais adiante: “As semanas que se seguiram foram para mim, 

agoniantes. Assim como a tormenta sucede quase sempre um céu tranquilo, 

acolchoado de nuvens limpas, assim, deslumbrou, hoje a minha alma. E só neste 

transe amargo pude aquietar o doce encanto de uma vitória para o profissional que 

pôs todo o seu saber e dedicação extrema no salvamento de uma vida. Talvez 

duas”.  



                                                                                                                        REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 

22 
 

Apesar de sua alma na maioria das vezes buscar vislumbrar, em algumas passagens 

a sensação de que Estevão era um homem recolhido, preocupado e com muitos 

afazeres, tinha na verdade uma dose certa de malícia e bom humor, que lhe davam 

particular atração. 

Mesquita recordava-lhe alguns ditos espirituosos que vamos citar. Certa vez, um 

amigo acercou-se dele para oferecer-lhe um número de rifa de uns arreios, e 

perguntou-lhe sem mais delongas: Seu Estevão, o senhor gosta de arreios? E ele 

muito sério: - Nunca experimentei, mas creio que não hei de gostar. 

Certa feita falavam em casamentos. Como Estevão consorciou-se muito criança, 

aos 16 anos, e a noiva com 11 anos, então alguém perguntou-lhe: - Se o senhor 

enviuvar, se casará de novo? A resposta veio ao pé da letra: - Meu amigo 

casamento é uma loucura que a gente só faz uma vez na vida. 

A um diálogo entre Estevão e o Senador Azeredo, quando este se recolhia às duas 

da madrugada e o lobrigou na janela fronteira – boa noite Estevão! – Bom dia 

Senador! 

Ainda sobre seus hábitos de dormir cedo, conta-se que indo uma vez ao baile do 

Palácio às 23 horas, o interventor Júlio Müller, agradecido pela deferência, embora 

surpreso, observou-lhe: - Resolveu dormir tarde, hoje Estevão! – E ele: Não, 

apenas, acordei mais cedo. 

 

  
JAYME DE VASCONCELOS, que presidiu a Associação de Imprensa Mato-

Grossense, é o autor do seguinte trecho:  

 
Estevão de Mendonça levou o seu Estado a consagrar-lhe o nome venerando, a 

invulgar capacidade de trabalho e a notável eficiência do seu continuador 

historiografia, o aplaudido polígrafo Rubens de Mendonça, autor de numerosos 

livros, que não deixam as refulgências do nome consagrado e consagrador das 

letras Mato- Grossense. 

 
 
 
    

UM PRECIOSO DIAMANTE                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                          Monteiro Lobato 

   

Monteiro Lobato foi um dos admiradores de Estevão de Mendonça. A respeito 

do maior historiador de Mato Grosso, assim se referiu o autor de “Urupês”:  

 
A elite de Cuiabá é muito fina. Cuida bastante da educação. “Abundam homens de 

muita cultura, até mesmo filosófica, como Estevão de Mendonça, precioso 

diamante Culliman perdido por lá.” O mesmo Monteiro Lobato dizia que a 

grafologia é “fiel espelho da nossa vida. Nossa letra só assenta quando a nossa vida 

assenta. Vida no ar, letra no ar. Letra que balbucia, tateado. Procurando a sua 

forma: vida de criança, vida de ser o que se forma: Letra líquida, informe que 

vacila, varia e muda: Vida de rolha à tona de vagalhões. Letra com solidez de 

moirões de cerca: vida cristalizada dos homens de vontade férrea. 
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Impressionado com a caligrafia de Estevão de Mendonça, que correspondia 

plenamente com a sua personalidade firme e decidida, Monteiro Lobato contratou os 

serviços de um grafólogo paulista para um estudo aprofundado da letra do maior 

historiador de Mato Grosso. De posse dos resultados, Monteiro Lobato escreveu, a 22 

de fevereiro de 1937, a seguinte carta a Estevão de Mendonça: 

 
O seu autógrafo não me permitiu uma análise perfeita visto ser pautado o papel 

usado; assim, nota-se as características desigualdades de direção na aparente 

rigidez de suas linhas. Causou-me , também perplexidade a originalidade  de sua 

escrita tipográfica – o traço marcado de sua personalidade . Eis o que diz a respeito 

à grafologia:  

Uma organização, em que predominam a clareza de espírito, a energia, a calma de 

temperamento, o sento artístico, ou melhor, constância.  

Dotado de sensibilidade espiritual, de atividade intelectual, de compreender 

rapidamente, de adivinhar de momento o valor das ideais e das coisas e das 

relações que elas entre si. O Sr. é, portanto, um profundo intuitivo, e por isso mais  

teórico,   sintético,  do que analítico. É um idealista, um estudioso, de imaginação 

equilibrada pela razão fria. Deve ser forte em matemática e dado a problemas de 

natureza transcendental.  

Entretanto, não é um apaixonado, não se deixa arrastar pelo entusiasmo. Seus atos, 

suas manifestações são guiados pela reflexão, eram comedidas, precisas e claras. 

Havia nele muita circunspecção. A prudência e a criação lhe refreiam os impulsos.  

Pouco espontâneo, reservado, polido, apegado a etiquetas, ao formalismo, detesta 

as inovações, cultor das tradições, dos princípios sociais e religiosos. Apesar de seu 

temperamento alegre, afável, não é efusivo, digo, não é expansivo. De 

temperamento sadio, forte, dotado de sangue frio, serenidade, energia e invencível 

resistência às vicissitudes da vida, ao meio ambiente; resoluta defensividade em 

suas ideias e seus direitos Será o Sr. um panteísta?  A sua grafia dava indícios 

iniludíveis de espírito contemplativo de paz intima em aliança, sempre prestando 

grandes serviços a Mato Grosso. 

Possuía algum exclusivismo; a sua bondade, temperada pelo raciocínio; exercia 

severa contenção aos impulsos dos sentimentos. Dotado de sensibilidade sem 

paixão ou exaltação, sensibilidade espiritual, de gostos estéticos e senso artístico 

Pouco sentimental, os ímpetos do coração, controlados pela vontade e pela razão 

inflexível.  

Era ordenado, muito cuidadoso, chegava até às minúcias.  A retidão, a constância e 

a lealdade constituíam seus traços fundamentais. De caráter de independência, 

habituado a mandar, a dirigir, sabia agir a tempo, sem pressas nem impaciências, 

possuía espirito de iniciativa, de perseverança em seus planos, em suas ações, que 

eram levadas à conclusão com ardor moderado e persistente matematicamente... 

Agia de acordo com as circunstâncias, com tato, sutileza de espírito, mas com 

resolução. De maneira simples, porém distintas, de espírito graciosos verve e de 

bom humor. O exame grafológico é o retrato perfeito da personalidade de Estevão 

de Mendonça. 

Ele foi exemplo de perseverança. A sua obra vivera por todo o sempre. 

Dizia o Padre Manoel Bernardes: “O meio de conseguir um nome eterno são as 

virtudes e não as vaidades... Vivei bem; cada ação honesta será uma estátua, de 

vossa fama e um epitáfio de vossa memória. 
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            As Anotações de Estevão de Mendonça em caderneta 
 

 
              Fonte: Acervo da autora. 

 

Na mesma perspectiva de Monteiro Lobato, a impressão positiva sobre a 

caligrafia de Estevão de Mendonça, pode ser observada nas anotações cotidianas 

contidas na sua discutida caderneta. De acordo com a sua história uma das coisas que se 

destaca em sua personalidade é a sua caligrafia  que é de uma singularidade, beleza  e 

ineditismo.  Percebe-se ainda, nas suas anotações, o capricho ao registrar o cotidiano, as 

tarefas, as obrigações diárias e as narrativas históricas da sua família, com detalhes 

minuciosos sobre cada filho. Trata-se de uma escrita com formas de expressão e com 

muita criatividade, chega a ser quase um desenho que se fundem através da caligrafia.  

Depreende-se que o embelezamento da letra, caligrafia de Estevão de Mendonça, lhe dá 

o título de um grande mestre na arte da caligrafia ... Que linda letra você tem, caramba! 

Elogios comuns recebidos por Estevão de Mendonça.  

De outra feita, Estevão de Mendonça valeu-se também dos versos, poesias, trovas 

ao homenagear momentos felizes com a família, amigos e o bem querer de toda gente. 
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RESUMO 

 

Este trabalho procura analisar os motivos que levaram à Revolução Boliviana em 1952. Ou, em 

outras palavras, qual a situação econômica, social e política da Bolívia no momento pré-

revolucionário. E quem, afinal, preencheu o espaço político existente. 

 

Palavras-chave: Revolução Boliviana de 1952. Antecedentes. Bolivia. História. 

 

ABSTRACT 

 

This work seeks to analyze the reasons that led to the Bolivian Revolution in 1952. Or, in other 

words, what was the economic, social and political situation in Bolivia in the pre-revolutionary 

period. And who, after all, filled the existing political space. 

 

Keywords: Bolivian Revolution of 1952. Background. Bolivia. History. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 9 de abril de 1952, na Bolívia, ocorreu um movimento armado que colocou fora do 

governo a junta militar que governava o país. Com a tomada do poder por outro grupo, a Bolívia 

entrou numa sucessão de mudanças que modificou a vida econômica, social e política do país. 

O governo que foi ao poder, sob a bandeira do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) 

de Paz Estenssoro, nacionalizou as minas; iniciou a reforma agrária, com isso tornando o 

camponês, em sua quase totalidade índios, de servos em donos de terras; instituiu o voto 

universal e procurou limitar o papel do militar na participação na política nacional. A partir da 

ascensão do MNR ao poder em 1952, e levando em consideração suas reformas, estava 

ocorrendo a segunda revolução no século XX na América Latina. Ela vai durar até 1964, quando 

um golpe militar apeou o MNR do poder.  Mas esses doze anos ajudaram a modificar a face 

política e social da Bolívia. 

 

 

 

 
1 Texto publicado no site  www.alfredomenezes.com  

http://www.alfredomenezes.com/
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São poucos os autores que se interessam em analisar os motivos que levaram o país à 

Revolução. As análises, em geral, são feitas a partir da Revolução em marcha. Das Revoluções 

na América Latina no século XX – Mexicana, Boliviana e Cubana 1 – a menos estudada foi a 

que ocorreu na Bolívia. A análise conceitual desta, como de qualquer Revolução, é difícil e 

complexa. Diferentes autores dão diversificadas opiniões ou conceitos sobre a Revolução.  

Paz Estenssoro (1964), por exemplo, mostra que a Revolução boliviana foi a luta contra 

organizações estruturais injustas; contra a dependência econômica e os  interesses estrangeiros. 

Como consequência disso, a Bolívia permanecia em grande atraso econômico, com reflexos 

contundentes no campo social. A luta, então, foi contra o “feudalismo”, o imperialismo e o 

atraso2. Guillermo Lora (1963) considera que a Revolução só pode ser entendida dentro da 

realidade nacional boliviana e que ela está intimamente ligada ao passado do país3. Foi um 

fenômeno tipicamente local e para ele é absurdo querer encontrar nos textos clássicos marxistas 

um modelo a que se devam ajustar obrigatoriamente as revoluções de todos os países, incluindo 

a que ocorreu no seu4. Para Guillermo Bedegral (1962), a Revolução boliviana é fruto de um 

processo político e social em que o povo tentou dar a si mesmo uma pátria e modelar um Estado 

Popular e representativo5. James Maloy (1970), o que que melhor estudou a Revolução, diz que 

ela pode ser vista como uma guerra interna, uma disputa de grupos na busca de tomar conta da 

política para influenciar o processo social. Foi a luta para impedir grupos de terem acesso ao 

poder novamente, criando, por consequência, um novo conceito de sociedade. A Revolução irá 

definir e perseguir novos objetivos para a vida nacional boliviana6. Não existe um conceito 

definitivo sobre a Revolução.  

Este artigo procura analisar os motivos que levaram à Revolução em 1952. Ou, em outras 

palavras, qual a situação econômica, social e política no momento pré-revolucionário. E quem, 

afinal, preencheu o espaço político existente.  

  

I - Estrutura e Funcionamento Econômico 
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Em 1950, 72% da população economicamente ativa da Bolívia se dedicava à agricultura 

e produziu assim mesmo somente 33% do Produto Interno Bruto7. Com isso, a produção 

agrícola boliviana estava caindo e a necessidade de se importar alimentos aumentava. A 

estagnação pode ser explicada, em parte, pelo quase nulo investimento feito pelos proprietários 

rurais na produção de novos bens agrícolas. Esse pouco investimento satisfazia sua necessidade 

de renda e lhe permitia manter o status quo. Nos grandes latifúndios existentes, a percentagem 

de terras cultiváveis era irrisória, como mostra o quadro que se segue8.  

  

 

Área agrícola possuída e cultivada em 1950 

  

Tamanho da  

propriedade em 

hectares 

 Número 

Donos 

Total da área em 

hectares 

Total da área 

explorada em 

hectares 

 % da Terra   

explorada 

          

Menos que 5   51.198        73.877      40.028  54,2% 

De 5 a 49   19.503       278.459      86.378  31,0% 

De 50 a 199    5.014       478.291   76.090  15,9% 

De 200 a 999    4.033     1.805.405     134.790  7,4% 

De 1000 a 4999    4.000     8.724.776     167.006  1,9% 

De 5000 a 9999      797     5.146.334      55.365  1,0% 

De 10000 ou mais      615    16.233.954      85.850  0,5% 

          

Total  85.160   32.741.096    645.507    

  

Fonte : Organização do autor.  

 

Somente 2% das terras eram cultivadas e 92% delas eram possuídas por 6% do total de 

proprietários. E, ainda, 94% dos minifúndios produziam algo como 8% dos bens agrícolas 

disponíveis9. Os métodos de cultivo usados vinham desde os tempos coloniais, seja para a 

grande, a média ou a pequena propriedade10. Os camponeses, por falta de iniciativa, conjugada 

com as más condições físicas, estavam produzindo somente para seu sustento.  

O grande proprietário, com um pequeno investimento, contava com um mínimo de 

excesso de produção que era enviado para ser vendido nas cidades e regiões mineiras. A partir 

de 1930 o país aumentou a importação de alimentos devido à crescente demanda das cidades e 

minas. Até mais ou menos aquele período a produção de alimentos era suficiente, mas com o 

crescimento das minas de estanho e das cidades a debilidade da produção agrícola do país ficou 
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à mostra e a Bolívia, um país onde a maior parte de sua população estava no setor agrícola, se 

viu obrigada a importar alimentos. 

O setor agrário permaneceu distante, fechado sobre si mesmo, uma estrutura econômica 

senhorial, impermeável aos progressos técnicos e à produção voltado principalmente à 

subsistência 11. Associado a isso, os impostos sobre as terras na Bolívia eram extremamente 

baixos, facilitando a manutenção de grandes extensões inativas, com fins especulativos e que 

legava aos proprietários grande prestígio social. Numa sociedade como aquela a riqueza era 

medida pelo número de hectares que possuía a pessoa e não pela sua produtividade.  

  

  
O atraso agrícola pode ser medido pelo quadro abaixo 12.  

 

Setores Econômicos em 1950. 

População que ocupavam e suas contribuições para o PIB. 

  

Setor 

% da 

população 

Ativa 

% do PIB 

Gerado 

Valor gerado em 

milhões de U$ 

        

Agrário     72,10       32,8           78,9  

Extrativista      3,22       24,4           60,6  

Industrial e Artesanal     10,02       13,2           22,2  

Transportes     13,09        5,6           13,5  

Outros      1,57       24,0           72,8  

 Total   100,00     100,0        248,0  

        

Fonte: Organização do autor. 

 

A miséria, a ignorância, o analfabetismo e as enfermidades dos camponeses bolivianos 

mostram o atraso em que vivia o país13. Tanto que é defendido por alguns autores que na 

América Latina a ideia de que a “questão índio”, em última análise é um problema da terra. 

Argumentam ainda, que no caso do índio peruano a resolução chegaria quando fosse resolvido  

o problema de posse da terra. No caso boliviano, para os estudiosos, a proposta era que se 

entregasse ao índio-camponês da Bolívia a terra que ele trabalhava.  

Uma coisa difícil de ser conseguida num país onde os grandes proprietários rurais, 

associados aos donos das minas, dominavam todos os aspectos da vida nacional14. Esta era a 

situação do camponês, da terra, da produção agrícola e dos grandes proprietários na Bolívia 

pré-revolucionária. Porém não era só essa atividade econômica que apresentava problemas: o 

setor maior da economia de exportação – mineira – estava também enfermo.  
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Desde a Depressão de 1929 a indústria de estanho estagnara e a mesma indústria que tinha 

respondido nos anos anteriores “com 70% da exportação do país”15. A partir da Depressão 

pouco investimento fora feito nas minas. Se for associado a isso a não muito boa qualidade do 

produto, acrescido da dificuldade em buscá-lo, não será difícil entender o motivo do retrocesso 

do setor mineiro. Se não havia investimentos, se a tecnologia era atrasada, se as fábricas 

envelheciam, se o produto não era de boa qualidade, tudo isso junto fez com que o custo final 

do minério fosse alto, tornando-o não competitivo.  

O setor começou a ter problemas. Por exemplo, em 1927, a Bolívia exportou 47.000 

toneladas de estanho, número que caiu para 21.000 toneladas em 1933. Os preços, por sua vez, 

despencaram de 96 dólares por tonelada em 1926 para 33,60 dólares em 1933. A produção 

voltará a crescer durante a II Guerra Mundial, com o final do conflito a demanda diminuirá e 

outra vez a produção boliviana, por falta de mercados, se retrairá16. Assim mesmo aquele 

produto representava mais de 60% de toda a exportação boliviana. Uma demonstração da 

fraqueza do setor de exportação do país. Veja no quadro a seguir a fantástica participação do 

estanho no total da exportação da Bolívia17. 

  

  
Participação do Estanho no valor total das Exportações – 1900 a 1952 

  

  

Período % do Estanho 
% das outras 

Exportações 

1900 – 1909 49 51 

1910 – 1919 60 40 

1920 – 1929 72 28 

1930 – 1939 72 28 

1940 – 1949 71,2 28,5 

1950 – 1952 65 35 

 

Fonte : Organização do autor. 

  

O total dos minerais (tungstênio, zinco, prata, chumbo e estanho) exportados pela Bolívia 

entre 1925-1952 representava entre 90% e 97% do total das exportações do país18. Uma 

economia dependente e vulnerável.  

A Bolívia vivia, como desde o início de sua existência, da indústria extrativista que, no 

entanto, não estava nas mãos do Estado e sim da iniciativa privada. Aproximadamente 80% da 

produção tinha o controle dos “três grandes”, Simón Patiño, Carlos Aramayo e Mauricio 

Hochschild. Eram considerados o superestado. Patiño, que possuía banco próprio, por diversas 

vezes emprestou dinheiro à nação, cobrando juros de bancos estrangeiros. A riqueza do país 
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estava em mãos de poucos, com pequeno benefício para o Estado. Os “três grandes” 

ramificaram suas atividades e o Estado passou a ser dependente da vontade deles. Além disso, 

boa parte da elite nacional nas suas atividades econômicas privadas estava nas suas mãos. O 

que se via era um país de mais de 3 milhões de pessoas, com uma instabilidade política crônica, 

na dependência, quase exclusiva, de três pessoas.  

Os dois motores da economia boliviana – agricultura e minerais – estavam com problemas 

e começaram a retroceder. Sem investimentos em novas tecnologias a produção desses setores 

se mostrava cada vez mais suficiente para a renda e prestígio pessoal dos seus proprietários. O 

status quo tendia a se solidificar. 

O problema se agravará porque as duas fontes de riquezas do país – minas e terras – não 

eram facilmente transferíveis19. Se o sistema econômico não apresenta mobilidade, é 

medianamente claro que o controle da riqueza e a situação social se cristalizarão também. Em 

outro momento histórico, a exploração de outros minerais, principalmente do estanho, permitirá 

uma pequena mobilidade social momento em que os antigos senhores de minas de prata foram 

substituídos pelos novos barões do estanho, com os seus atuais problemas. Agora, no entanto, 

as portas estavam fechadas para qualquer mobilidade social, principalmente vertical, pois o país 

carecia de novas e diferentes alternativas de produção.  

Criou-se um problema não só para aqueles que desejavam ascender socialmente, mas 

também para os que estavam no meio do caminho, bem como para os que se posicionavam em 

cima. Contradições que ajudarão a criar pressões internas para futuras mudanças20.  

Além de tudo isso, a inflação na Bolívia começava a dar saltos, atingindo de forma direta 

a classe média urbana, acrescentando mais um motivo de descontentamento naquele segmento. 

Os fatos sugerem que este foi o setor social mais atingido pela situação global do país e ele, 

forçado pelas circunstâncias, liderará a Revolução. 

  

II – A Estrutura Social e Seus Problemas 

  

No aspecto social a própria Constituição do país mostrava, à época, o desencontro da 

Nação. Toda pessoa nascida em território boliviano, dizia a esta Carta Magna, era boliviano, 

mas ser boliviano não queria dizer ser cidadão boliviano. A Constituição especificava que para 

ser cidadão, entre outras coisas, o indivíduo devia saber ler e escrever, possuir propriedade ou 

ter uma renda superior a 200 bolivianos21.  

Se uma pessoa não preenchesse essas especificações, ela não podia, por exemplo, ter 

emprego público e votar ou ser votada. Assim, pelos dizer da Constituição, acima de 75% da 
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população não era constituída de cidadãos bolivianos. Toda a população agrária (que era índia), 

boa parte dos desempregados nas cidades e dos trabalhadores em geral não eram considerados 

cidadãos. A cidadania era exercida pela alta classe média e da rica. O sistema político, reflexo 

daquela “constitucional” estrutura de classe, era elitista e assim legitimado. A base para o poder 

político – ser cidadão – era monopolizada por quem tinha dinheiro, educação e propriedade. 

Essas características eram encontradas somente na diminuta classe média e também na alta 

formadas por brancos e mestiços. Enfim, a Constituição legitimou a correlação entre dinheiro, 

raça e poder político22.  

Num país em que os índios eram (e são) cifra enorme da população. Num lugar onde os 

índios, seus usos e costumes são absorvidos (e não diretamente exterminado como na Argentina 

e EUA) pela cultura maior do conquistador, num país em que a nacionalidade e modo de ser é 

essencialmente índio, espinha dorsal da estrutura social, os integrantes deste segmento estavam 

marginalizados pela própria lei. E sua vida estava ligada à terra e ao seu patrão. A herança 

colonial índio-terra-senhor fazia parte da realidade boliviana.  

O proprietário tinha outros direitos sobre os camponeses, resultado da dependência 

econômica e jurídica em que  se encontravam23. O camponês-índio estava sujeito a prestações 

de serviços características da Idade Média. Tinha que trabalhar mais da metade da semana nas 

terras do senhor e o que sobrasse, se o seu patrão não mais o necessitasse, poderia trabalhar em 

“suas” arrendadas parcelas de terras. Atuando, se é permitido dizer isso, como o servo da gleba 

na Europa feudal.  

A figura do pongo servirá para ilustrar a condição do índio. O pongo vinha desde o 

domínio espanhol, em que o índio era obrigado a trabalhar nas minas ou a serviço pessoal do 

conquistador. Isto existiu em lei até a administração de Gualberto Villarroel (1943-46) e de fato 

até a Revolução de 1952. O pongo era um servo para executar todo serviço que quisesse seu 

patrão. Ele era parte da terra e seguia sua sorte. Se vendessem a terra, ele também seria vendido 

com ela.  

Como ilustração dessa condição humana, cito o que um autor encontrou no jornal “La 

Situación”, em 1869 - “um pongo é o ser mais parecido ao homem, é quase uma pessoa, mas 

poucas vezes faz o trabalho de um ser humano, geralmente é uma coisa. O pongo caminha sobre 

dois pés porque não o mandaram que o faça sobre quatro; fala, come e mais que tudo obedece; 

não estou seguro se pensa. Pongo é sinônimo de obediência, é o mais ativo, o mais humilde, o 

mais sujo e glutão de todos os animais da criação”24. Este elemento ironizado na própria Bolívia 

do século XIX, ligado à terra e ao seu senhor, fazia parte da estática estrutura social do país 

desde a Colônia.  
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Os governos liberais na Bolívia, como em outras partes da América Latina, iniciaram o 

ataque sobre as terras comunais indígenas. Em 1866, um decreto aboliu as comunidades e 

determinou que cada índio seria dono do pedaço de terra do qual tinha posse 25. Os índios não 

estavam acostumados ao sistema de propriedade privada, cairão como vítimas nas mãos dos 

brancos e mestiços que acabaram comprando suas terras a preços baixos.  

Outro decreto, em 1871, anulou todas as vendas efetuadas entre 1866-1871. Apesar de 

decretos e boa vontade a campanha contra as terras indígenas continuará. Em 1877, por 

exemplo, dois terços das terras da Bolívia Central estavam em mãos das comunidades, pela 

década de 1920 tinha caído para aproximadamente 20%26. O índio boliviano foi assim 

empurrado a trabalhar nas terras do senhor branco ou mestiço.  

Só lhe era garantida uma pequena porção de terras na propriedade onde construira uma 

casa miserável, plantava alguma coisa e criava animais para seu sustento e da família. Em troca, 

ele gastava a maior parte do tempo trabalhando a terra do proprietário, cujo solo, muitas vezes 

e em outros tempos, ele, índio, tinha sido o proprietário em conjunto com outros membros de 

sua comunidade. A situação do índio-camponês era desesperadora, mas, estoicamente, esperava 

algum milagre. Talvez a Revolução de 1952 o fosse, não é demais repetir que o problema terra-

índio estava ligado na América Latina.  

Além do pongo e do índio-agricultor, aqui citados como exemplos do grupo social 

camponês, existiam também, nos campos e minas, trabalhadores, em sua quase totalidade 

índios, que prestavam os mais diversos tipos de serviços em parceria, como colono, por salário 

ou na forma de peão por dívida. Não encontrei estatística que mostrasse a percentagem dos 

trabalhadores nas diversas formas de prestações de serviços a terceiros. Também não foi 

possível apresentar números que mostrassem, exceção às comunidades, o índio como possuidor 

de propriedades pessoais.  

Mas, olhando por outro ângulo, se o princípio constitucional previa ser cidadão, entre 

outros quesitos, quem possuísse propriedades, é de se deduzir que pouquíssimos camponeses 

(ou nenhum) eram donos de um pedaço de terra, porque se o tivesse seria cidadão, coisa 

praticamente impossível para um camponês-índio. O que havia era uma excessiva concentração 

de riqueza em terra nas mãos de poucos e uma massa trabalhadora enorme, analfabeta, material 

e espiritualmente conquistada, à espera que os deuses ou os bons ventos da vida pudesse fazer 

alguma coisa ser mudada.  

O índio (no caso boliviano, leia-se camponês) criou um mundo fechado para o do branco. 

A elite achava que o problema estava no mutismo dele. Que não se abria e assim dificultava o 

relacionamento e interação com o “outro mundo”. Um ex-Ministro da Educação da Bolívia, 
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Fernando Medina, disse que “o índio vive, o índio atua e produz, o índio não permite que ele 

seja entendido, ele não deseja comunicação. Retirado, silencioso, imutável, ele habita um 

mundo fechado. O índio é um enigma”27. O camponês boliviano, representado pelos índios, 

fazendo tão somente o trabalho necessário, era arredio ao branco e às coisas fora do seu próprio 

mundo.   

Era uma resistência passiva. Convivendo com seus deuses e demônios pessoais, em sua 

quase totalidade falando uma linguagem diversa do seu patrão, vivendo seus costumes e usos 

seculares somente entre seus pares e sempre em oposição ao chamado mundo dos brancos. 

Tendo em vista sua peculiar forma de viver, o índio, mineiro ou camponês, pouco participará 

na luta pela Revolução. Alguns opinam que ela foi popular, que o aceite do povo no momento 

de derrubar a ditadura foi imediato e sincero. É discutível.  

Como iria o índio, camponês ou mineiro, que compunha a maior parte da população, sem 

qualquer preparo político, sempre desconfiado das manobras do homem branco ou dos mestiços 

poderosos, participar num movimento que lhe era, como quase todas as manifestações políticas 

da época, completamente estranho? Também a Revolução não teve o apoio das forças 

dominantes na América Latina: elite econômica, Forças Armadas e Igreja. Qual, enfim, o grupo 

social que liderou a Revolução?  

Ela explodiu dentro da classe média. Esta classe, com os intelectuais à frente, não tinha 

condições de subir socialmente pelo natural acomodamento da elite mineira e de proprietários 

de terras. Aquela classe queria e aspirava poderes econômicos e políticos e as brechas estavam 

fechadas pelos militares na política e pela elite rica.  

Com o enfraquecimento e o descrédito do Exército desde a Guerra do Chaco, como se 

verá à frente, com o vácuo político existente não foi difícil para um grupo político, 

personificado no Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), tomar o poder. Ao chegar 

lá, pelo radicalismo de suas ideias iniciais, mudarão a face da Bolívia. 

Depois que a Revolução ocorreu é que a propaganda do governo a transformou em 

popular, com o claro intuito, de quem estava no poder, de se apoiar em uma nova força contra 

as outras que sempre dominaram o país e que possivelmente não iriam aceitar facilmente a 

quebra nas regras do jogo político e econômico nacional. O povo foi, psicológica e 

materialmente, armado pelo governo para servir de força de dissuasão e retaliação contra as 

antigas forças dominantes. Os fatos mostram que o povo transformou-se em “revolucionário” 

depois do MNR e suas ideias integraram o poder.  

O partido, para a consecução dos seus ideais, beneficiou o povo com a reforma agrária e 

mineira, e com habilidade chamou o segmento à responsabilidade para a manutenção, não do 
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regime, mas de suas propriedades pessoais conquistadas com a Revolução, tudo através da 

propaganda revolucionária. Ao analisar o trabalhador boliviano, camponês, mineiro ou artesão 

daquele tempo, fica difícil chamar a Revolução de um movimento autenticamente popular. Não 

parece correto acreditar que a Revolução explodiu como consequência de uma pressão popular 

de baixo para cima. Tem-se que concordar com o ponto de vista de James Malloy (1970) de 

que a Revolução boliviana foi fruto do descontentamento da classe média urbana, 

impossibilitada de ascensão econômica, social e política. O trabalhador entrou na Revolução 

depois da mudança de comando político da Nação em abril de 1952.  

Afinal, como se encontrava a classe média naquele cenário histórico?  

Nas últimas décadas do século XIX já se esboçava o surgimento de uma classe média 

urbana, formada por artesãos, comerciantes, pequenos e médios mineiros, funcionários públicos 

e uns poucos proprietários rurais28. Aquela classe apoiava o partido Liberal contra o 

Conservador. O espírito positivista da época era forte e a tocava de perto. Ela advogava o culto 

da ordem, almejava contar com ser humano trabalhador, com o progresso e uma geral 

transformação intelectual e moral sob o império da razão.  

A classe média vinha se empobrecendo. O fator principal foi a inflação em que viveu a 

Bolívia desde a Grande Depressão. O custo de vida em La Paz subiu de um índice de 100 em 

1931a um índice de 5.041 em 1951 29. A insegurança era parceira constante da classe, um 

materializado num crescente sentimento de frustração  que assumirá forma doída no seio da 

mesma.  

Seus grupos mais modestos irão se proletarizar. Com o empobrecimento geral o indivíduo 

abandonaria seus estudos ou outra atividade por uma profissão “técnica” qualquer que lhe 

rendesse dividendos imediatos para enfrentar a vida. A inflação era grande e o dinheiro 

circulante pouco. A possibilidade para se fazer poupança era quase nula e o descumprimento 

das obrigações financeiras tendia a crescer.  

Diante de tal quadro apareceu uma inconsciente legitimação de que a única forma para se 

enriquecer seria a carreira política. É daquele momento a famosa afirmação de que “a maior 

indústria da Bolívia é a política”. A pequena classe média urbana, composta de profissionais 

liberais, comerciantes e altos burocratas, aspirava a ascensão econômica e social, porém os 

caminhos estavam fechados. Sentiam a situação deteriorar e percebiam também o 

acomodamento da elite e da classe baixa.  

Talvez possa ser dito que só viam uma saída: a política. Esta, no entanto, estava, como 

sempre estivera, nas mãos dos militares e estes representavam os interesses da elite agrária e 

mineira. Dentro de uma classe média, submetida a semelhante situação, difundem-se novos 
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valores culturais e aguça-se a sensibilidade para os problemas sociais do país. Cada vez mais 

os jovens, com algum aparato intelectual, foram se distanciando das gerações mais velhas e de 

ideias conservadoras e se aproximando mais da realidade do país em que viviam 30.  

A classe média, por questão de sobrevivência, estava em contato direto com a elite 

econômica, política e militar. Malloy (1970) a chama de “pequena burguesia”31. A alta 

burguesia controlava tudo e a pequena burguesia ficava com as posições inferiores na política 

e na administração funcionando como um corpo eleitoral que escolhia esse ou aquele lado entre 

os grupos de elite em competição naquela ilusória e limitada democracia32.   

Aquela pequena burguesia era, em termos políticos, a única camada que votava no jogo 

da aparente democracia local. A classe alta e dominante desinteressava-se sobre quem iria 

ganhar as eleições, pois, fosse quem fosse seria controlado por ela mais tarde. Os setores militar 

e eclesiástico não votavam por imposição constitucional e a classe baixa não tinha direito ao 

voto.  

Assim, este pequeno e não bem definido grupo, encastelados nas cidades e conectado 

tenuamente com o resto do país, era a base humana pelo qual o Estado nacional boliviano 

sobrevivia33. Aquela classe, sem querer ou saber, era a única que legitimava a autoridade e o 

poder político na Bolívia. Chegará um momento em que as coisas se romperão e o poder político 

e seus benefícios fossem transladados para as mãos da classe média urbana. 

  
 III – Situação Política Pré-Revolucionária 
  

Os fatos locais indicam que a base para a futura Revolução na Bolívia foi criada na vitória 

do partido Liberal na guerra civil de 1898 34. Daquela data até 1920 houve certa estabilidade 

política que permitiu o desenvolvimento da indústria mineira, principalmente a do estanho. A 

estabilidade política e o relativo crescimento econômico deram margem para o aparecimento 

de uma pequena classe média urbana.  

A estagnação econômica forçou o acomodamento da elite e esta procurava fechar as 

portas à ascensão de novos indivíduos ou grupos. O movimento ascensional da classe média 

começava a sofrer interrupções. A indústria do estanho, por falta de capital, tecnologia, 

concorrência, má qualidade do produto, envelhecimento das fábricas e menor preço oferecido 

pelo mercado internacional, começou a vender menos com claros reflexos para a economia do 

país.  

Por seu lado, a expansão de novas fazendas estava limitada pela falta de áreas e 

principalmente de índios para trabalhar. A economia boliviana estava erodindo. 
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Economicamente o sistema parou de crescer e o controle da riqueza e o seu parceiro mais 

importante, o prestígio, tornam-se produtos raros, cristalizados em mãos de poucos. A riqueza 

e a ascensão social tornaram-se difícil, horizontal e verticalmente. E aí então a classe média 

colocou-se contra a estática e controlada base econômica. Em semelhante situação o poder 

político, especialmente os altos postos na administração, transformaram-se em um dos poucos 

meios através do qual se poderia chegar ao poder econômico35. 

Com a paralisação da economia, a luta política intensifica-se também dentro da elite para 

manterem os altos cargos na administração. Os postos menores serão deixados para a facção da 

classe média que apoiasse o grupo vitorioso. A luta se deu no interior de grupos da elite e da 

classe média. Não foi uma luta ideológica. Foi simplesmente a luta pelo poder em si e seus 

dividendos.  

Quando os assuntos não se decidiam pelos meios “democráticos”, o último recurso era o 

golpe de estado não sangrento, em que o grupo no poder era apeado e uns poucos iam para o 

exílio. O novo grupo da elite assumia, juntamente com os seus seguidores da classe média, e a 

vida continuava a girar normalmente à espera de novos avanços golpistas pelos que estavam 

fora do poder e queriam usufruir da “indústria política”. Em palavras mais diretas pode-se dizer 

que o processo pré-revolucionário na Bolívia estava estruturado ao redor da luta entre membros 

da elite em um não muito expansivo ambiente econômico36.  

Em 1920 o reinado Liberal findou com a chegada ao poder do partido Republicano37, 

formado pelo velho partido Conservador e por elementos liberais fora do poder e, portanto, não 

satisfeitos com a situação38. O partido Republicano, como ocorrera antes com o Liberal, se 

dividiu em facções e a luta da elite era agora entre partidos e também dentro dos seus próprios 

partidos.  

Se associarmos essa confusão à estagnação econômica, a luta pela permanência dos 

privilégios adicionado às desavenças entre partidos e facções, percebe-se que a elite gastava 

suas energias atirando em direções diferentes. Ela terá dificuldade em encontrar saídas para as 

mudanças que já iniciavam e exigiam respostas hábeis e inteligentes.  

A elite não estava em condições de atuar como um agente de mudança. A classe média, 

principalmente através dos intelectuais, percebeu isso e atuará no momento certo. Todas essas 

manifestações, sentimentos e atitudes, no entanto, não dariam em nada se o grupo de pressão, 

em busca do poder político, não centralizasse suas ideias e atuações dentro de um partido 

político. Continuar o descontentamento a aparecer somente em livros, jornais e debates não 

adiantaria muito. Para se chegar ao poder, a classe que exercia pressão devia ter um veículo de 
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penetração maior do que simples palavras. Necessitavam de partidos políticos, isso veio a 

acontecer.  

Aparecerão três partidos políticos nos quais se corporizarão as ideias de lutas da classe 

média urbana. É preciso recordar que o processo político era manipulado pela elite, no geral 

com um General como o seu homem forte no poder e a legitimação do ato era feita pela classe 

média urbana. A maior parte do país não participava de qualquer decisão. Não somente por 

desinteresse do índio e do mestiço do interior, mas também porque estavam alijados da disputa 

política  pela própria Constituição, fato que será regularizado depois da Revolução com a 

instituição do voto Universal.  

Quando se diz que a classe média criou seus veículos de disputa pelo poder – os partidos 

políticos – aquilo representava tão somente as aspirações e desejos de um reduzidíssimo número 

de bolivianos que formava uma pequena classe. Mas, dessa vez, diferentemente de outros 

tempos e grupos, aquela classe passou a ver o país, sua gente e riqueza, de um ponto de vista 

mais real e nacionalista.  

O primeiro partido a ganhar alguma importância foi o Partido de la Isquierda 

Revolucionária (PIR). O seu líder foi o sociólogo José Arze. Faziam parte também o escritor 

Fernando Sinoni e o novelista Ricardo Anaya. O segundo partido a ser estabelecido entre 1939-

1943 foi o Partido Obrero Revolucionário (POR), de tendência trotskista, que teve à frente 

Tristan Maroff, antigo conselheiro do ex-presidente German Busch.  

O terceiro partido de importância, fundado em 1941, foi o Movimento Nacionalista 

Revolucionário (MNR) que tinha à frente um grupo de intelectuais jovens, como nos outros 

partidos, comandados por Victor Paz Estenssoro, Hernan Siles Suazo e Luiz Peñalosa39. Os 

partidos foram formados, de uma maneira geral, pelo grupo mais lúcido da classe descontente: 

os intelectuais.  

Todos os partidos tinham discurso nacionalista, contra a espoliação dos “três grandes” 

das riquezas do país e, em diferentes formas, apoiavam os programas e leis sociais dos governos 

Toro e Busch40.  

O partido que liderará a Revolução foi o MNR que tinha na Câmara dos Deputados, no 

início, poucos representantes. Apesar de pequeno o grupo era agressivo e inteligente. Em 

dezembro de 1942, depois do famoso massacre das minas de Catavi, Paz Estenssoro liderou o 

partido na inquirição ao governo Pañaranda sobre o assassinato de crianças, mulheres e homens 

em Catavi. A agressividade do grupo superou a atuação do PIR e do POR que, pelos ideais pró-

trabalhador, deveriam liderar as acusações na Câmara.  O Secretário Geral das Minas de Catavi 

que milagrosamente escapara do massacre e da polícia, foi a La Paz e contou o acontecido à 
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Paz Estenssoro que, munido de frescas informações, passou a pressionar o governo sobre o 

assunto. A grande influência exercida pelo MNR no meio mineiro começou nesse período41. 

Os partidos políticos na Bolívia vagarosamente começavam a falar e a defender alguns 

interesses da classe baixa.  

Em dezembro de 1943, um ano depois do massacre de Catavi, um golpe de estado, 

liderado pelo major Gualberto Villarroel, derrubou o governo do General Peñaranda. O suporte 

a esse regime foi dado pelo grupo militar RADEPA (Razón de Pátria) e o MNR. O RADEPA 

tinha ideias fascistas e o MNR será, mais tarde, criticado por aquela associação. Talvez a ligação 

do MNR com um grupo da extrema direita se deva ao desejo da classe média, dentro do MNR, 

em chegar ao poder de qualquer forma. Paz Estenssoro, líder do MNR, foi premiado com o 

Ministério das Finanças. Era a ascensão de um intelectual da classe média, através do negócio 

político, furando o bloqueio da elite política e econômica do país.  

Duas coisas importantes acontecerão no governo Villorroel: a fundação da Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros e o Congresso Nacional Índio. Foi a primeira vez que um 

governo boliviano mostrou um ativo interesse na situação da massa trabalhadora, quase 

totalmente composta por índios42.  

Os novos partidos políticos, influenciados por ideias da classe média, procuravam forçar 

mudanças na Bolívia. Pessoas, agora em postos de mando, mostravam-se preocupadas com a 

classe trabalhadora, representada por camponeses e mineiros. Os fatos indicam que, ao fazerem 

ações em favor dos trabalhadores nas minas, buscavam suporte para uma possível luta com os 

barões do estanho. Também, ao se preocuparem com os índios, estavam sensibilizados com o 

problema da terra e resolver o problema de um era resolver o problema do outro. E, no meio do 

caminho, estavam os grandes proprietários rurais. Outro grupo que os novos no poder 

acreditavam que deveria haver algum tipo de enfrentamento mais à frente. Ter o apoio da classe 

trabalhadora era uma medida política de bom senso.  

O RADEPA e o MNR procuravam suportes para uma possível mudança estrutural na 

Bolívia. Mas se a intenção era esta, tudo ruiu no momento em que Villorroel foi deposto e morto 

aos 21 de julho de 1946. A elite amedrontou-se com as concessões que o governo fazia às 

massas e a solução foi a eliminação de Villorroel e seu grupo.  

Da morte de Villorroel até 9 de abril de 1952, o MNR esteve na oposição e a maioria de 

seus líderes no exílio. A morte do líder deu início ao chamado governo dos “seis anos” ou da 

ROSCA. Este foi, por aquele tempo pelo menos, o último ato da elite mineira e de proprietários 

de terras tentar manter a situação política antiga. As medidas para beneficiar os mineiros foram 
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esquecidas e a elite esperava fazer novamente da Bolívia aquele reino do faz de conta, da 

miséria e da ignorância. Estavam enganados.  

No dia 9 de abril de 1952 um movimento armado chefiado pelo comandante da polícia 

militar, General Antônio Seleme, com o apoio do MNR, pôs fora do poder o governo militar da 

ROSCA. Dois dias depois do início da Revolução os fatos pareciam não ir bem para os 

revolucionários e o General Seleme refugiou-se na embaixada do Chile. Porém, de forma até 

inesperada, no terceiro dia as coisas se reverteram e os civis do MNR acabaram tomando o 

poder para si. Paz Estenssoro foi o presidente entre 1952 a 1956. Se não fosse o erro de cálculo 

do desastrado General Seleme, em ter se refugiado numa embaixada, se desacreditado junto ao 

grupo que mais tarde seria o vitorioso, poderia ter ocorrido na Bolívia o que sempre ocorrera e 

o poder político maior seria entregue a um militar, no caso o General Seleme, e a classe civil se 

contentaria com os postos costumeiros da administração federal. Porém, dessa vez, a classe 

média tomou o poder, satisfazendo desejos e aspirações de grupo. Tentarão impor à Bolívia 

algumas mudanças em sua estrutura política, econômica e social.  

Em um país, em que poucos participavam da vida política, menor ainda seria o número 

de participantes em uma revolução armada. O sindicato dos mineiros, que poderia ter ajudado 

na tomada do poder, inexistia naquele momento, pois a curta liberdade de dois anos e meio que 

haviam vivido no governo Villorroel, havia desaparecido durante o governo dos “seis anos”. 

Aquele grupo de trabalhadores e também os camponeses tiveram participação quase nula no 

momento da Revolução. Um povo despreparado para a luta armada, com seus principais líderes 

presos ou exilados, com a ajuda da polícia comum, derrotou o regime militar no poder. A 

estrutura militar, desde a Guerra do Chaco, estava tão podre que praticamente caiu sozinha. 

Associado, é claro, à desagregação da própria elite.  

A pressão da classe média na procura de brechas para ascensão política, econômica e 

social ajudou a empurrar para fora do poder seus antigos donos. Talvez possa ser dito que a 

Revolução boliviana ocorreu depois do MNR no poder quando mudanças até profundas foram 

feitas no país. A luta pela tomada do poder nada mais foi do que um golpe de estado. Mais 

tarde, com o poder e receosos da revanche da elite e do Exército, é que o MNR se apoiaria nas 

massas. Uma estratégia política acertada na tentativa de dissuadir os antigos donos do poder na 

Bolívia.  

No entanto, apesar da estratégia do MNR em usar as massas como poder de dissuasão, ao 

conceder-lhe benefícios, é importante enfatizar que as reformas sociais, econômicas e políticas 

que viriam, em maior ou menor grau, faziam parte das ideias novas da classe média e da visão 

mais realista que ela tinha do país.  
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 IV – A Guerra do Chaco 

  
Um fator importante que ajudou a criar a Revolução de 1952 foram os quatro anos da 

Guerra com o Paraguai (1932-1936) que desorganizou a oscilante economia do país, 

desacreditou o Exército, espalhou novas ideias entre os trabalhadores urbanos e mineiros e 

grande descontentamento nos intelectuais e pensadores bolivianos.  

A Bolívia, desde a Colônia, nunca tivera bem definida suas fronteiras e uma das partes 

em litígio era o Grande Chaco com o Paraguai. Uma desolada e desabitada área, sem muito 

interesse até que surgiu o boato da existência de grandes depósitos de petróleo na região. Não 

se tem a intenção de entrar nos detalhes daquela Guerra ou quem foi o culpado pelo seu início. 

A Guerra foi desastrosa para ambos os lados, se bem que o Paraguai teve a vantagem de definir 

e anexar ao seu território uma larga porção de terras.  

Para a Bolívia, o conflito foi um desastre. A participação militar boliviana um fiasco. A 

atuação do Exército foi ridícula e isso colaborou para seu descrédito junto à classe média em 

ascensão. Paz Estenssoro (1964), um clássico exemplo da classe média urbana intelectual, 

resumiu assim a participação do Exército no conflito: “a Guerra do Chaco demonstrou com 

evidências trágicas a absoluta inaptidão do Exército”43.  

A Guerra do Chaco teve efeito sobre a vida econômica, social e política do país. Os fatos 

posteriores mostraram que ela quebrou a rigidez do sistema de casta e, a partir daí, era difícil 

manter a estrutura que tinha prevalecido no passado. A imobilidade do índio não seria a mesma 

desde que ele deixara suas terras e vislumbrara novos horizontes. Começou a ser atraído para 

as cidades. Para as minas, perde laços com a comunidade e psicologicamente deixava, aos 

poucos, de ser índio transformando-se num cidadão de segunda classe44.  

Essa mudança de hábito não se fará do dia para a noite, mas é um dado que mostra como 

a Guerra ajudou a provocar alterações na estática sociedade boliviana no momento em que fatos 

diferentes já estavam acontecendo na vida nacional como um todo. A Guerra veio acelerar o 

processo. O homem branco não preservaria sua supremacia anterior45. A Guerra do Chaco foi 

o primeiro grande passo para a aculturação do índio. A Guerra colocará o índio em contato mais 

direto com outros extratos da população. Quebrava-se a tradição passada do mutismo e da 

indiferença 46.   

O Estado, pela primeira vez, se deu conta de que o índio era cidadão boliviano e, portanto, 

tinha obrigação de defender a pátria. O índio, um ser relegado, à margem de toda atividade 

política e social, transformou-se no “índio irmão”, servindo como “carne de canhão para vingar 
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a honra nacional”47. A Guerra representou uma ruptura com o passado e fomentou uma 

inquietude nacional para futuras mudanças. A Guerra também quebrou o tradicional sistema de 

partidos políticos e o modelo anterior de liderança48. Ao retornar da frente de batalha os civis 

mobilizados sentiram que nada tinham a ver com a incapacidade mostrada pela Bolívia de seus 

antigos donos. Ao invés de sentirem-se mal pela derrota sentiram-se libertados por ela. A 

derrota teve um sentido emancipador. Surge aí a geração que mudaria o país49.  

Nenhuma dúvida deve pairar sobre o impacto da Guerra do Chaco na vida boliviana. Ela 

acelerou um processo em andamento. A consequência imediata e maior da Guerra foi a incrível 

desmoralização do Exército perante a opinião pública nacional, principalmente junto à classe 

média. O Exército que impusera medo e respeito à população através dos anos, passou, após a 

desmoralizante e ridícula participação no conflito com o Paraguai, a ser visto pela classe média 

urbana, com os intelectuais à frente, como um motivo de vergonha nacional e passível de ser 

derrotado pelo povo. Foi justamente o que ocorreu em abril de 1952.  
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O INÍCIO DE UMA TRAJETÓRIA 
 

Luiza Rios Ricci Volpato 
ric.vol@terra.com.br  

 

As condições climáticas do mês de setembro, em Cuiabá, são bem peculiares. Nessa 

época do ano as chuvas são raras e a falta de umidade é percebida de diversas formas. As 

temperaturas são sempre elevadas e o vento, mesmo que bem-vindo, não consegue 

amenizá-las. Não é um vento tão intenso como o do mês de agosto, mas espalha poeira e 

folhas secas, compondo a paisagem de tempo de estiagem. 

Foi no início de setembro de 1975, que vim morar em Cuiabá. Desde o ano anterior residia 

em Mato Grosso. Inicialmente, em uma agropecuária, cuja sede ficava a seiscentos 

quilômetros em linha reta a noroeste de Cuiabá e onde só se chegava de avião ou de balsa. 

Apesar da distância, a área pertencia ao município de Diamantino. A mudança para 

Cuiabá foi vivida com alegria e curiosidade. 

Meu marido, Luiz Volpato Neto, iria trabalhar na ACAR-MT, que logo depois passou a 

ser EMATER-MT, empresa de extensão rural. E também na Universidade Federal de 

Mato Grosso no curso de Saneamento Ambiental na disciplina Saúde Pública Animal. 

Foi por estimulo dele que levei meu curriculum vitae à universidade. Não acreditava em 

uma possível contratação: grávida de cinco meses à espera do primeiro filho, via como 

limitada essa possibilidade. 

- Ninguém contrata grávida. Eu lhe dizia. Mesmo assim, fui até à universidade. 

Encaminhada pela secretária do antigo Centro de Letras e Ciências Humanas, dona 

Terezinha Leite, me dirigi ao coordenador, professor João Antônio Neto. Fiquei então 

sabendo que o Departamento de História da UFMT havia sido recém-criado e que no ano 

seguinte iriam ser preenchidas as vagas relativas ao mesmo. Doutor João ainda me disse 

- Serão aproveitados os melhores currículos. 

- Deixo o meu com o senhor e caso esteja no mesmo nível dos demais, será muito bom 

vir trabalhar aqui. 

No dia seguinte, a professora Laura Maria Furtado Abreu, chefe do Departamento de 

Educação, me telefonou, chamando-me para assumir aulas da disciplina Metodologia 

Científica. 
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LUIZA RIOS RICCI VOLPATO, mestre e doutora em História/USP; 

psicóloga/UNIC, professora aposentada do Departamento de História da UFMT, ex-

pesquisadora do NDIHR, psicóloga, autora de vários artigos e dos livros Entradas e 

bandeira, São Paulo, Global; A conquista da terra no universo da pobreza, São 

Paulo, HUCITEC; Cativos do sertão, São Paulo, Marco Zero, Cuiabá, EdUFMT; 

Cuiabá, cuiabanos, Cuiabá, UNIC; Máscaras, Cuiabá, Entre Linhas. 

 

 

E assim teve início minha trajetória na UFMT. 

Não sei que dia era, mas meu contrato foi assinado no dia seis de outubro de 1975, quando 

completava um mês que estava morando na cidade. 

O meu entusiasmo era grande. A equipe responsável pela disciplina Metodologia 

Científica era composta por cinco professoras: Ângela Caiafa Lagoa, Ana Maria Barreto, 

Neusa Maria Bini Pereira Rosa, Maria Benicio Rodrigues e eu. 

Por coincidência, Ângela havia sido minha colega durante todo o antigo curso ginasial, 

no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Itajubá, Minas Gerais. 

Seguindo a orientação das colegas, peguei livros na biblioteca, comprei outros e fui 

preparando aulas e me inserindo na dinâmica das atividades. 

Paralelamente, fui conhecendo a cidade, sua história e suas tradições. Não foi difícil me 

envolver e me apaixonar. 

A hospitalidade e generosidade das pessoas me sensibilizavam. Nesses meus primeiros 

tempos em Cuiabá, contei com o apoio das colegas do Departamento de História, 

professora Therezinha de Jesus Arruda e professora Neusa e do marido desta, o então 

jornalista Carlos Rosa, que mais tarde seria também professor da UFMT. Foram eles que 

me indicaram bibliografias sobre Mato Grosso, me levaram para conhecer vários pontos 

da cidade e me situaram em um espaço até então desconhecido para mim. 

Foi levada pela professora Neusa que fiz minha primeira visita ao Arquivo Público de 

Mato Grosso e conheci sua diretora, dona Vera Iolanda Randazzo.  

A visita ao Arquivo Público foi, ao mesmo tempo empolgante e chocante! A última 

mudança do acervo anteriormente instalado em um prédio no centro da cidade para o 

Centro Político Administrativo, fora feita em caminhões basculantes, sem nenhum 

cuidado com a preciosa carga. Assim, nas instalações do Arquivo Público havia 

montanhas de papéis amontoados no chão, em vários pontos do prédio. Com todo cuidado 

e paciência, dona Vera e sua equipe iam separando os papéis e colocando em latas com a 

indicação do ano em que haviam sido elaborados.  

Os documentos eram até então armazenados em latas feitas de folhas de flandres e em 

sua parte externa era escrito o ano em que os documentos que guardavam se referiam, e 
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distinguidas umas das outras por letras, uma vez que havia várias latas referentes a um 

mesmo ano  

Ainda no mês de outubro, recebemos a notícia que a UFMT seria uma das duas 

universidades federais a receber um centro de pesquisa de história regional. Cheias de 

entusiasmo, demos inícios aos primeiros trabalhos para a implantação do mesmo. 

Abria-se um importante espaço de atuação do profissional de História em Mato Grosso.  

Recebi uma cópia do projeto do núcleo a ser instalado. Empolgadas com o documento na 

mão, Neusa e eu líamos cada frase com grande expectativa. 

O projeto havia sido elaborado por técnicos do Ministério da Educação.  Enfatizava o 

estudo da expansão das fronteiras agrícolas, mas abria brechas para o estudo da história 

regional em outras vertentes.  

É importante lembrar que, durante a década e 1970, vários empreendimentos subsidiados 

pelo Governo Federal tinham por objetivo a “ocupação” das terras da Amazônia. O uso 

desse termo já deixava claro o propósito de considerar as terras desocupadas e nesse 

sentido eram desprezadas e desvalorizadas as suas formas tradicionais de ocupação. 

Buscava-se o avanço de formas capitalistas de exploração das terras e a consequente 

valorização das mesmas. 

A implantação do NDIHR coincidiu com as discussões políticas que levaram à divisão 

do estado de Mato Grosso, que ocorreu logo depois. Embora as lideranças políticas 

regionais participassem dessas discussões elas efetivamente se davam em esferas 

superiores, atendendo ao projeto desenvolvimentista do regime militar. 

Eram tempos sombrios. 

Num final de manhã, Neusa e eu fomos buscar Carlos Rosa na sede do jornal Correio da 

Imprensa. Assustado e tenso, ele nos contou da morte do jornalista Vladimir Herzog nas 

instalações do DOI-COIDI. Era o dia 25 de outubro de 1975. 

As repercussões dessa morte causada por tortura em instalações do Exército evidenciaram 

fissuras no regime autoritário então vigente. O ato ecumênico realizado da catedral da Sé 

em São Paulo (capital), contou com grande presença popular e é considerado um marco 

no processo de redemocratização. 

Mesmo cientes dos acontecimentos políticos e apreensivas com a situação do país, nossas 

expectativas em relação à pesquisa histórica eram positivas.   

Instaladas em uma sala no corredor da reitoria, Neusa e eu iniciamos as pesquisas sobre 

história de Mato Grosso. Nosso primeiro trabalho foi transcrever o livro de ata do Senado 

da Câmara de Cuiabá.     
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No mês de novembro de 1975, foi aprovada pela administração superior da UFMT a 

criação do centro de pesquisa, que recebeu o nome de Núcleo de Documentação e 

Informação Histórica Regional – NDIHR. 

Sob a orientação da coordenadora de pesquisa e pós-graduação da UFMT, professora 

Maria de Lourdes Bandeira De Lamônica Freire, eram estabelecidos intercâmbios para a 

implantação do NDIHR. E no semestre seguinte, em 1976, fui para São Paulo realizar um 

treinamento no Setor de Documentação do Departamento de História da Universidade de 

São Paulo. Nesse mesmo período o NDIHR recebia as consultoras professoras Ana Maria 

de Almeida Camargo e Raquel Glezer, ambas docentes da USP e o professor Jaime 

Pinsky, da Universidade de Campinas. 

Em julho, voltei para Cuiabá.  

A equipe do NDIHR estava completa composta pelas professoras 

Elizabeth Madureira Siqueira  

Iraci Galvão Sales 

Lúcia Helena Gaeta Aleixo 

Luiza Rios Ricci Volpato 

Neuza Maria Bini Pereira Rosa  

Nil-Iza Valadão 

Regina Beatriz Guimarães Neto 

Terezinha de Jesus Arruda 

e a técnica em documentação  

Maria Cecília Guerreiro de Souza  

Os trabalhos de implantação do NDIHR seguiam em duas vertentes, uma voltada para o 

levantamento e identificação de arquivos documentais e bibliotecas em Cuiabá, outra 

preocupada com a formação teórica do grupo, tanto no que tange às técnicas de 

arquivologia como de discussão de textos de fundamentação de analises históricas.  

Visando a qualificação da equipe foi montado o Curso de Especialização História e 

historiografia, o qual tinha por eixo a discussão em metodologia da pesquisa em História. 

A possibilidade de aliar as aulas e as discussões teóricas ao trabalho de arranjo da 

documentação se constituía em uma experiência rica e produtiva ao grupo. Os principais 

acervos sob a responsabilidade do NDIHR eram o arquivo da Delegacia do Ministério da 

Fazenda e o arquivo e biblioteca da Casa Barão de Melgaço, sede do Instituto Histórico 

e Geográfico de Mato Grosso e Academia Matogrossense de Letras, cedidos por 

convênios assinados com as respectivas instituições. 
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Nessa época, o NDIHR recebeu sua primeira sede, em um bloco já existente no campus, 

conhecido pelo alcunha de casarão, um prédio de estrutura maciça de três andares que 

lembrava a imagem que fazia parte da abertura de uma novela do mesmo nome 

transmitida na época por uma emissora de televisão. 

Em nosso percurso de idas e vindas do casarão íamos acompanhando o surgimento do 

bairro Boa Esperança. A rua lateral ao compus, bem como as demais não eram 

pavimentadas. A cidade toda passava por um processo dinâmico de crescimento e muitas 

vezes a oferta de serviços urbanos era precária. O novo bairro padecia de quebras no 

fornecimento de água, precariedade na rede telefônica que atendia apenas algumas 

residências e, como já foi dito, ruas não pavimentadas. As oscilações no fornecimento de 

energia elétrica afetavam a cidade como um todo. 

Mas havia um clima de expectativa em relação às inúmeras mudanças que ocorriam.  

A própria universidade fazia parte dessa atmosfera de mudanças. Criada em dezembro de 

1970, ainda se encontrava em fase de estruturação. Cursos e setores novos iam sendo 

criados aglutinando novos profissionais que vinham de outras regiões do País e 

ampliavam as possiblidades de estudo e pesquisa atraindo jovens tanto de Mato Grosso 

como de outros estados. 

Instalada no prédio do casarão uma equipe formada pelas professoras Regina Beatriz, 

Lúcia Helena e eu iniciava o arranjo dos documentos da Delegacia do Ministério da 

Fazenda. O projeto inicial contou com as orientações da professora Ana Maria Camargo 

de Almeida. Na realização desse trabalho, pude colocar em prática técnicas aprendidas 

no treinamento no Setor de Documentação do Departamento de História da USP.  

Foram também de grande valia as orientações da diretora do Arquivo Público, dona Vera 

Randazzo. 

No primeiro semestre de 1977, a UFMT realizou seu primeiro concurso público para a 

contratação de professores. A equipe do NDIHR era composta por auxiliares de ensino, 

uma designação que não existe mais.  A professora Therezinha era professora fundadora, 

as demais prestaram concurso e foram aprovadas, mantendo-se a mesma equipe de 

trabalho. 

Mas, se por um lado havia um ambiente de animação com novos espaços de ensino e 

pesquisa sendo criados, por outro pairava sempre em clima de apreensão em função dos 

acontecimentos políticos. As prisões e cassações dos adversários do regime continuavam 

atingindo políticos, intelectuais, jornalistas e demais formadores de opinião. Em abril de 
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1977, o presidente Ernesto Geisel fechou o Congresso Nacional e fez alterações em sua 

composição. 

No início do referido ano, houve uma redistribuição das equipes que atuavam no NDIHR: 

a professora Elizabeth deixou a Casa Barão de Melgaço e passou a integrar a equipe que 

arranjava a documentação da Delegacia da Fazenda e em sentido oposto, deixei o prédio 

do casarão e fui para o IHGMT. 

O trabalho consistia em coordenar uma equipe de estagiários, alunos da graduação da 

universidade, que atuavam na organização da biblioteca da Casa Barão de Melgaço. Ao 

mesmo tempo que trabalhava na organização do acervo, tomava conhecimento desse rico 

material. A biblioteca continha textos produzidos pelos membros da AML e do IHGMT 

e inúmeros outros. Destaco a coleção das revistas dessas instituições e além disso um a 

coleção da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.   

Diante de acervo tão rico, aproveitava todo tempo disponível para ler. Foram muitos os 

textos estudados nesse período, saliento  vários de autoria do historiador Virgílio Corrêa 

Filho. Pesquisador atento, produziu trabalhos sobre os mais diversos aspectos da vida e 

da história de Mato Grosso. Entre todos os seus trabalhos destaco História de Mato 

Grosso, cuja leitura foi para mim de grande valor. Membro do IHGB, do IHGMT e da 

AML, pesquisador criterioso, Virgílio Correa Filho apoiava-se em ampla documentação 

proveniente de diversos arquivos dentro de uma perspectiva histórica que privilegiava o 

fato e o documento.   

O período que passei na Casa Barão de Melgaço foi para mim  muito produtivo! 

Os estagiários executavam o trabalho ao mesmo tempo que debatiam o tema que se 

mantinha em pauta: a divisão do estado, fato que se concretizou com a assinatura da Lei 

Complementar n° 31 pelo presidente Ernesto Geisel, em 11 de outubro de 1977. 

A Casa Barão de Melgaço está situada na rua Barão de Melgaço número 3.869, na região 

central da cidade. No final da década de 1970, havia nessa rua vários casarões típicos do 

final de século XIX e início do século XX, e habitados por famílias locais. Era uma rua 

residencial, com poucas exceções. Na esquina com a rua Campo Grande ficava o prédio 

do antigo Clube Feminino que, desapropriado pela prefeitura municipal, estava sendo 

reformado para abrigar a Casa da Cultura, sede do então Departamento de Cultura da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

O fato de ser zona residencial dava à rua Barão de Melgaço características próprias, além 

do trânsito constante de pessoas moradoras na região, havia a circulação de vendedores 

de frutas e verduras, doces entre outros produtos. Era uma rua viva, com movimento 
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cotidiano próprio de bairro interiorano: os vizinhos se conheciam, se visitavam e 

conversavam entre si.  

A Casa Barão, uma construção típica do final do século XIX, situa-se rente à calçada, 

com janelões abertos para a rua. Na época em que trabalhei lá, a porta da frente ficava 

sempre aberta. Era comum, algum transeunte debruçar na janela olhando para dentro da 

casa e perguntar o que fazíamos ali. Alguns membros da AML e do IHGMT também 

faziam vistas ao local, entre eles o historiador Rubens de Mendonça. Sempre alegre e 

cordial, narrava fatos da história de Mato Grosso, que eu ouvia atenta, tentando gravar as 

informações. Às vezes ele caminhava pelas instalações da casa e descrevia as 

configurações internas que ela havia tido. Para abrigar o IHGMT e a AML, algumas 

paredes internas haviam sido demolidas para a formação do salão nobre. Mas, 

anteriormente o prédio havia sido residência, tendo outra configuração interna.  

Quando fui contratada pela UFMT, já era aluna do mestrado de História da Faculdade de 

Filosofia, Ciência e Letras da USP. Minha ideia inicial era desenvolver pesquisa sobre a 

presença do Império do Brasil no estuário do Rio da Prata, no final do século XIX. Esse 

projeto foi abandonado. Professora do Departamento de História e pesquisadora do 

NDIHR, considerei necessária a correção de rumo de minha pesquisa. O período que 

passei na Casa Barão, a leitura de textos de seu acervo foi fundamental na definição do 

novo objeto de pesquisa, que resultou na dissertação Mato Grosso: ouro e miséria no 

antemural da Colônia, publicada como o título A conquista da terra no universo da 

pobreza. 

Durante os primeiros anos de existência do NDIHR suas atividades eram integradas ao 

Departamento de História, havia uma única coordenação e as docentes ministravam aulas 

em diversos cursos de graduação e realizavam pesquisas. No início de 1978, houve uma 

reconfiguração do organograma da UFMT. Pela nova disposição o Departamento de 

História permaneceu como integrante da Sub-reitoria Acadêmica e o NDIHR se tornou 

órgão suplementar, vinculado à Vice-Reitoria. Com isso os setores passaram a ter 

objetivos distintos. O Departamento de História passou a ter como objetivo principal a 

criação do curso de História, até então inexistente na UFMT. Para elaborar o projeto de 

implantação do curso de História foi criado um grupo tarefa formado pela chefe do 

Departamento professora Regina Beatriz, pela professora Iraci, pelo professor Benedito 

Pinheiro de Campos e por mim.  A partir de então, passamos a nos dedicar integralmente 

ao Departamento de História.  
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Durante esses dois primeiros anos que morei em Cuiabá e trabalhei no NDIHR, aprendi 

muito sobre a cidade e sobre Mato Grosso.  A pesquisa bibliográfica e documental era 

dinâmica e as discussões teóricas eram intensas. Sou muito grata por ter vivenciado essas 

experiências, num momento muito próprio da história da UFMT e do estado. A equipe 

do NDIHR era composta por jovens professoras ávidas em aprender. A universidade 

oferecia oportunidades trazendo consultores, propiciando a participação em congresso em 

outras regiões do País, estabelecendo convênios com instituições locais. Além disso, 

várias experiências ocorriam no estado, como a estruturação de órgão públicos a 

efetivação de projetos de colonização, a transferência de populações de outras regiões 

para Mato Grosso, o surgimento de novos núcleos urbanos que se transformaram em 

cidades. 

De um lado havia um clima de euforia, como se o progresso tão desejado estivesse 

finalmente chegando. Mas, analisando mais detidamente esse processo, cabia a nós 

professores-pesquisadores da área de Ciências Humanas perguntar: a que preço? 

O NDIHR se manteve atento ao seu objetivo primordial de dinamizar a pesquisa sobre a 

realidade regional, mas dentro de uma perspectiva crítica e em alguns momentos 

contestadora. 

Recordar essa trajetória é reviver uma fase importante de minha formação acadêmica e 

profissional. E ao fazê-lo presto minhas homenagens às colegas que fizeram parte desse 

processo e participaram de minha formação como historiadora. Às colegas (técnicas, 

docentes e demais profissionais), aos alunos e alunas agradeço pelos anos de convivência, 

pela troca de experiência e pelo aprendizado. 
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 Doutora em Educação, Mestre em História 
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RESUMO 

 Objetiva-se com o presente artigo evidenciar e discutir a produção feminina no interior 

das Revistas do Centro e da Academia Mato-Grossense de Letras, entre 1921 e 2021, 

assim como compreender o periódico enquanto mecanismo de recuperação da memória 

institucional. 

Palavras-chave: Revistas do Centro e da Academia Mato-Grossense de Letras. Produção 

intelectual feminina. Memoria institucional. Mato Grosso-MT. 

RESUME 

 El objetivo de este artículo es destacar y discutir la producción femenina dentro de las 

Revistas do Centro y la Academia Mato-Grossense de Letras, entre 1921 y 2021, además 

de entender a la revista como un mecanismo de restauración de la memoria institucional. 

Palabras clave: Revistas del Centro e Academia Mato-Grossense de Letras. Producción 

intelectual femenina. Memoria institucional. Mato Grosso-MT. 

 

INTRODUÇÃO 

 

2021 marcou o Centenário da Academia Mato-Grossense de Letras (1921-2021), 

criada enquanto Centro Matogrossense de Letras, em 1921, e transformada mais tarde em 

Academia Mato-Grossense de Letras. Objetiva-se apresentar o conjunto de artigos 

literários femininos publicados no interior do periódico das duas instituições, 

quantificando esta produção e buscando estabelecer reflexões que apontem para a 

constituição da identidade institucional. 

Hoje, as mulheres no interior da Academia Mato-Grossense de Letras somam 18, 

sendo 13 vivas e 5 falecidas, num conjunto 40 membros, sendo 22 do sexo masculino, 

hoje vivos. Não que se tenha postergado o ingresso de literatas, pois já em 1921, o Centro 

Mato-Grossense de Letras admitiu Ana Luiza da Silva Prado, mais tarde Prado Bastos 

(Cadeira 6), em seus quadros, e  também enquanto Tesoureira da primeira Diretoria. 

mailto:bethmsiqueira@gmail.com
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O primeiro artigo da escrita feminina estampado na Revista do antigo Centro 

Matogrossense de Letras - CML foi publicado no ano de 1929, de autoria de Maria  do 

Carmo de Mello Rego. Curupira:  Lenda Cuiabana inserido na seção Páginas 

Esquecidas. Já naquele ano, os escritos desta autora eram considerados raros e por isso 

mereceram publicação. 

Maria do Carmo de Mello Rego nasceu na Estância de Lencho, Departamento de 

Cerro Largo, Uruguai, provavelmente em 1840, segundo informações de Toniazzo1. Veio 

para Mato Grosso, em 1887, acompanhando seu esposo, Raphael de Mello Rego, 

nomeado Presidente da Província. Tratava-se de uma intelectual independente e não 

integrante do Centro Matogrossense de Letras. Portanto, os pares daquele sodalício que 

antecedeu a Academia Mato-Grossense de Letras, privilegiaram Curupira:  Lenda 

Cuiabana enfeixada no livro Lembranças de Mato Grosso, optando por publicá-la no 

periódico institucional. 

Por dois anos (16/11/1887 a 16/02/1889) o casal Mello Rego residiu em Cuiabá e 

ali tiveram contato, especialmente Maria do Carmo, com diversos indígenas, dentre eles 

os Bororo, nação da qual ela adotou um filho, a que chamou Guido. Foi ele para o Rio de 

Janeiro, quando o casal deixou Cuiabá, e na capital do Império contraiu grave doença, 

vindo a falecer. Em sua memória, Maria do Carmo de Mello Rego escreveu Guido, obra 

de grande repercussão à época.2 

Maria do Carmo deu a lume também Lembranças de Mato Grosso3, reeditado pela 

Fundação Júlio Campos (1993), narrando suas impressões sobre a viagem pelo Rio da 

Prata até Cuiabá, além de retratar cenas do cotidiano da província, no final do século XIX. 

Sempre atenta aos costumes indígenas, escreveu sobre a índia Rosa Bororo (1895)4, 

capturada por uma bandeira punitiva no século XIX. Também publicou Artefatos 

Indígenas de Mato Grosso5 (1889), editado pela Imprensa Nacional e Arquivo do Museu 

Nacional, trazendo grande contribuição à etnologia indígena dos Nambiquara e Paresi.  

O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, considerando a raridade  do 

conjunto de seus escritos, reuniu, numa única publicação6 Artefatos Indígenas de Mato 

 
1 TONIAZZO, Carmen Lúcia. Lembranças de Mato Grosso sob um olhar feminino: um estudo filológico. 

dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagens), UFMT, 2011.  
2 Ibidem. 
3 Publicado originalmente no Rio de Janeiro: Leuzinger, 1897. 
4 Revista Brasileira. Tomo II, Rio de Janeiro, 1895, 
5 Arquivos do Museu Nacional-RH, v. X, 1899. 
6 Publicações Avulsas, n. 44. Cuiabá: IHGMT, 2002. 
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Grosso, Guido e Lembranças de Mato Grosso, uma contribuição relevante para se 

conhecer a escrita de Maria do Carmo de Mello Rego. 

 

Breves comentários do Artigo 

 

O artigo Curupira: Lenda Cuiabana, publicado na Revista do CML do ano de 1929 

(15), inicia comentando sobre a exploração aurífera em Cuiabá nos seus primórdios e a 

depredação dos terrenos em função da ganância dos mineiros. Casas, logradouros 

públicos e seu entorno sentiram o efeito dessa ação: “Parece que não houve palmo de 

terra que não tivesse sido  esquadrinhado, pedra que ficasse sobre pedra”.7  

A imediação da Igreja do Rosário, em Cuiabá, foi o ponto focal: “Onde, porém, o 

espírito positivamente se sente acabrunhado, é quando, às horas melancolicas da tarde, 

pousam os olhos nas escavações que circundam a Igreja do Rosario, cujo altar-mór, 

segundo a tradição antiga, se ergue sobre preciosíssima jazida de ouro”.8  

Deste cenário de escombros surgiram lendas e imagens no imaginário popular, a 

exemplo do Curupira e da alavanca de ouro. Em sua descrição, Maria do Carmo 

simboliza o árduo e incessante trabalho dos negros escravizados, a mando de seus 

senhores, à procura da alavanca de ouro, instrumento facilitador da extração aurífera. A 

lenda incluiu uma figura chave, o Curupira, representado por uma índia velha: “[...] de 

pele toda enrugada, olhos esbugalhados e lábios crestados de secura, a ponto de não 

poder fallar. Vendo-o, estendeu-lhe a mão, apontando depois para um riacho que por 

perto corria”.9  

A índia se afogava no riacho quando foi socorrida pelo negro. Em agradecimento, 

ela lhe indicou como conseguir mais abundante ouro: “Quando algum dia sentires, ao 

cantar a anhuma, cair sobre a tua cabeça um pedaço de metal da tua côr, corre, sóbe, 

galga o fosso em que trabalhas, e lembra-te do bem que me fizestes agora”.10 Com isso, 

a produção de ouro daquele escravo aumentou substancialmente, não precisando fazer 

tanto esforço durante a labuta. No outro dia se realizou a previsão da índia, quando ao 

meio-dia cantou a anhuma, e o negro, ao galgar o fosso, foi surpreendido com o 

 
7 Revista do Centro Matogrossense de Letras 1929 (15), p. 73. 
8 Ibidem. 
9 Idem, p, 74. 
10 Idem, p. 75. 
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desmoronamento súbito da terra, soterrando todos os trabalhadores, a exceção do preto 

Antônio, salvador do curupira. 

Maria do Carmo finaliza o artigo dizendo que: “Muitos annos depois, nova empresa 

tentou a exploração daquele ponto mas chegou só às ossadas dos míseros africanos. E 

junto delas foi encontrada uma moeda de cobre com as quinas portuguesas, do valor de 

dois vinténs, que a curupira atirara quando o calor mais excitava a sede. Nunca, porém, 

mortal algum mais viu a alavanca de ouro, que entretanto ali existe, segundo a crença de 

muita gente, e como sempre afirmava o escravo que, por ter dado água à curupira, 

escapara da sua vingança”.11  

  Nessa medida, esta lenda da alavanca de ouro marcou o olhar de Maria do Carmo 

de Mello Rego que, mesmo pertencendo ao segmento das elites, interessou-se pelo saber 

popular. Esta lenda se tornou recorrente no imaginário cuiabano. 

O segundo artigo feminino é de autoria de Maria de Arruda Müller e foi 

publicado na Revista do CML em 1931, dois anos após o primeiro. Trata-se do primeiro 

escrito por Acadêmica,  enfeixando seu discurso de posse e o da sua recepção, proferido 

por Philogônio de Paula Corrêa. 

Maria de Arruda Müller 

 

Foto: Maria de Arruda Müller - foto: Divulgação/TVCA 

 

Maria Ponce de Arruda, mais tarde incorporando o sobrenome do marido, 

Müller,  foi professora, cronista, poeta e pesquisadora. 

 Nasceu em Cuiabá-MT, aos 9 de dezembro de 1898, descendendo de João Pedro 

de Arruda e Adelina Ponce de Arruda. Seus estudos iniciais foram obtidos no seio da 

família, que cultivava o hábito da leitura, o que fez com que a menina Maria fosse 

alfabetizada aos 5 anos de idade. 

Diplomada professora pela Escola Normal Pedro Celestino, onde já demonstrava 

pendor pela carreira do magistério, veio a lecionar em diversos estabelecimentos de 

 
11 Idem, p. 76. 

http://2.bp.blogspot.com/-vVJDU6NbJps/VUqJHc_8B2I/AAAAAAAASas/NJBfqh4oe1k/s1600/Maria+de+Arruda+M%C3%BCller4.jpg
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ensino da capital e, temporariamente, no Grupo Escolar de Poconé, onde seu esposo, Júlio 

S. Müller, foi diretor. 

Integrou o grupo feminino que fundou e manteve por meio século o Grêmio 

Literário “Júlia Lopes”, instituição responsável pela publicação da Revista A Violeta, 

que circulou durante a primeira metade do século XX. Foi no interior do Grêmio que ela, 

ao lado de outras companheiras, deu início a um forte movimento, ainda nos primeiros 

anos da década de 1930, em prol do voto feminino a ser consignado na Constituição de 

1934, ocasião em que conclamou as mulheres mato-grossenses a se inscrever como 

eleitoras. 

Fundou o Abrigo dos Velhos e das Crianças de Cuiabá e teve uma importante 

atuação junto ao Conselho Estadual da Legião Brasileira de Assistência (MT), fundando 

também a Sociedade de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá. 

Quando Cuiabá completou 200 anos, em abril de 1919, casou-se com Júlio Strübing 

Müller, estadista nomeado Interventor de Mato Grosso durante o Estado Novo (1937-

1945). 

Um dos reconhecimentos regionais ocorreu no ano de 1992, quando o Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, na gestão do Des. Odiles Freitas Souza, prestou 

homenagem a Maria de Arruda Müller, uma das primeiras mulheres a obter o título de 

eleitor,  

Outra manifestação de caráter mais ampliado ocorreu em 2002, quando o então 

Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, entregou-lhe, em mãos, a comenda 

da Ordem Nacional do Mérito Educativo, na residência da homenageada. Com isso, a 

Acadêmica Maria de Arruda Müller se tornou, aos 103 anos de idade, a Professora do 

Brasil. Esse evento teve uma repercussão nacional e diversos jornalistas do Sudeste 

estiveram em Cuiabá para entrevistá-la. 

Maria de Arruda Müller foi associada honorária do Instituto Histórico e Geográfico 

de Mato Grosso e efetiva da Academia Mato-Grossense de Letras. Integrou também 

inúmeras Instituições nacionais e internacionais. 

Faleceu em Cuiabá-MT no dia 4 de dezembro de 2003, aos 105 anos incompletos, 

fazendo-se presente e viva na história e na cultura mato-grossense.12   

 

Comentários o discurso de posse 

 
12 Site da Academia de Letras do Mato Grosso, 2021. 

http://www.academiadeletrasmt.com.br/index.php/cadeiras/cadeira-7/83-maria-de-arruda-mueller
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Em seu discurso de posse no CML, Maria de Arruda de Arruda Müller salientou o 

valor das mulheres e sua capacidade de reivindicar o status de cidadã: “Trabalhar neste 

cenaculo, onde pontificam as mais formosas intelligencias do meu Estado; saber d’aqui 

se abrangem mais amplos horizontes, vislumbrando mais ricos panoramas, fruir mais 

energia e mais denodo para entrar no plano que nos traça hoje a universal cruzada 

feminina reivindicadora dos direitos da mulher, de que a fundação do Gremio “Júlia 

Lopes”, em Cuiabá, há quinze anos passados, fora uma como clarinada avançada no 

recesso longinquo e ignorado da terra brasileira!”13 

Para demonstrar a produção feminina na Revista A Violeta, exaltou o seu papel 

enquanto veículo de circulação da escrita das mulheres em Mato Grosso: “Esse gremio 

literário com a sua revista, sustentados pela perseverança heroica de suas benemeritas 

cuiabanas, D. Bernardina Rich e Maria Dimpina Lobo Duarte, ainda ahi se acham para 

attestar o espirito conservador da mulher conterranea, guardando como num 

gazophiláceo, preciosas e rutilas alfaias do seu caracter e da sua intelligência!”14 

No discurso de recepção a Maria Müller, o sócio fundador do Centro 

Matogrossense de Letras, Philogônio de Paula Corrêa, não deixou de destacar a presença 

feminina no interior do Centro Matogrossossense de Letras, relembrando a primeira 

Acadêmica Ana Luiza Prado Bastos: “Mais uma vez enganala-se o Centro Matogrossense 

de Letras para uma nova recepção, solenidade esta revestida de especial brilho, por se 

tratar de preencher a vaga aberta na Cadeira 15, com uma representante do sexo 

feminino. Por ocasião da fundação do nosso Centro, fora objeto de discussão se se devia 

ou não dar ingresso à Mulher na Companhia. A inclusão do nome de D. Ana Luiza Prado 

entre os fundadores, resolveu a dúvida”15. 

 Philogônio, ao comentar a vanguarda atitude do Centro de Letras, não deixou de 

criticar a Academia Brasileira de Letras por vedar, até aquele momento, o ingresso de 

mulheres em seus quadros: “Com esse gesto, vamos na vanguarda da nossa associação 

modelo, a Academia Brasileira de Letras que, escrava na interpretação do art. 2º dos 

seus estatutos condenou a candidatura de D. Amélia de Freitas Bevilacqua para a vaga 

de Alfredo Pujol, havendo já posto de parte, por occasião de formação, os nomes de D. 

 
13 Discurso de Posse na AML. Revista do Centro Matogrossense de Letras, 1931(19-20). 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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Júlia Lopes de Almeida, para fundadora, e de D. Carolina Michaelis, para correspondente 

em Portugal, por não serem do sexo masculino”16. 

 Depois de enaltecer as qualidades de Maria Ponce de Arruda Müller enquanto 

mãe, esposa e professora, foi na produção intelectual de A Violeta que Philogônio 

encontrou base sólida para sua admissão, privilegiando e recortando trechos dos artigos 

em que ela ressaltava o segmento feminino em prol do progresso de Mato Grosso, do voto 

feminino e da igualdade de direitos entre os sexos, além de defender ferrenhamente 

Cuiabá enquanto a eterna Capital de Mato Grosso.  

Desde sua posse, em 1931, foram estampados 15 artigos de autoria de Maria de 

Arruda Müller na Revista do Centro e da AML: Discurso de Posse. Revista do Centro 

Matogrossense de Letras 1931(19-20), Um Quadro (1932(21-22), Sonata ao Luar, 

1932(21-22), Restauração, 1932(21-22), Melancolia, 1933(1-2), Cuiabá, 1934(3/4), 

Deus te Abençoe (POESIA) 1935(5/6), Nosso Lar (POESIA) 1935(5/6), Fundação de 

Cuiabá (Conferência pronunciada a 8 de abril no Instituto Nacional de Música) 1938(11-

12), Discurso em Homenagem a Couto de Magalhães. 1938(11-12), Inteligência e 

Caridade 1941-1942(17-/20), A Rádio e a Cultura. 1944-1945 (23-26), Cadeira no 7. 

1996 Ante à Queimada. 1991-1992, Conformismo. Parte I. Poesia. Revista da Academia 

Mato-Grossense de Letras n. 98, 2019 

Vale lembrar que de 1931 até 1985, ou seja, durante 54 anos, a maioria das mulheres 

que tiveram seus artigos publicados na Revista não pertenceram ao Centro ou à Academia 

Mato-Grossense de Letras, o que nos leva a indagar o porquê disso, pois o Centro admitiu 

a primeira mulher em 1921, por ocasião de sua criação. 

O terceiro artigo estampado na Revista é o de Maria da Glória de Almeida Novis, 

conhecida como Glorinha Novis. Não pertenceu aos quadros acadêmicos, mas sua poética 

Recordação foi incorporada na Revista da Academia Matogrossense de Letras de 1933. 

Glorinha Novis, segundo seu primo João Alberto Novis Gomes Monteiro, 

“[...]nasceu em Cuiabá em 15 de setembro de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de 

dezembro de 1950. Formou-se professora pela antiga Escola Normal Pedro Celestino. 

Escreveu sua lírica amorosa basicamente em sonetos, externando um lirismo melancólico, 

carregado de ressentimento pela desventura amorosa. A poetisa publicou seus versos na 

 
16 Ibidem. 
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década de 1930 nos periódicos do Estado, dentre os quais a Revista da Academia Mato-

Grossense de Letras, a Revista do Grêmio Literário Álvares de Azevedo e A Violeta”17.  

Aos dois anos de idade perdeu a mãe, tendo sido criada pela avó materna, Rosa 

Alves de Almeida, que após 10 anos, veio também a falecer, o que obrigou Glorinha a 

regressar à casa paterna, passando a conviver com a madrasta. 

Curtiu um amor não correspondido, com um jovem alemão, porém acabou se 

casando com Albano Dias, comerciante português, inspetor das Casas Pernambucanas e 

que, depois,  abriu comércio próprio.  

Maria da Glória teve um casal de filhos: Lilian e Guilherme, porém, foi acometida 

de câncer de ovário, logo após o nascimento de Guilherme, vindo a falecer no dia 16 de 

dezembro de 1950, no Rio de Janeiro. 

 Para compreender melhor sua escrita, recheada de tristeza, vale lembrar que, aos 

episódios de perda se somou a decepção por um amor não correspondido.18  

Escreveu 3 artigos na Revista da AML: Recordação, 1933; Dor, 1938(11-12) e 

Poema da Minha Terra, 1939(13-14). 

O quarto artigo escrito na Revista da AML foi de Ana Luíza Prado Bastos, a 

primeira acadêmica a integrar os quadros do Centro Matogrossense de Letras, uma vez 

admitida em 1922. Só registrou sua primeira colaboração no periódico no ano de 1935, 

com Carinhos Maternos. 

A Revista de 1935 se revestiu de grande reconhecimento às Mulheres, abrindo com 

uma sessão especial intitulada Elevacão da Mulher, iniciada com o artigo de D. Aquino 

Cristianismo e Feminismo, discurso pronunciado por ocasião da formatura das 

Normalistas da Escola Normal D. Bosco, de Campo Grande. Este foi o primeiro convite 

formal aceito por mulheres literatas já Acadêmicas e aquelas que não chegaram a 

pertencer aos quadros da instituição, o que se deu nos anos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 
17 MONTEIRO, João Alberto Novis Gomes. Diário de Cuiabá – DO Cultura; Minha Tia Glorinha. 

Cuiabá, 31/-05/1995. 
18 Ibidem. 
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Ana Luiza Prado Bastos 

 

Foto acervo Casa Barão de Melgaço 

 

Foi Ana Luiza Prado Bastos a primeira ocupante da Cadeira 6, por ocasião da 

fundação do Centro Matogrossense de Letras, retornando à Academia Mato-Grossense 

de Letras na Cadeira 27. Nasceu em Cuiabá-MT, em 24 de agosto de 1898. Era filha de 

Egídio da Silva Prado e Regina Leverger Corrêa Prado. 

 No interior da Revista da AML, viu publicado Carinhos Maternos 1935(5/6), 

Discurso de Posse 1947 (29-30) e Carta Acadêmica, em 1954-1955 (43-46) 

 Com a prerrogativa de ter sido a primeira mulher a ocupar a Cadeira n. 6, do 

Centro Matogrossense de Letras, à época patrocinada por Francisco Catarino, integrou 

também sua primeira Diretoria, como Tesoureira.  

Em seu discurso de posse, proferido anos mais tarde, ela relembrou o momento 

inaugural do Centro Matogrossense de Letras e seu pioneirismo na admissão da mulher 

em seus quadros, destacando em seguida sua transformação em Academia Mato-

Grossense de Letras. A proposta de admissão de Ana Luiza no CML foi feita inicialmente 

na segunda reunião preparatória, de 5 de junho de 1921, pelo sócio fundador Estevão de 

Mendonça, alegando as seguintes alegações: “[...[ Anna Luiza  Prado, nascida nesta 

capital, maior, professora pública. [...[ tem igualmente colaborado na imprensa e é sem 

dúvida um dos mais belos espíritos da geração feminina actual, no nosso meio, e honrará 

o quadro dos sócios effectivos do Centro de Letras”.19   

Em 1923, se mudou para o então Sul de Mato Grosso, radicando-se inicialmente 

em Três Lagoas. Após seu casamento com o literato e jornalista Clodomiro de Oliveira 

Bastos, transferiu residência para Campo Grande20. Pelos Estatutos originais, foi ela 

transposta para a categoria de associada correspondente. Possivelmente, a forma como 

foi passou, de sócia efetiva, para correspondente, cindiu-se exclusivamente ao 

 
19 Revista do Centro Matogrossense de Letras, n. 1, Atas..., 1922, p. 57. 
20 RIBEIRO, Lélia Rita Euterpe de Figueiredo. Uma viagem ao universo sul-mato-grossense: Anna 

Luiza Prado Bastos. Revista do IHGMT, Ano LXVIII, Tomo CXLIV – 1996, p. 41-44 
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cumprimento dos Estatutos do Centro Matogrossense de Letras, datado de 7 de agosto de 

1921.  

Na sessão de 24 de dezembro de 1923, Ana Luiza se despediu do Centro 

Matogrossense de Letras, o que determinou sua transposição para associada 

correspondente. Por isso não pronunciou discurso de posse na Cadeira 6, naquela ocasião, 

mas somente mais tarde, em 1947, quando retornou aos quadros efetivos da AML, 

ocupando a Cadeira n. 27, patrocinada por José de Mesquita Sênior, o que ocorreu com a 

reforma dos Estatutos no ano de 1940.  

Em tópico especial de seu discurso, a que denominou de À guisa de justificação, 

aclarou o porquê ter proferido seu pronunciamento de posse somente em 1947, ou seja, 

26 anos depois de seu ingresso no Centro Matogrossense de Letras, em 1921.  

O Acadêmico que a recepcionou em 1947 foi o então Presidente da AML José de 

Mesquita, filho do Patrono, que discorreu sobre os talentos de Ana Luiza dizendo: “Esta 

casa é sua – desde que a fundamos. Entrando, não se esqueça que, companheira da 

primeira hora, contávamos com esta visita, sempre esperada e que nos chega em hora 

jubilosa e alvissareira, para juntos, festejarmos a sua posse [...]”21 

Era ela chamada pelos amigos e familiares de “Professora Galega”. Ubaldo 

Monteiro da Silva22 destacou os últimos tempos de vida da Professora Galega: “Na 

velhice fora a senhora austera, respeitada, de belos predicados, frutos da rígida 

educação de berço, a que a sociedade-elite de Cuiabá de outrora, se sujeitava”. 

Em Campo Grande fundou a Escola Barão de Melgaço, em homenagem ao seu 

bisavô materno, Augusto Leverger. Ali trabalhou como diretora e professora durante 30 

anos. Na avaliação de Lélia Rita Euterpe de Figueiredo Ribeiro, “Esta escola foi um dos 

estabelecimentos de ensino particular de grande relevância para a educação e instrução 

da criança campo-grandense. [...] coadjuvada por grandes mestras, entre as quais a 

Professora Lucina Prado de Albuquerque, sua irmã de sangue e de ideais, formando com 

esta parceria imbatível no ensino primário campo-grandense, além de tantas outras 

ilustres mestras, entre as quais citem-se Otília Corrêa da Costa, Joana do Couto Vieira 

Pontes, Dinah Ponce van den Boch, Moreninha Teixeir”.23 Lecionou também na Escola 

Normal Joaquim Murtinho, até a década de 1950. 

 
21 Ibidem, p. 130. 
22 Discurso de posse na AML. Revista da Academia Mato-Grossense de Letras 1996 
23 RIBEIRO, Lélia Rita Euterpe de Figueiredo. Op. Cit., p. 42. 
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Ana Luiza colaborou, por anos, junto ao jornal de Campo Grande Folha da Serra, 

onde assinava como Delorme Vaz. 

Nos últimos anos de sua vida no Rio de Janeiro, para onde se mudou, escreveu uma 

poesia para seu bisavô, Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, convivendo com a melhor 

safra de mulheres que ajudaram a construir nossa identidade cultural, sendo seus trabalhos 

referências bibliográficas a quantos queiram saber sobre a vida literária dos tempos de 

sua afirmação em nosso cenário cultural24.  

O quinto artigo feminino escrito na Revista da AML foi de autoria de Maria 

Dimpina Lobo Duarte. Neste periódico colaborou com os seguintes artigos, publicados 

entre os anos de 1935 e 1946: o primeiro deles foi 3 de Abril, estampado na Revista 

1935(5/6), Seguiram-se Poema do Sino. 1936(7-8),  Amor e os Poetas, 1937(9-10), 

Discurso do Apresentante do Grêmio Literário Júlia Lopes. 1940(15/l 6), Ama as  

Estrelas. 1943(21-22), Materialização. 1943(21-22), Sonho 1943(21-22), No Álbum de 

Antonieta. 1944-1945 (23-26), Norma. 1944-1945 (23-26),  Carta para Minha Filha, 

1944-1945 (23-26), Carta para Minha Filha, 1954-1955 (43-46), O Dr. José Gondim. 

1950-1951 (35-38), Liza. 1954-1955 (43-46), Áureo Jubileu. 1956 (47-48), Discurso no 

Enterro, em Nome da Família Cuiabana, pronunciado por ocasião do sepultamento de D. 

Francisco de Aquino Corrêa, 1956 (47-48). Pássaro Dourado. Revista da Academia 

Mato-Grossense de Letras 1957-1958 (49-52). Rondon. Revista da Academia Mato-

Grossense de Letras 1957-1958 (49-52) 

Maria Dimpina nasceu em Cuiabá, no dia 13 de maio de 1894, e faleceu a 10 de 

dezembro de 1966. Foi uma das mais conhecidas e atuantes personalidades de Cuiabá, 

visto seu percurso precoce enquanto estudante, pois foi a primeira mulher a frequentar 

regularmente o Liceu Cuiabano, numa época em que a instituição se destinava somente 

para o sexo masculino. Formada aos 16 anos, dedicou-se ao Magistério, lecionando na 

Escola Modelo Barão de Melgaço e fundou o Colégio São Luiz, onde foi proprietária, 

diretora e professora. 

Casou-se aos 24 de setembro de 1922 com Firmo Pinto Duarte, filho de Joaquim 

Pinto Duarte, e de Eulália Ramos Duarte e tiveram cinco filhos: Francisco Benedito Lobo 

Duarte, nascido a 7 de maio de 1923, Joaquim Lobo Duarte, nascido a 7 de junho de 1924, 

Firmo Pinto Duarte Filho, nascido em Cáceres a 16 de janeiro de 1928, Amélia Regina, 

 
24 FERREIRA, João Carlos Vicente. Discurso de Posse na AML, Cadeira 27(27/5/2014). 
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nascida a 29 de abril de 1929 e  Maria Eulália Lobo, nascida a T de junho de 

1931(Alencar, Adauto Dias de. Genealogia Mato-grossense, v. 1). 

Detentora de grande inteligência, prestou concurso público federal para postalista e 

foi aprovada em primeiro lugar, passando a trabalhar nos Correios de Cuiabá. Foi a 

primeira mulher a ocupar um cargo público federal em Mato Grosso. Após o casamento, 

Maria Dimpina Lobo Duarte escreveu em diversos periódicos, especialmente na Revista 

A Violeta. Utilizava os pseudônimos “Arinapi” e “Martha”. 

Por ocasião das comemorações do Centenário do seu nascimento, em 1994, Dunga 

Rodrigues fez questão de proferir algumas palavras sobre a homenageada, quando da 

colocação de seu retrato no Colégio Coração de Jesus, em Cuiabá. Disse ela: Maria 

Dimpina foi uma incansável lutadora, um exemplo do valor, da firmeza, da dedicação às 

causas que ela abraçou desde muito jovem. Em todas as campanhas que o Grêmio 

participou, festas cívicas e beneficentes, como a oferta da bandeira brasileira ao Tiro de 

Guerra Batista das Neves, a campanha de auxílio à Cruz Vermelha, quando da primeira 

Guerra Mundial, o plantio de árvores na praça denominada Largo do Ourique, no dia 

consagrado à árvore, na campanha pró-alistamento eleitoral feminino, que o Grêmio 

Júlia Lopes patrocinou, esteve ela sempre na vanguarda, preparando muitas eleitoras. 

[...] quando da minha gestão frente da Legião Brasileira de Assistência, criamos a Escola 

Doméstica, que de muito tempo fora uma das proposições do Grêmio Júlia Lopes, demos 

a incumbência a Maria Dimpina, de organizar e dirigir a referida escola que, se foi de 

efêmera duração, devido à falta de apoio governamental, chegou, entretanto, a diplomar 

duas turmas de alunas, as quais demonstraram real aproveitamento. E finalizou: Foi ela, 

sem dúvida, o paradigma de um avançado modelo feminino que  então, no longínquo 

Mato Grosso, abriu caminho para a emancipação cultural e material da mulher, época 

em que em todo o país escasseavam esses modelos.”25  

Maria Dimpina Lobo Duarte integrou a Federação Brasileira para o Progresso 

Feminino, lutando por suas causas, especialmente o direito da mulher ao voto e pela 

liberdade profissional. Apoiou o movimento pela construção de uma Estrada de Ferro 

para o norte de Mato Grosso e por rodovias. 

A Prefeitura Municipal de Cuiabá conferiu o seu nome a uma das escolas no bairro 

Coxipó da Ponte e a uma rua no bairro Boa Esperança, no ano de 1959, após três anos da 

 
25 RODRIGUES, Dunga. Discurso pronunciado por ocasião do centenário de Maria Dimpina Lobo 

Duarte. Acervo Dunga Rodrigues, PI 274, p. 110-124.  
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sua morte. Recentemente, no dia 07/06/2021, a mesma Prefeitura inaugurou a reforma da 

Escola Cívico-Militar Maria Dimpina Lobo Duarte. 

Seu nome integra também o Núcleo de Estudos Afro-brasileiro, Indígena e de 

Fronteira (NUMDI) Maria Dimpina  Lobo Duarte, do Instituto Federal de Educação de 

Mato Grosso (IFMT), visto ser ela considerada negra. 

A Sexta mulher a ter seus escritos publicados na Revista Acadêmica foi Benilde 

Borba de Moura. 

No interior da Revista da Academia Mato-Grossense de Letras ela  foi articulista 

constante. Escreveu, entre 1936 e 1958, os seguintes artigos: Poema do Sino 1936(7-8), 

Um Poeta 1937(9-10), Discurso do Apresentante do Grêmio Literário Júlia Lopes 

1940(15/l 6), Ama as Estrelas, 1943(21-22), Sonho, 1943(21-22), Materialização, 

1943(21-22), Norma, 1944-1945, (23-26), O Dr. José Gondim, 1950-1951 (35-38), No 

Álbum de Antonieta, 1944-1945 (23-26), Liza, 1954-1955 (43-46), Áureo Jubileu, 1956 

(47-48), Rondon, 1957-1958 (49-52), Pássaro Dourado, 1957-1958 (49-52) 

Nascida em João Pessoa, na Paraíba, aos 12 de outubro de 1914. Foi para Mato 

Grosso no ano de 1927, residindo em Cuiabá. Ali cursou a Escola Normal Pedro Celestino 

e lecionou no Grupo Escolar Barão de Melgaço, também conhecido como Escola Modelo. 

Nesta instituição lecionou desenho, disciplina também reproduzida na Escola Industrial 

de Mato Grosso (Hoje Instituto Federal de Educação). Publicou prosa curta e poesia em 

vários jornais mato-grossenses, como O Estado de Mato Grosso, A Cruz, Tribuna Liberal 

e Folha Matogrossense . Sua produção foi assinada com as iniciais de seu nome B.B., 

B.B.M., e também com seu nome completo26. Na literatura, ficou reconhecida pelas suas 

Trovas, estilo de sua predileção.  

O sétimo artigo feminino a ser publicado na Revista da AML foi  de Antídia 

Coutinho. 

  Nasceu em Araguaiana/MT (25/06/1904), formando-se no atual ensino médio, no 

ano de 1922. Foi funcionária pública dos ‘Correios e Telégrafos’. Vereadora eleita em 

1947 (hoje município de Araguaiana). Destacou-se na luta política pelos direitos das 

mulheres, propagando vozes por todo o Estado. Foi destaque na literatura mato-grossense 

(Grêmio Literário ‘Júlia Lopes’, Revista A Violeta), com ações por toda a sociedade cuiabana. 

Foi delegada da Legião Feminina em MT.  

 
26 Para melhor compreensão dos seus e de outros artigos editados em A Violeta, consultar NADAF, 

Yasmin Jamil, Sob o signo de uma flor. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1993. 
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Na Revista da Academia Mato-Grossense de Letras publicou um único artigo,  

Hora crepuscular, no ano de 1937(9-10).Faleceu aos 16/02/1978.27   

A oitava mulher a ver seus escritos publicados na Revista da AML foi Guilhermina 

de Figueiredo. 

Nasceu em Cuiabá-MT, no dia 5 de junho de 1911. Descendeu de Francisca Izabel de 

Figueiredo (Dona Feitiço) e João Lourenço de Figueiredo. Guilhermina iniciou os estudos na 

Escola Modelo Barão de Melgaço, em Cuiabá, onde concluiu o primeiro grau. Prosseguiu os 

estudos junto ao Colégio Estadual de Mato Grosso, atual Liceu Cuiabano “Maria de Arruda 

Müller”, onde se formou Normalista, o que a habilitou a seguir a carreira de professora. 

Em 1937, ingressou na carreira do magistério regendo Língua Portuguesa, na Escola 

Normal Pedro Celestino, e, em 1943, tomou posse, na mesma cadeira, agora no Liceu 

Cuiabano. Em 1946, assumiu a mesma disciplina na Escola Técnica de Comércio, onde se 

efetivou. 

Em 1947, foi eleita a primeira vice-presidente da associação cultural Grêmio “Júlia 

Lopes”, tendo como presidente Maria de Lourdes de Oliveira e presidente de honra “Maria 

de Arruda Müller”. Foi a primeira oradora e membro do conselho da associação28. 

Escreveu na Revista da Academia Mato-Grossense de Letras: Discurso da Oradora 

do Grêmio Júlia Lopes. 1941-1942(17-/20), Discurso em Homenagem a Joaquim 

Nabuco. 1948-1949 (31-34), Oração em Nome do Grêmio Júlia Lopes, 1956 (47-48), 

Oração Paraninfal. 1943(21-22), Oração Paraninfal. Revista da Academia Mato-

Grossense de Letras 1954-1955 (43-46) 

O nono artigo feminino estampado na Revista é o de Maria Santos Costa, mais 

tarde Maria Úrsula Santos Costa Gehre, nascida em Cuiabá, aos 12 de janeiro de 1918.  

Atuou como professora e funcionária pública. Seus poemas foram publicados no 

jornal O Estado de Mato Grosso e na revista A Violeta. Sua poesia apresenta intenso 

lirismo amoroso que emana em liberdade formal e pleno domínio da linguagem29.  

Além de publicar sua lírica assinada pelo próprio nome, usou também as iniciais e 

os pseudônimos de Marília e Mascote. Segundo Nadaf, “Foi bibliotecária e secretário no 

Departamento de Estatística do IBGE, em Mato Grosso, e posteriormente secreta 

assistente do jornalista e escritos Archimedes Pereira Lima, na época diretor da Imprensa 

 
27 Ver em https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/7749/seis-historias-que-inspiram e também em 

Nadaf, Yasmin Jamil. Op. Cit. 
28 BARRETO, Neila Maria Souza. Professora Guilhermina de Figueiredo. In: 

https://www.midianews.com.br/opiniao/professora-guilhermina-de-figueiredo/408059  
29 NADAF, Yasmin Jamil. Sob o signo de uma flor. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1993. 

https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/7749/seis-historias-que-inspiram
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Oficial e do jornal O Estado de Mato Grosso”. Maria Santos Costa teve importante 

atuação no interior do Grêmio Literário Júlia Lopes, tendo deixado inúmeros escritos na 

revista A Violeta. 30  

 Contraiu núpcias com Eitel Gehre e passou a residir em Brasília, onde deu 

continuidade à sua produção literária. Nadaf afirma ainda que, em meio à conjunto da sua 

poética, escreveu Recordações da Infância, obra inédita no formato de prosa31. 

No interior da Revista da Academia Mato-Grossense de Letras, sua poética está 

estampada no número 13/14 (1939) e na Revista 21-22 (1943): Fico as vezes Pensando 

o Porquê, de 1939, Meu Vestidinho Xadrez e Contradição (1943). Contradição. 1943(21-

22) 

Na Revista da Academia Mato-Grossense de Letras, do ano de 1947, pela primeira 

vez, surgiu no periódico institucional uma seção intitulada Páginas Femininas. Foi a 

partir daí que outras mulheres de diversas nacionalidades e residentes em diversas partes 

do país passaram a escrever na Revista. 

A décima mulher a publicar na Revista foi Colombina, pseudônimo de Yde 

Scholenbach Blumenschein. Estudou na Alemanha durante a infância. 

Aprendeu piano e canto. Começou a escrever aos 13 anos. Seus primeiros poemas foram 

publicados no jornal santista A Tribuna, além de revistas, como O Malho, Fon-

Fon e Careta. Assinava com os pseudônimos de Colombina e Paula Brasil. 

Casou-se com Hanery Blumenschein e com ele teve dois filhos. Separou-se do 

marido, o que causou escândalo na época. Mãe de Sudra Vana, também poetisa. 

Fundou em 1932 a Casa do Poeta Lampião de Gás, ponto de encontro de escritores 

e literatos e que inicialmente funcionava em sua própria residência. Em 1948, o grupo 

passou a ter sede própria. Editou o jornal mensal O Fanal, publicação da Casa do Poeta 

Lampião de Gás.  

Era chamada de Cigarra do Planalto e Poetisa do Amor. Em sua homenagem, uma 

rua no bairro do Butantã, em São Paulo é nominada Rua Poetisa Colombina.  

Foi patrona da cadeira número 37 da Academia Literária Feminina do Rio Grande 

do Sul. Publicou Vislumbres. São Paulo: [s.n.], 1908; Versos em lá menor. São Paulo: 

São Paulo Editora Ltda, 1930; Lampião de gás. São Paulo: Tip. Cupolo, 1937; Sândalo. 

São Paulo: [s.n.], 1941; Uma cigarra cantou para você. São Paulo: [s.n.], 1946; 

Distância: poemas de amor e de renúncia. São Paulo: [s.n.], 1947; Gratidão. São Paulo: 

 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel_Canto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Malho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon-Fon_(revista)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon-Fon_(revista)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Careta_(revista)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Butant%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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Editora Cupolo Ltda, 1954; Para você, meu amor. São Paulo: Cupolo, 1955; Cantares de 

bem-querer. São Paulo: Cupolo, 1956; Manto de arlequim. São Paulo: Cupolo, 1956; 

Inverno em flor. São Paulo: Cupolo, 1959; Cantigas de luar. São Paulo: Gráfica Canton, 

1960; Rapsódia rubra. Salvador: SENAI, 1961.  

A décima primeira a publicar na Revista da AML foi Sudra Vana, que adotava o 

pseudônimo de Elsa Elisabeth Blumenschein Cannone. Nasceu em São Paulo, em 

1913, e faleceu em 1954. Era filha da célebre poetisa Colombina (Yde Scholenbach 

Blumenschein). Em 1931, publicou seu primeiro livro: Jornada Sentimental. Na Revista 

da AML estampou “Versos de Muito Amor”, publicado 1954-1955 (43-46). 

A décima segunda mulher a escrever na Revista da AML foi Sudra Vivaldina 

Queiroz Martins,  nascida na Fazenda Campo Lindo em Cataguases, Minas Gerais. 

Foram seus pais: José de Queiroz Pereira e Luiza Henriques Queiroz Pereira. Professora. 

Seu primeiro livro foi "Arco-Íris" foi editado no Rio de Janeiro. Na Revista da AML 

publicou um único artigo: Versos de Muito Amor, no ano de 1954-1955. 

A partir de 1985, ou seja, 64 anos após a admissão da primeira, Ana Luiza Prado 

Bastos, e 52 anos após o ingresso de Maria de Arruda Müller, verifica-se o ingresso de 

mais duas acadêmicas, Vera Iolanda Randazzo e Maria Benedita Deschamps Rodrigues 

(Dunga Rodrigues).  

A décima terceira mulher a escrever na Revista foi Vera Iolanda Randazzo, 

ocasião em que foi publicado seu Discurso de Posse  

                                       Vera Iolanda Randazzo 

 

Foto acervo Casa Barão de Melgaço 

Vera Iolanda Randazzo, nascida em Caxias do Sul-RS, aos 21 de setembro de 1927, 

veio para Mato Grosso a partir de 1955, radicando-se em Cuiabá, adotado como sua 

segunda terra natal e onde prestou relevantes serviços.  
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Dirigiu o atual Arquivo Público do Estado, organismo idealizado pelo Acadêmico 

Lenine de Campos Póvoas, que era Secretário de Administração do Estado, tendo sido 

sua primeira Diretora. 

Publicou diversos artigos nos jornais: O Estado de Mato Grosso, A Tribuna Liberal, 

O Social Demacrata, Diário de Cuiabá, Correio da Imprensa, Revistas do IHGMT e da 

AML.  

Escreveu os seguintes livros: Pagmegera, Pagmegera!; As cartas do grande chefe 

à sua esposa; Quando morreu Pascoal Moreira Cabral? e diversos Catálogos de 

documentos históricos.  

A Academia Mato-Grossense de Letras, em parceria com a UNEMAT, publicou 

uma coleção Obras Raras da Literatura Mato-Grossense, sob a coordenação do 

Acadêmico Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, dedicando o volume 6 para estampar a 

parte da produção de Randazzo. Em reconhecimento ao seu trabalho e produção 

intelectual, foi sócia da Sociedade Amigos de Rondon, da Academia Paulistana de 

História, membro da Ordem dos Bandeirantes de São Paulo. 

 Ingressou no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso aos 19 de junho de 

1976, tendo escolhido como patronesse Maria do Carmo de Mello Rego, e na Academia 

Mato-Grossense de Letras aos 10 de março de 1982, empossada na Cadeira n. 19. 

Vera Randazzo publicou diversos artigos na Revista da AML desde 1985 até 2016, 

a saber, Discurso de Posse. Revista da Academia Mato-Grossense de Letras 1985; O 

Centenário de José de Mesquita. Revista da Academia Mato-Grossense de Letras 1991-

1992 (1); Cadeira no 19. Revista da Academia Mato-Grossense de Letras 1996; 

Pagmejera, Pagmajera! Parte III – Prosa – Crônicas e Contos. Revista da Academia 

Mato-Grossense de Letras 2016(2); Manelantônio. Crônica.  Parte I. Crônica. Revista da 

Academia Mato-Grossense de Letras 98, 2019; Pagmejera, pagmejera! Parte I. Crônica. 

Revista da Academia Mato-Grossense de Letras 98, 2019. 

A décima quarta mulher a escrever na Revista foi a Acadêmica Dunga Rodrigues.  

 

Maria Benedita Deschamps Rodrigues (Dunga Rodrigues) 
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Foto acervo Família Rodrigues. Casa Barão de Melgaço 

 

Nasceu em Cuiabá-MT, aos 15 de julho de 1908, descendendo de Firmo José 

Rodrigues e Maria Rita Deschamps Rodrigues.  

Quanto à sua formação, seus estudos iniciais foram realizados em Cuiabá, no 

tradicional Asilo Santa Rita, com a Professora Francesa Irmã Marie Vicent, então 

diplomada pelo Conservatório de Paris. Seus estudos foram seguidos com a intervenção 

dos professores Francisco Mendes, Emílio Heine, Irmã Alzira Bastos e a Polonesa 

Professora Helena Müller, dentre outras autoridades que lecionavam no Estado. 

Posteriormente, obteve a regularização de seus estudos, em 1972, no Conservatório 

Musical de Mato Grosso, onde recebeu avaliações da Profa. Dalva Lúcia Silva Duarte, 

obtendo o Curso Técnico de Piano e, em seguida, diplomou-se pelo Conservatório 

Brasileiro de Música (RJ), com certificado registrado junto ao Instituto Villa Lobos. 

Diplomou-se contadora pela Escola Técnica de Comércio de Cuiabá. Lecionou piano 

durante muitos anos junto ao Conservatório Mato-grossense de Música e no 

Conservatório Musical de Mato Grosso32  

Quanto aos estudos regulares, estudou na Escola Modelo Barão de Melgaço, sendo 

que o ensino médio foi concluído no Liceu Cuiabano. Quanto à sua atuação como 

musicista, além da graduação, obteve especialização em Música Brasileira através da 

Universidade Federal de Mato Grosso, foi pianista e compositora musical. Uma de suas 

composições, ainda inédita, foi Espaço Sideral, composta em homenagem à grande amiga 

Maria de Arruda Müller, quando esta completava seu centenário de vida. Dunga se 

apresentou ao piano, acompanhada da cantora Roma, espetáculo realizado na Casa Barão 

de Melgaço. 

 
32 Para melhor informação, consulte CAMPOS, Amini Haddad, Cadeira 39. Revista da 

Academia Mato-Grossense de Letras 2021.   
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Estudou linguística, por um período de cinco anos consecutivos, sob a orientação 

do Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto. Sua diversificada formação trouxe-lhe 

a oportunidade de lecionar Língua Francesa e Fundamentos Sociais de Educação na 

Escola Normal Pedro Celestino, no Liceu Cuiabano, no Ginásio Brasil e na Escola 

Técnica Federal de Mato Grosso. De igual forma, foi professora junto ao SESC, SENAC, 

SESI, Clube Feminino e Clube Dom Bosco.33  

Grande parte de sua pesquisa foi desenvolvida na UFMT, junto ao Núcleo de 

Documentação e Informação Histórica Regional da Universidade Federal de Mato 

Grosso, enquanto Agente Didático.  

Como pianista, lecionou em diversas instituições musicais, sendo elas: Centro 

Artístico e Musical de Cuiabá, Conservatório Mato-Grossense de Música, Conservatório 

Musical de Mato Grosso, Conservatório Musical Dunga Rodrigues, onde era admirada 

pelo preciosismo de sua dedicação à música. 

Pelos seus diversificados dons e extensa produção literária, foi admitida na 

Academia Mato-Grossense de Letras (Cadeira 39), tomando posse a 19 de setembro de 

1984,  tendo anteriormente pertencido também ao Instituto Histórico e Geográfico de 

Mato Grosso, ao Centro de Música Brasileira do Estado de São Paulo e integrado a 

Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, além de ter sido associada ao  

Grêmio Literário Júlia Lopes.34  

Publicou as seguintes obras: Antônio Simaringo: vida e composições. Cuiabá: 

FUFMT/NDIHR, 1978. (Coleção Memória Social da Cuiabania, Caderno 2); Colcha de 

Retalhos. Cuiabá: Defanti, 2000; Cuiabá: Roteiro de Lendas. Cuiabá: FUFMT, 1985. 

(Coleção Memória Social da Cuiabania); Dr. Antonio Pedro de Figueiredo: vida e 

composições. Cuiabá: FUFMT/NDIHR, 1978. (Coleção Memória Social da Cuiabania, 

Caderno 3); José Mamede da Silva Rondon: vida e composições. Cuiabá: 

FUFMAT/NDIHR, 1978. (Coleção Memória Social da Cuiabania, Caderno 4); Lendas de 

Mato Grosso. Cuiabá: Ed. da Autora, 1977; Marphysa: romance de costumes (ou o 

cotidiano de Cuiabá nos tempos do Candimba, das touradas do Campo d’Ourique e das 

Esmolas do Senhor Divino. Cuiabá: FUFMAT/NDIHR, 1981. (Coleção Memória Social 

da Cuiabania, 1); Movimento musical em Cuiabá. Cuiabá: Ed. da Autora, 2000; Os 

Vizinhos. Cuiabá: Secretaria de Educação e Cultura, 1977; Reminiscência de Cuiabá. 

Goiânia: 5 de Março, 1969; Roteiro musical da cuiabania: a arte em Cuiabá. Cuiabá: 

 
33 Ibidem.  
34 Ibidem. 
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FUFMT/NDIHR, 1978. (Coleção Memória Social da Cuiabania, Caderno 1); Uma 

aventura em Mato Grosso. Cuiabá: Prefeitura Municipal de Cuiabá, 1984; Ruínas. In: A 

Chrysallida, 1927ª; Vida. In: A Chrysallida, 1927b; Ouvindo-te. In: A Chrysallida, 1927c; 

Os malefícios do progresso. In: A Chrysallida, 1927d; A felicidade. In: A Chrysallida, 

1927e; Cousas que se vão. In: A Chrysallida, 1927f; e Tormentas. In: A Chrysallida, 

1927g.35  

Amini Hadad Campos nos informa sobre um interessante documentário sobre 

Dunga.36 

Dunga Rodrigues faleceu na cidade litorânea de Santos-SP, no dia 8 de janeiro de 

2001.  Seu corpo foi cremado e as cinzas trazidas para Cuiabá e depositadas no Cemitério 

do Porto de Cuiabá, ao lado de seu pai, Firmo José Rodrigues. 

Na ocasião da missa das cinzas, a Casa Barão de Melgaço solicitou a doação de seu 

acervo para o Arquivo institucional, o que aceito pela família. Hoje, a biblioteca, papéis, 

fotografias, móveis e objetos que pertenceram à família Rodrigues (Firmo e Dunga) já se 

encontram organizados, catalogados e digitalizados.37  

Foram publicados os seguintes artigos de Dunga Rodrigues na Revista da AML: 

Discurso de Posse, 1985, Cadeira no 39. 1996, Mulheres de Fibra. Parte III – Prosa – 

Crônicas e Contos. 2016(2), Aspectos da Vida Cuiabana.  Parte I. Crônica. Revista da 

Academia Mato-Grossense de Letras 98, 2019. 

 

A décima quinta mulher a escrever na Revista da AML foi Nilza Queiroz Freire 

 

Nilza Queiroz Freire 

 

Foto acervo Casa Barão de Melgaço 

Filha de Tarcílio Fernandes de Queiroz e Ana Pinto de Queiroz, nasceu em Cuiabá-

MT, no dia 1º de julho de 1932. 

 
35 Ibidem. Para consulta às obras de Dunga acesse familiascasabarao, Família Rodrigues, Dunga. 
36 Consultar em: https://www.youtube.com/watch?v=62hlEDvfygg&t=10s. Acesso em 15 de julho de 2021. 
37 Para ter acesso à documentação de Dunga, acesse familiascasabarao, Família Rodrigues, Dunga. 

https://www.youtube.com/watch?v=62hlEDvfygg&t=10s
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Iniciou os estudos primários na Escola Modelo Barão de Melgaço, capacitando-se 

para os Exame de Admissão na Escola Particular da Profª Amélia de Arruda Alves (Profª 

Amelinha), em 1944. O ginasial foi cursado junto ao Colégio Estadual de Mato-Grosso e 

o médio na Escola Técnica de Comércio. 

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso - 

UFMT. 

Membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, onde ocupou 

por muitos anos os cargos de Secretária e de Tesoureira. 

Atuação Profissional 

Atuou profissionalmente junto à firma comercial Mattos & Nunes, entre 1949/1955; 

ao SESP: Serviço Especial de Saúde Pública – Ministério da Saúde – 1955/1978; 

escritório de Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. – Encomind – 1981/1982. 

Na Universidade Federal de Mato Grosso, atuou, de 1982,  até aposentar-se no 

cargo de Contadora, junto à Gerência de Contabilidade da Coordenação Financeira; Chefe 

da Prestação de Contas; Chefe da Secretaria da Reitoria, entre os anos de 1988 e 1992. 

Publicações 

Publicou muitos artigos em periódicos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, e 

em livro Plano de Contas, monografia apresentada no Curso de Especialização em 

Contabilidade/UFMT, 1983/4; A Escola que Vivi, documentário a respeito da escola 

pública, oferecido ao Governo do Estado de Mato Grosso; Micro Empresas como 

Modelo,  trabalho oferecido à Funcep; Crônicas da Cidade Verde e, em co-edição com 

Ivan Echeverria e Aecim Tocantins, Professora Alina: uma educadora além do seu 

tempo. 

No interior da Revista da AML, Nilza Queiroz Freire colaborou com os seguintes 

artigos: Cadeira no 14. AML  e seu Lema.  2012, Discurso pronunciado por ocasião da 

abertura da sessão de posse da Acadêmica Marília Beatriz de Figueiredo Leite, Cadeira 

2, pela Presidente da AML. 2015 (1), Crendice. Parte III – Prosa – Crônicas e Contos. 

Revista da Academia Mato-Grossense de Letras 2016(2), Oração Fúnebre. Sessão 

Magna da Saudade em homenagem a Acadêmica Vera Iolanda Randazzo em 22 de março 

de 2019. 98, 2019, Professor Benedito Pedro Dorileo. Homenagem dos Acadêmicos  â 

Benedito Pedro Dorileo. n. 99, 2020 

Foi a primeira mulher a presidir a Academia Mato-Grossense de Letras, tomando 

posse no dia 30 de outubro de 2008, após 87 anos de administração masculina. 
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Do Olhar Exógeno para o Endógeno 

 

De 1921 até 1984, o Centro, depois Academia Mato-Grossense de Letras, insistia 

em incorporar majoritariamente em seu periódico artigos produzidos por literatas para 

além de seus quadros. Foi neste último ano, com a admissão de Vera Iolanda Randazzo 

(1982) e Maria Benedita Deschamps Rodrigues (Dunga Rodrigues, 1984) que o olhar 

mudou de foco, do exógeno para o endógeno, pois a identidade institucional deveria, 

necessariamente, ter como pano de fundo a produção Acadêmica. Por isso necessário se 

tornava mover o olhar, de fora, para dentro da instituição. 

Nessa medida, 1984 constitui um marco na produção literária feminina da 

Academia Mato-Grossense de Letras que, nos anos sucessivos, irá desenvolver um 

intenso trabalho visando a recuperação da sua identidade. Para isso, alguns passos 

identitários foram dados, a saber:  

 

 

 

FOMOS AO TODO 18 

 

Acadêmicas FALECIDAS 

 

    
 

ANA 

LUIZA 

PRADO 

BASTOS 

MARIA DE 

ARRUDA 

MÜLLER 

Posse: 

26/01/1931 

Cadeira 7 – 2ª 

VERA 

IOLANDA 

RANDAZZ

O 

Posse: 

10/03/1982 

Cadeira 

DUNGA 

RODRIGUES 

Posse: 19/09/1984 

Cadeira 

MARÍLIA 

BEATRIZ DE 

FIGUEIREDO 

LEITE 

Posse: 

10/09/2013 

Cadeira 2 - 3ª 

Ocupante 

http://2.bp.blogspot.com/-vVJDU6NbJps/VUqJHc_8B2I/AAAAAAAASas/NJBfqh4oe1k/s1600/Maria+de+Arruda+M%C3%BCller4.jpg
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Somos 13, mas valemos por muitas 

 

A partir da década de 1990, o ingresso de literatas femininas foi expressivo, sendo 

a produção intelectual das Acadêmicas farta e reconhecida, seja individualmente, ou no 

periódico institucional. 

 
 

 

 

 

 

NILZA QUEIROZ FREIRE 

Posse 25/11/1993 

Primeira Presidente 

da AML 

 

 

 

 

1ª Presidente da AML 

YASMIN JAMIL 

NADAF 

Posse 27/10/1995 

ELIZABETH 

MADUREIRA SIQUEIRA  

Posse 20/11/1995 

LUCINDA NOGUEIRA 

PERSONA  

Posse 08/12/1997 

AMINI HADDAD 

CAMPOS  

Posse 01/09/2006 

MARTA HELENA COCCO 

Posse 31/10/2014 
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Respondendo à indagação inicial 

 

A que se atribuiu a alteração, nas Revistas -  do olhar Exógeno para o Endógeno? 

Analisando o conjunto do periódico do Centro e da Academia Mato-Grossense de Letras, 

  

 

 

 

 

 

 

SUELI BATISTA DOS 

SANTOS - Posse 

18/11/2014 

Atual Presidente AML 

MARIA CRISTINA DE 

AGUIAR CAMPOS  

Posse 02/05/2015 

OLGA MARIA CASTRILLON-

MENDES   

Posse 29/05/2015 

LUCIENE CARVALHO  

Posse 13/08/2015 

LINDINALVA RODRIGUES  

POSSE 12/11/2019 

MARLI WOLKER  

Posse 14/09/2021 

NEILA MARIA SOUZA 

BARRETO 

Posse 29/11/1919 
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concebe-se que isso se deveu, basicamente, aos trabalhos de preservação da memória 

institucional38, seja no recolhimento, arranjo e digitalização dos acervos privados dos 

Acadêmicos falecidos, tornando-os acessíveis ao conjunto dos associados, mas também 

aos esforços na publicação de revistas comemorativas, a exemplo daquela dos 75 anos, a 

dos 90 e dos 95 anos e agora a dos 100 anos, o que obrigou um foco maior para o interior 

institucional. Não menos importantes foram as Revistas de 2015 e 2016, que estamparam 

os discursos de abertura, recepção e posse dos Acadêmicos e Presidentes, numa 

demonstração de reforço ao pertencimento.   

Assim, as Revistas do Centro e da Academia Mato-Grossense de Letras, da mesma 

forma de outros periódicos, foram extremamente importantes para delinear a trajetória 

institucional em termos de publicação, esboçando a produção intelectual de seus membros 

e delineando o perfil institucional ao longo de 100 anos. 
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            O ITINERARIO DO PROJETO MEMÓRIA DA IMPRENSA DE MATO GROSSO  

 

Eliane Maria Oliveira Morgado11 

 

Oportunamente o NDIHR foi convidado para participar do "I Ciclo de Palestra Perspectivas no Estudo 

em Periódicos", nos dias 1, 2, 3 de dezembro de 2021, cuja organização foi os pesquisadores e alunos 

do PPGEL/UNEMAT, NDIHR /UFMT, IFMT e SEDUC-MT no formato de vídeo conferencia.   

Com o propósito de apresentar o Projeto Memória da Imprensa de Mato Grosso, destacamos neste 

evento a ação pioneira do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, órgão de 

ensino, pesquisa e extensão vinculado ao Instituto de Geografia, História e Documentação da 

Universidade Federal de Mato Grosso que ao engajar-se ao Projeto Nacional de Microfilmagem de 

Periódicos Brasileiros, foi o responsável pela coordenação do projeto de preservação dos jornais, 

revistas e boletins publicados no Estado através da microfilmagem que teve como resultado a 

construção do maior acervo de periódicos do Estado de Mato Grosso em microfilmes.   

Este acervo constitui-se num grande repositório de informações históricas que vêm subsidiando, as 

diversas linhas de pesquisas da Universidade Federal e Mato Grosso no âmbito da graduação e pós-

graduação que utilizam em suas pesquisas a imprensa periódica como fonte ou como objeto de 

estudos, bem como aos pesquisadores em nível nacional e internacional. 

Destarte assinalo a importância do periódico como fonte inesgotável para a pesquisa, pois se trata de 

uma ferramenta subsidiaria e complementar para os estudos interdisciplinares, que fornece 

informações que após releitura critica traz relevante contribuição para a compreensão da sociedade, 

em função do seu alcance e de sua influência no modo como as pessoas apreendem a realidade e lhe 

dão sentido. 

Deste modo é no contexto da renovação dos estudos históricos que a própria concepção de documento e 

sua crítica são ampliadas. Se anteriormente somente as fontes escritas eram privilegiadas, agora uma 

infinidade documental passa a ter valor como fontes para a pesquisa, e o periódico ocupa lugar de 

relevância enquanto documento e também como material didático de ensino. 

Assim, as mudanças na forma de conceber o documento na prática historiográfica contribuíram 

significativamente para diversificar as fontes e alterar o papel que a imprensa periódica ocupava para 

subsidiar a produção do conhecimento e não lograr mais o lugar de fonte não reconhecida e 

desprovida de valor.  

 
1
Mestre em História (PPGHIS/UFMT) e Especialista em Organização de Arquivo (ECA /USP) Historiadora da 

Área Técnica Cientifica do Núcleo de Documentação e Informação Histórica (NDIHR/IGHD/UFMT) Bacharel em 

Psicologia (UNIC) elianeomorgado@gmail.com 

 

 

mailto:elianeomorgado@gmail.com
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As possibilidades ensejadas por este tipo de fonte têm sido amplamente utilizadas na pesquisa 

acadêmica e no ensino de história. Os enfoques de estudos são diversificados e vão desde as 

variedades históricas, nos jornais especializados, partidários e/ ou porta voz de militantes, alternativos 

ou de humor; seja em suas diferentes partes e seções, como editoriais, noticiários, culturais, literárias, 

carta de leitores, seção comercial, artigos assinados; ou ainda, nos diversos gêneros e linguagens que 

se articulam nos veículos, como artigo de fundo ou editorial, a notícia e a reportagem, as crônicas, 

críticas e ensaios, as cartas e pequenos comentários, a fotografia, o desenho, a charge e a caricatura, 

o classificado e o anúncio comercial, etc. 

O Projeto Memória da Imprensa de Mato Grosso surge com a finalidade de preservar e constituir o 

acervo em microfilmes da imprensa periódica do Estado. Somente a partir da vinculação ao Plano 

Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiro, que foi possível o desenvolvimento efetivo 

deste investimento histórico cultural.  

 Inicialmente, a execução do Plano ficou ao encargo do Instituto de Preservação e Microrreprodução 

da Hemerografia Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

 Com a criação da Fundação Nacional Pró Memória e a consequente integração a Biblioteca Nacional, 

o Plano passou a ser totalmente executado, sob a Coordenação da Fundação Biblioteca Nacional com 

a tarefa essencial de viabilizar, através de uma rede de núcleos regionais a microfilmagem dos 

periódicos publicados no Brasil.  

No âmbito do estado de Mato Grosso coube ao NDIHR, estabelecer esta parceria com a Biblioteca 

Nacional, para coordenar e executar os trabalhos de identificação, localização e recuperação dos 

periódicos publicados regionalmente, visando não somente constituir o acervo documental 

hemerográfico do Estado, como também contribuir para o enriquecimento do acervo nacional de 

periódicos brasileiros, junto à Biblioteca Nacional.  

Assim, o NDIHR buscou a colaboração de instituições congêneres e detentores de acervos pessoais, a 

fim de estabelecer uma rede de parceria com a finalidade de formação de grandes coleções de 

periódicos para a microfilmagem.   Instituições como o Arquivo Público de Mato Grosso, Instituto 

Histórico e Geográfico de Mato Grosso, acervos privados como, por exemplo, o Sra Dunga Rodrigues, 

do Sr Pedro Rocha Jucá e outros que se tonaram nossos grandes colaboradores.  

Durante um longo período as coleções eram organizadas e acondicionadas em grandes caixas de 

madeira que se deslocavam de Cuiabá por via aérea para aterrissarem no aeroporto do Rio de Janeiro 

e dali seguir para a Biblioteca Nacional para proceder à microfilmagem. Após a implantação do 

Laboratório de Microfilmagem do NDIHR os acervos originais passam a ser microfilmados na 

UFMT. Seguimos a metodologia de preparo da documentação para microfilmagem com base nas 

Normas Técnicas adotadas pelo Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros.  
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No que concerne ao panorama da preservação da documentação hemerografica em Mato Grosso 

encontramos uma situação desafiadora, pois amontoados de jornais e revistas diluíam e esfarinhavam 

ao singelo toque dos dedos, as marcas da ação do tempo, do cupim, da umidade e do calor, 

deterioravam e consumia ricas coleções de jornais. Contudo muitas coleções resistiram às intempéries 

do tempo, pois contavam com a ação conservadora dos detentores de acervos.  

A necessidade de salvar este valioso patrimônio documental impresso que a época se encontrava 

disperso e perecível a ação do tempo, fez com que, este investimento se tornasse um dos maiores 

desafios do NDIHR, oportunizando desta forma garantir a integridade da informação contida nos 

periódicos originais e, por conseguinte preservar parte substancial da memória matogrossense e por 

extensão a memória nacional. 

A riqueza da produção de periódicos no estado é constatada pelo crescente numero de periódicos 

publicados em muitas localidades conforme dados extraídos da pesquisa empírica e bibliográfica, e 

revela uma expressiva publicação de jornais, revistas e boletins no estado de Mato Grosso. Alguns 

não foram localizados, porem parcela significativa foi recuperado e preservado pelo NDIHR por meio 

da microfilmagem. 

A necessidade de salvar este valioso patrimônio documental impresso que a época se encontrava 

disperso e perecível a ação do tempo, fez com que, este investimento se tornasse um dos maiores 

desafios do NDIHR, oportunizando desta forma garantir a integridade da informação contida nos 

periódicos originais e, por conseguinte preservar parte substancial da memória regional e por extensão 

a memória nacional. 

De acordo com a historiografia, em 1833 os atos Provinciais de Mato Grosso já eram veiculados no 

jornal da Provincia de Goias que teve a circulção do seu primeiro periodico em 1830 no Arraial de 

Meia Ponte, chamado Matutyna Meyapontense, que circulou num período de quatro anos. Pode-se 

dizer que a Imprensa de Mato Grosso nasceu junto à de Goiás, pois mesmo antes da impressão do 

primeiro periódico em Mato Grosso, a imprensa provincial matogrossense já se fazia enunciar nas 

páginas da Matutina Meyapontense, através de um encarte denominado Miscelânea Cuyabanense, 

cujas características e identidade mais se assemelhavam a um jornal distinto da Matutina 

Meyapontense do que propriamente um encarte, pois possibilitava manter intensa correspondência 

com seus leitores cuiabanos que ali  relatavam os incidentes políticos e o cotidiano de Cuiabá. 

O surgimento da primeira Imprensa Oficial de Mato Grosso se deu no governo de Antonio Pimenta 

Bueno em 1839 com a circulação do primeiro órgão da imprensa do Estado em 14 de agosto de 1839, 

denominado Themis Mattogrossense. A chegada da Tipografia contribuiu radicalmente com as 

mudanças da vida política, econômica, social e cultural da província e os impressos que por aqui 

circularam em quase dois séculos não só testemunham, registram nossa história, mas constitui parte 

intrínseca que delineia identidades culturais e políticas.  
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A diversidade de títulos prolifera em tão pouco tempo na província, são jornais de caráter oficial, 

abolicionista, partidário, noticioso, literário, religioso, comercial, associativo, estudantil, operário, 

humorístico, cultural e educacional, além daqueles defensores de ideais revolucionários e outros que 

deixaram seus registros na história dos periódicos Mato-grossense. 

O projeto Memoria da Imprensa na sua primeira fase delineou os procedimentos metodológicos, e 

definiu como baliza temporal a data da implantação e circulação do primeiro periódico do Estado de 

Mato Grosso. Numa etapa posterior fez-se o diagnóstico dos acervos e realizaram-se minuciosa 

pesquisa bibliográfica para identificação dos títulos de periódicos e delimitação da área geográfica de 

publicação. De posse desses dados realizou-se o mapeamento das coleções e dos prováveis detentores 

de acervos originais.  

Após diagnostico sobre o campo da produção hemerografica foi definido como prioridade a 

microfilmagem dos periódicos publicados no período provincial, que marca a implantação da 

tipografia até a primeira república, posteriormente os publicados na segunda republica até a divisão 

do estado de Mato Grosso em 1977, com exceção dos periódicos cuja fundação foi anterior a esta 

data e ainda continuavam em circulação nos anos subsequentes. 

Assim, seguiram-se as etapas de vasculhar os acervos para higienizar, acondicionar e colocar a mão 

na colossal massa documental para organização e catalogação. A elaboração de um modelo de ficha 

para o levantamento de órgãos da imprensa auxiliou na representação descritiva da informação. 

Através da pesquisa bibliográfica e empírica foi identificada uma expressiva produção de jornais, 

revistas e boletins publicados no Estado, aproximadamente 360 periódicos nos séculos XIX e XX, 

dos quais 170 destes foram microfilmados e estão sob custódia do NDIHR. 

Foi identificado e microfilmado jornais, revistas e boletins das seguintes localidades: Alto Araguaia, 

Aquidauana, Cáceres, Campo Grande, Corumbá, Cuiabá, Dourado, Guiratinga, Poconé, Paranaíba, 

Três Lagoas.  As médias das publicações são de 63% dos periódicos de Cuiabá, 13% de Campo 

Grande e entre 2%, 1%, das demais localidades. A abrangência geográfica da publicação dos 

periódicos microfilmados estende-se ao estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (até 1977). Os 

maiores números de edições recuperadas são relativos às décadas de 1930 a 1950. Contudo é 

expressivo o quantitativo das edições de períodos anteriores. 

Após esse processo deu-se continuidade a expansão do acervo e prosseguiu a busca, através da 

identificação, localização e recuperação dos periódicos para a microfilmagem e complementar as 

coleções existentes no acervo, bem como, a inclusão de novas coleções a partir de 1930 até 1985, e 

assim respaldar a continuidade deste ousado investimento histórico-cultural brasileiro em Mato 

Grosso. A estimativa inicial era de aproximadamente 11.00 números de edições, mas ultrapassamos 

essa meta e hoje o NDIHR conta com o acervo de 33.064 edições. 

O resultado parcial deste investimento resultou na constituição do acervo de periódicos em 
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microfilmes, o qual se consolidou com a publicação no ano de 1994 do primeiro Catalogo de 

microfilmes - Imprensa Periódica Mato-grossense - 1847-1965. 

Tendo em vista a etapa de complementação, o acervo foi ampliado e enriquecido com o acréscimo de 

mais 45 novos títulos de periódicos, 144 rolos de microfilmes, 15.964 edições, elevando a coleção 

para 170 títulos e 228 rolos de microfilme, que correspondem a, aproximadamente, 33.064 edições e 

cerca de 183.000 mil fotogramas.  

O resultado desta fase se constituiu na representação descritiva da totalidade do acervo através do 

Catalogo de Jornais, Revistas e Boletins de Mato Grosso 1847 – 1985, que possibilita o acesso e a 

divulgação total do acervo de periódicos do NDIHR em microfilmes.   

Optou-se pela elaboração de um instrumento de pesquisa que destaca os elementos constitutivos da 

chamada identificação de periódicos, ou seja, descrever o conjunto de características que identificam 

ou distinguem uma publicação das demais se atentando em relação ao título para as possíveis 

alterações ou substituições, e frequentes casos de homonímia. Quanto ao subtítulo ou indicações que 

acompanham o título, estas são reveladoras muitas vezes da tendência da publicação ou das 

modificações dessa tendência ao longo do tempo, além de outros elementos constitutivos da 

identidade, tais como: entidade responsável, periodicidade, data em que foi fundada, tiragem e outros. 

Ocasionalmente, ainda se pode complementar o título, divisas ou lemas que podem subsidiar o 

entendimento da linha programática do periódico.  

Além de contribuir para expandir o universo das fontes, o Catalogo de Jornais, Revistas e Boletins de 

Mato Grosso 1847 – 1985 trazem também outras informações acerca da trajetória da produção e 

circulação dos periódicos, que certamente servirão como pistas estimuladoras para a produção do 

conhecimento.  

Desse modo, optamos no instrumento de pesquisa em destacar os subtítulos dos periódicos e também 

dados indicativos das mudanças do perfil editorial que vão ocorrendo no decorrer de sua circulação.  

O Catalogo de Jornais, Revistas e Boletins de Mato Grosso 1847 – 1985 contemplam ainda cinco 

formas de acesso.  

• Índice Toponímico 

• Índice de Títulos de Jornais 

• Índice Títulos de Revistas e Boletins 

• Índice Cronológico 

• Índice Remissivo 

Consta também, no catálogo, a Coleção Avulsa da Revista “Brasil - Oeste”, publicada em São Paulo, 

especializada na difusão de técnicas agropastoris e conhecimentos gerais sobre a região Centro-Oeste 

do país. Esta revista foi encontrada junto à coleção de periódicos de Mato Grosso e incorporada ao 

acervo, por se tratar de uma revista que divulga questões relativas à agropecuária Mato-grossense. 
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Destaca-se a importância dos instrumentos de pesquisa no contexto do uso das fontes, pois 

comumente, a organização de acervos documentais está associada à ideia de uma massa passiva, 

morta e inerte de documentos, e nesse particular os instrumentos de pesquisa são os responsáveis 

para transformar os documentos em informação potencialmente viva. 

Cumpre assinalar que a utilização da Imprensa Periódica como fonte ou como objeto de estudo, em 

diversas áreas do conhecimento, vem cada vez mais apontando para a necessidade de se preservar os 

acervos hemerográficos e da criação de políticas pública de salvaguarda e dar acesso às coleções bem 

como incentivar a criação de hemerotecas. Assim é importante sensibilizar os atuais órgãos da 

Imprensa na perspectiva da preservação das publicações periódicas, parte integrante do patrimônio 

histórico. 

O tratamento e manuseio das coleções de periódicos sempre representaram um grande desafio e em 

geral revelam grande dificuldade quanto à localização e acesso. É na perspectiva de ultrapassar as 

barreiras que impedem e provocam desestímulo e restringe o interesse público à pesquisa em 

documentos históricos de difícil acesso, que o NDIHR coloca à disposição o potencial do acervo de 

periódicos e o acesso aos pesquisadores que buscam utilizar os jornais, revistas e boletins como fonte 

ou como objeto de estudos. 

 

     Figura 1- Localidade de publicação dos periódicos. A maior parcela da coleção  

                      microfilmada é de Cuiabá, Campo Grande e Corumbá. Todavia é também  

                      significativa a publicação de jornais no interior do Estado. 

 

 

                     Fonte: Dados organizados pelo autor. 

 

Figura 2- Quadro das publicações no acervo de periódicos do NDIHR. Observa-se no acervo  

                 que a década de 1930 se constitui em um período de maior publicação de  

                 periódicos.   
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                   Fonte: Dados organizados pelo autor. 

 

Figura 3- Quadro da coleção de periódicos do NDIHR e dos periódicos publicados em Mato  

                 Grosso não encontrado para microfilmagem 

 

 

 

 

               Fonte: Dados organizados pelo autor. 

 

 

Figura 4- 1ª Edição do Catálogo de acesso ao acervo de periódicos do NDIHR 
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Figura 5- 2ª Edição ampliada e revisada do Catálogo de acesso ao acervo de periódicos do  

                     NDIHR 

 

 

 

 

Figura 6- Primeiro Jornal Oficial de Mato Grosso editado em 1839. 
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                                    Fonte: NDIHR  

Figura 7- Jornal “A Reacção”, órgão do Partido Republicano. Revista “A Reacção”, órgão  

                 da Liga Mato-grossense de Livre Pensadores. Jornal “A Reacção”,órgão  

                  independente  

 

 

Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Mato Grosso (1914). 
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Figura 8- Jornal “Echo do Povo”, órgão político, religioso, crítico e noticioso, dedicado aos  

                 interesses do povo; Jornal “O Corumbaense”, órgão dos interesses do comercio,  

                 da lavoura e da instrução popular-Literário e Noticioso   

 

 

Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Mato Grosso (1914) 

 

Figura 9- Jornal “O Argos”, órgão dedicado à instrução 

 

Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Mato Grosso (1914) 
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               Figura 10- Redação “A REACÇÃO” 

 

 

 

 

             Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Mato Grosso (1914) 

 

Figura 11- Tipografia “A Reacção” 

 

 

Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Mato Grosso (1914) 
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Figura 12- Tipografia “Calháo” 

               

 

              Fonte: Álbum Gráphico do Estado de Mato Grosso (1914) 
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RESUMO 

A crônica pode ser considerada como gênero ideal para a formação do leitor no cenário em que 

se coloca a questão da leitura, talvez pela brevidade, pela temática ligada ao cotidiano e muitas 

vezes por fazer uso do suporte jornalístico. A penetração em qualquer faixa etária pode ser outro 

atrativo, hipótese sobre a qual se desdobra o presente artigo. Constata-se que pela decadência da 

escola atual, profissionais da educação transformaram-se em ministrantes de conteúdos, salvo 

raras exceções. No que diz respeito às aulas de leitura, literatura, ou mesmo de língua portuguesa, 

observa-se mais de perto esse condicionamento. Grandes escritores contemporâneos são 

jornalistas, muitos dos quais ministram cursos de escrita e contribuem para a renovação dos 

gêneros. O cânone regional se revigora com as chancelas universitárias, cabendo ressaltar a 

importância do serviço de documentação que é realizado por várias instituições. Não fosse essa 

atividade que se atualiza com o tempo, de acordo com as tecnologias que vêm sendo incorporadas 

ao processo, a perda de memória seria infinitamente maior. Um segundo ponto importante é a 

relação da leitura com a escrita, a partir da perspectiva da construção dos gêneros literários. É 

sabido, de maneira bastante incisiva que a teoria dos gêneros de Aristóteles não se adequa mais 

para o estudo da literatura do momento, embora seu conhecimento seja de cabal importância para 

o que já se produziu por séculos e séculos. Autores como José de Mesquita, Ana Miranda e 

Claudia Lage servem de base para a discussão, que conta ainda com a contribuição teórica de 

Antonio Manoel dos Santos Silva e Yasmin Jamil Nadaf, dentre outros, incorporados às 

discussões que se seguem. 

 

Palavras-chave: Literatura. Crônica. Mato Grosso. Jornalismo. História. 

 

ABSTRACT 

The chronicle can be considered as the ideal genre for the formation of the reader in the scenario 

in which the question of reading is raised, perhaps because of its brevity, the theme linked to daily 

life and often because it makes use of journalistic support. Penetration in any age group can be 

another attraction, a hypothesis on which this article unfolds. It appears that due to the decay of 

the current school, education professionals have become content providers, with few exceptions. 

With regard to reading, literature, or even Portuguese language classes, this conditioning is 

observed more closely. Great contemporary writers are journalists, many of whom teach writing 

courses and contribute to the renewal of genres. The regional canon is reinvigorated with 

university seals, and it is worth emphasizing the importance of the documentation service that is 

carried out by various institutions. If it weren't for this activity that is updated over time, according 

to the technologies that have been incorporated into the process, the loss of memory would be 

infinitely greater. A second important point is the relationship between reading and writing, from 

the perspective of the construction of literary genres. It is well known, quite incisively, that 

Aristotle's theory of genres is no longer suitable for the study of the literature of the moment, 

although his knowledge is of complete importance for what has already been produced for 

centuries and centuries. Authors such as José de Mesquita, Ana Miranda and Claudia Lage serve 

as a basis for the discussion, which also counts on the theoretical contribution of Antonio Manoel 

dos Santos Silva and Yasmin Jamil Nadaf, among others, incorporated in the discussions that 

follow. 

 

Keywords: Literature. Chronicle. Mato Grosso. Journalism. Story. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao abordar “as confluências entre jornalismo, literatura e história mato-grossense 

em sala de aula e a importância do documento histórico e cultural para a mediação do 

leitor com a cultura e história matogrossense”, optou-se por apresentar uma visão 

pautada pela crônica como gênero ideal para a formação do leitor. Mas por que chamá-

la de ideal em um cenário tão adverso como este em que se coloca a questão da leitura?i 

A obra de José de Mesquita, presidente do Centro de Letras, desde1921 e sua 

posterior transformação em Academia Mato-grossense de Letras, a partir de 1932, 

constituiu-se como uma das bases da literatura no estado, sobretudo na primeira metade 

do século XX. Com a defesa de dissertação intitulada Rica/bendita; pobre/mal-dita: as 

cores da mulher em José de Mesquita (1919-1961),  no ano de 2005, consolidou-se o 

interesse deste pesquisador pelo gênero, fato que o leva insistentemente a prosseguir em 

leituras e no ofício da escrita.  

Visitando alguns sebos da cidade de São Paulo, em busca de raridades, 

encontraram-se exemplares da Revista de Cultura (1927-1945), do Rio de Janeiro, que 

circulou por todo o país, uma vez que a rede da Ação Católica e o conjunto das 

academias regionais de letras e institutos históricos possibilitaram essa difusão. 

Mesquita publicou mais de 60 textos entre crônicas, poemas e contos, o interesse foi se 

ampliando, ao longo da vida da Revista, que perdurou por quase três décadasii. 

O fato de ser presidente da Academia de Letras, desde sua fundação, fez com que 

o notável estivesse em contato com a intelectualidade brasileira durante a primeira 

metade do século XX. O grande nome das letras locais, D. Aquino Correia, seu meio-

irmão, no mesmo período havia emplacado apenas 11 textos na publicação, o que 

demonstra claramente a atuação de José de Mesquita nos bastidores, de modo a ampliar 

suas bases e difundir a produção literária. 

 O contato com os arquivos do Núcleo de Documentação e Informação Histórica 

Regional da Universidade Federal de Mato Grosso (NDIHR/UFMT) possibilitou entre 

outras pesquisas, o acesso ao conjunto das crônicas de Mesquita, publicadas em A Cruz, 

à época, já configuradas em microfilmes. A experiência em lidar com as descobertas 

microfilmadas é bem diferente da experimentada pelos pesquisadores de hoje, 

acostumados às digitalizações cada vez mais rotineiras. 
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                     Figura 1 - Capa da Revista de cultura 

’ 

Fonte: Rio de Janeiro. Ano II – Vol. III – janeiro-junho - 1928 

 

O volume representado acima, de 1928, da Revista de Cultura, compila os 

fascículos do primeiro semestre do ano, que eram encadernados no fim do período para 

posterior comercialização. O periódico veiculava textos literários, críticos, didáticos, 

acerca do uso da língua, questões gramaticais e textos de fundo ideológico escritos por 

padres, bispos e católicos fervorosos que contribuíam com a publicação. 

 Em nível de doutoramento, o pesquisador debruçou-se sobre a obra de Ana 

Miranda, na perspectiva do romance/ensaio e, na disciplina de Prosa Brasileira, 

ministrada pelo professor Antonio Manoel dos Santos Silva, focada na crônica brasileira, 

pôde aprofundar-se na cronística da autora, publicada em grande parte na revista Caros 

Amigos. Dos trabalhos finais da disciplina resultou o livro Cronistas Brasileiros 

Contemporâneos, editado pela Arte & Ciência (2010), no qual se encontra um capítulo 

intitulado Ana Miranda e Caros Amigos.  

Por considerar a crônica como texto narrativo, com temática ligada ao cotidiano e 

muitas vezes por fazer uso do suporte jornalístico, considera-se a possibilidade do gênero 

obter maior penetração em qualquer faixa etária. A crônica pode ser social, esportiva, de 

costumes e, naturalmente literária, a que mais interessa a este artigo. O professor Antonio 

Manoel dos Santos Silva aplica um método específico de estudo, no qual faz uso de alguns 

de seus textos, inclusive inéditos, como, por exemplo a Teorese da crônica, no qual lê-se 

que 
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A crônica traz do jornal a interlocução possível com o leitor, traz 

também do jornal a base narrativa (uma vez que o jornal informa sobre 

acontecimentos reais). Por isso, fundamentalmente, a crônica constitui 

uma forma específica do gênero narrativo. Se for realmente literária tem 

que trazer a marca da narrativa literária: ficcionalidade. (SILVA, s/d, p. 

4). 

 

Acredita-se que a potencialidade do gênero com o aporte da ficção aponta para um 

colorido especial no trato com a informação, fato que distingue a crônica literária do 

jornalismo cultural, por exemplo. Se levarmos em conta que a maioria dos escritores atua 

no segmento, desde o século XIX, vê-se a importância de se valorizar o gênero. Sites, 

blogues, microblogues e outros veículos digitais potencializam o gênero para públicos 

cada vez mais segmentados. iii 

A publicação organizada por Santos Silva contou com capítulos de dez pós-

graduandos, dentre mestrandos e doutorandos que versaram acerca de cronistas do 

momento. Ana Miranda, por Luiz Renato de Souza Pinto, Carlos Heitor Cony, por 

Daniela Aparecida da costa, João Ubaldo Ribeiro, por Maria José Terezinha Malvezzi, 

Ignácio de Loyola Brandão, por Ricardo Sobreira, e André Luiz Gomes de Jesus, Moacyr 

Scliar, por Larissa Thomaz Corá e Raquel Lima Silva, Contardo Calligaris, por Marcela 

de Araújo Pinto e José Simão, por Ana Paula Trofino Ohé. 

 

     Figura 2 – Cronistas Brasileiros Contemporâneos 

 

                                           Fonte: Editora Arte & Ciência – SP - 2010 

 

Não escapa ao olhar atento do organizador o conjunto de referências que embasa a 

escrita de cada orientado, o que garante com segurança o desenvolvimento pleno do 

intelecto, a fim de aperfeiçoar o produto final. O olho clínico não deixa de observar o que 

salta aos olhos de quem conhece o que faz: 
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Um fato que fica evidente, quando lemos esses estudos, é a recorrência 

às contribuições dadas por alguns estudiosos para explicar as 

características do gênero. Frequentemente surgem os nomes de Antonio 

Candido, David Arrigucci Jr., Jorge de Sá, Massaud Moisés e Afrânio 

Coutinho, alguns dos vários que tentaram desvendar os segredos da 

crônica literária e os traços que a distinguem: superficialidade aparente, 

leveza, efemeridade, valorização do quotidiano, coloquialidade, pendor 

ora para o conto, ora para o devaneio lírico, ora para a crítica social. 

(SILVA, 2010, p.8). 

 

A multiplicidade temática dos trabalhos e o ajuste ao gênero no que diz respeito às 

especificidades de cada um dos autores, como também dos cronistas estudados, garante 

um aspecto plural para a antologia crítica. Essa variedade é consistente e subsidia estudos 

complementares acerca de cada um dos envolvidos. Ainda, para Silva,  

Tal predomínio temático e figurativo não esconde outras imagens: a do 

filtro da memória afetiva e da recordação, a da mobilização intertextual, 

a da conexão com outros gêneros cultivados, a da qualidade estética que 

nos permite vislumbrar em alguns textos aquilo que Ortega y Gasset, 

ao tratar de Pio Baroja, chamou de primores de lo vulgar. (SILVA, 

2010, p. 9).  

 

ANA MIRANDA CRONISTA 

 

Após anos de publicações regulares, em 2003 a autora publica em livro um conjunto 

de crônicas anteriormente veiculadas em Caros Amigos, excluindo algumas que, por uma 

razão ou outra, não cabe aqui discutir, espalhou certa curiosidade, motivo de investigação 

que resultou no capítulo do livro referido anteriormente. Deus-daráiv saiu pela editora 

Casa Amarela e agrupa um conjunto de setenta e três crônicas, sendo que 

 

quatorze são relativas a escritores, ou livros, uma das suas temáticas 

preferida: Alfonsina Storni, Jurandir Ferreira,  Otto Lara Rezende,  

Raduan Nassar, João Cabral de Mello Neto, Francisco Dantas, uma 

crônica intitulada “Escritoras brasileiras”, em que fala de várias 

mulheres das letras, Thiago de Melo, Carlos Drummond de Andrade – 

personagem de um livro sonhado que ainda não veio a público -, 

Manoel de Barros, Roberto Drummond, João Ubaldo Ribeiro e 

Nicholas Bher. (PINTO, 2010, p. 22). 

   

A marca devocional da escritora com o gênero em destaque se faz presente em texto 

de abertura ao livro, intitulado Algumas palavras. É quase uma confissão, um exercício 

de simplicidade e revelação, como se lê: “Procurei preservar, dentro de uma revista de 

cunho político e social, um lugar para os pequenos assuntos da alma. E sempre tive 
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orgulho de participar dessa publicação livre, inteligente e combativa”. (MIRANDA, 2003, 

p.7). 

 

                                   Figura 3 – Capa da edição de 2003 

 

                                            Fonte :São Paulo : Casa Amarela, 2003. 

 

Miranda trabalhou com Otto Lara Rezende em seus anos derradeiros de vida, 

relação que se observa em ebook publicado recentemente por um edital IFMT-UFMT, 

Cabeça, tronco, membros: ensaios sobre os caminhos da palavra, editado pela EdUFMT. 

Fruto de redação ao longo do primeiro semestre de 2020, em plena pandemia, a pesquisa 

ancora relações com a obra de três grandes escritoras brasileiras: Clarice Lispector, Ana 

Miranda e Letícia Wierzchowski.v 

Dentre os escritores-cronistas de hoje, há muitos destaques, como por exemplo, a 

escritora e roteirista Claudia Lage, recém-premiada pelo seu O corpo interminável, obra 

em que se debruça ficcionalmente sobre os martírios que mulheres sofreram nos 

calabouços e porões do DOPS/DOI-CODI, ao longo da ditadura militar. 

Em livro de crônicas nomeado Labirinto da palavra, Lage revisita sua relação com 

a leitura, autores e livros em uma bela exaltação do hábito de ler. Destacam-se duas de 

suas crônicas a fim de ilustrar a grandeza. Entre ruínas e livros e O meu professor de 

literatura (ambas da parte III).  

 

No século XV, uma guerra civil no Japão destruiu todas as bibliotecas 

de Kyoto. Na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, muitos livros 
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foram queimados. Quando invadiu o Canadá, em 1813, o exército 

americano queimou a Biblioteca Legislativa. Como vingança, os 

ingleses queimaram a Biblioteca do congresso Americano. Em 1980, 

na ditadura argentina, um milhão e meio de volumes foram queimados 

em um terreno baldio. Durante a Guerra Civil Espanhola, a Biblioteca 

Nacional, em Madri, foi implacavelmente bombardeada. Em uma 

junção de esforços heroicos, centenas de livros e manuscritos foram 

resgatados pelos bibliotecários. (LAGE, 2013, p. 82). 
 

A força do cinema ainda é maior do que a de qualquer outra leitura, o que faz do 

clássico Farenheit 451 maior do que o livro, e as demais referências sobre essas queimas. 

Lage relata que matava aula para ir ao cinema, ou mesmo para frequentar a biblioteca da 

escola, o que causou certo espanto ao seu professor de literatura, narrado em texto 

homônimo (O meu professor de literatura).  

 

O professor entrara na escola cheio de esperanças de mudar o modo em 

que é feito o ensino de literatura, de driblar, dia a dia o sistema. Mas foi 

o contrário, era o sistema que estava, pouco a pouco, mudando o 

professor, encurralando-o numa sala escura. “Até te ver na biblioteca, 

eu não tinha a real consciência da dimensão do que eu fazia. A cada 

aula, eu matava um livro. A cada aula, um leitor morria.” (LAGE, 2013, 

p. 108).  

 

Claudia Lage divide o livro em três partes. A Parte I traz como destaque pequeno 

texto introdutório: “Sobre a Escrita, processo criativo, enredo, personagens, mundos da 

narrativa, heranças e desterros estéticos, angústias da primeira e última páginas, 

mergulhos e afogamentos literários”. (LAGE, 2013, p. 7). Desterros estéticos, angústias 

de início e fim das publicações e mergulhos/afogamentos literários dão conta da 

densidade do trabalho com a palavra. 

A Parte II é encetada por “Sobre Leitura, estantes e livros, bibliotecas perdidas no 

tempo, resgatadas nas guerras, abandonadas nas cidades, a literatura e o seu ensino, a 

ficção e a infância, as primeiras vertigens, os primeiros encantos”. (LAGE, 2013, p. 77). 

Por fim, a Parte III: 

Sobre Escritores, influências e voz narrativa, trajetórias e desejos 

literários, vida e obra que se fundem, o meio, o início e o fim da escrita, 

as palavras ditas e não ditas, a entrega e o que não se pode entregar, as 

lacunas, os silêncios, os segredos trazidos à tona cuidadosamente para 

não se partirem. O que se parte, o que se deixa no papel e o que se deixa 

para trás. (LAGE, 2013, p. 113).  

 

Triste a observação que se constata pela decadência da escola atualmente. 

Profissionais da educação transformaram-se em ministrantes de conteúdos, salvo raras 

exceções. No que diz respeito às aulas de leitura, literatura, ou mesmo de língua 
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portuguesa, observa-se mais de perto esse condicionamento. Escrita, Leitura, Escritores: 

a tríade que justifica a estrutura do livro cria a sensação de labirinto, por onde a palavra 

circula, em busca do fio de Ariadne que está nas mãos do próprio leitor. vi  

São de fundamental importância as questões apresentadas, sobretudo para leitores 

habilitados, como professores de literatura, e de língua materna, a quem cabe a 

responsabilidade na condução dos processos de iniciação à leitura e escrita. Refletindo 

acerca das modificações do ensino de literatura na escola, a experiente professora e 

catedrática Leyla Perrone-Moisés aponta mudança paradigmática nessa questão. Para a 

crítica (seu livro é de 2009),  

 

Desde a década passada, porém, é o próprio objeto que está sendo 

questionado, no ensino da literatura. Esse questionamento decorre, 

primeiramente, de um desprestígio das disciplinas genericamente 

chamadas de “humanidades” e do consequente remanejamento dessas 

disciplinas no sentido da aglutinação em blocos menos especializados, 

o que corresponde a uma “racionalização” dos currículos para se 

baratearem os custos institucionais e, ao mesmo tempo, fornecer um 

“retorno” mais palpável à sociedade, que agora pede apenas um certo 

capital de saber e não se mostra muito disposta a sustentar saberes 

“inúteis” ou, ainda mais, críticos com relação a seus rumos. 

(PERRONE-MOISÉS, 2009, p. 190-191).   

 

De fato, a desvalorização crescente dos cursos de licenciatura e mesmo de 

bacharelado na área das ciências humanas tem sido um grande vilão no empobrecimento 

intelectual de nossos jovens. Poucos se interessam em seguir carreiras sem maiores 

atrativos do ponto de vista econômico, o que traz impacto na formação cultural e na 

transmissão de valores humanitários. A médio e longo prazo não se pode prever melhoras 

sem uma retomada desses valores esquecidos pela burocracia estatal de configuração 

elitista, para não dizer nada mais além.  

 

Figura 4 – Capa do livro Labirinto da Palavra 
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                                            Fonte: Edição de 2013 – Editora Record 

 

Se no século XIX, na gênese do jornalismo brasileiro, os escritores viraram 

jornalistas, sendo bacharéis em direito, ou medicina, percebe-se como em nosso país 

nunca se houve a preocupação de se formar escritores. Nos Estados Unidos da América, 

por exemplo, Edgar Alan Poe (1809-1849) é apontado como o precursor da escrita 

criativa, que somente nas últimas décadas começa a se popularizar no Brasil. A filosofia 

da composição é um texto clássico desse conjunto e, a exemplo de muitos outros 

escritores/ensaístas e teóricos produziram material de ficção e não ficção ao longo de sua 

trajetória.  

Dialogando com o lado crítico de Alan Poe, Silviano Santiago publicou A fisiologia 

da composição, em que discute procedimentos estéticos da narrativa de Graciliano Ramos 

e Machado de Assis. O livro busca trazer à luz o que em subtítulo promete: a Gênese da 

obra literária e criação em Graciliano Ramos e Machado de Assis. Publicado pela CEPE, 

editora pernambucana, o livro de 2020 é imprescindível para profissionais de teoria e 

crítica literária que se debruçam sobre as obras de caráter realista. A relação entre obras 

hospedeiras e hospedadas toma o centro do ensaio. Santiago busca evidenciar as 

contribuições dialógicas que os autores recebem e deixam para o leitor. Atualmente, 

muitos dos grandes escritores contemporâneos são jornalistas. Muitos ministram cursos 

de escrita, contribuem para a renovação dos gêneros. É o caso, por exemplo, de Rosa 

Monteiro, espanhola com várias obras já publicadas por aqui. Para ela, 
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já é hora de os leitores homens se identificarem com as protagonistas 

mulheres, da mesma maneira que durante séculos nós nos identificamos 

com os protagonistas masculinos, que eram nossos únicos modelos 

literários; porque essa permeabilidade, essa flexibilidade do olhar nos 

tornará a todos mais sábios e mais livres. (MONTEIRO, 2015, p. 108).  

 

A louca da casa, título de onde se extrai a citação acima, traz em sua ficha 

catalográfica a atribuição de romance espanhol para a obra, no entanto o livro tem sido 

referenciado como aporte teórico para os estudos de escrita criativa. Há muitas referências 

à arte de escrever no livro. São sábias considerações de quem há tempos sabe exatamente 

sobre o que escreve, como pode se observar na sequência: 

 

“Os romancistas não escrevem sobre seus assuntos, mas em torno 

deles”, diz Julian Barnes. E Stephen Vicinczey arredonda este 

pensamento com uma frase precisa e luminosa: “O autor jovem sempre 

fala de si mesmo, até quando fala dos outros, ao passo que o autor 

maduro sempre fala dos outros, mesmo quando fala de si mesmo”. 

(MONTEIRO, 2015, p 168).  

 

 

                                    Figura 4 – A Louca da Casa 

 

                                             Fonte: Rio de Janeiro – Ediouro – 2015 

Pensando um pouco mais detidamente no que aponta Monteiro, percebe-se que o 

mercado editorial tem se movimentado no sentido de priorizar a publicação de biografias 

e de livros de autoficção, além das distopias que abarrotam as prateleiras e conquistam 

público jovem, embalado pela fanfiction, inclusive. No que diz respeito à autoficção,  
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Sinceras ou oportunistas, as autoficções se tornaram tão numerosas que 

diversos críticos apontaram a tendência umbilical (nombriliste) dessa 

literatura, seu caráter autocentrado e provinciano, que seria um dos 

sintomas da “decadência da cultura francesa” e uma das causas da perda 

de sua relevância internacional. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 205).  
 

As indicações de Monteiro e Perrone-Moisés acerca dos limites da autoficção e da 

função estética do texto literário devem ser consideradas, até pelo fato de que  

“O individualismo e o narcisismo são, certamente, características de 

nossa época. Entretanto, o “cuidado de si”, tal como postulado pelos 

filósofos gregos e retomado por Foucault não se restringe ao “pequeno 

eu”; cuidar de si é o primeiro passo para servir à polis, é também cuidar 

dos outros. (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 206). 
 

Não se faz literatura sem se pensar no outro, naquele que lê e que não é mais simples 

depositário do que está no papel. O livro tem seu espaço na formação cultural de cada 

indivíduo e não se pode abrir mão do leitor no processo de significação de cada um desses 

objetos. 

 

                Figura 5 – as duas obras de Leyla Perrone-Moisés utilizadas 

  

                      Fonte: Companhia das Letras – 2016 / 1998 

 

LEITURA E LITERATURA EM MATO GROSSO 

 

Ao se falar em literatura produzida em Mato Grosso, o silenciamento de parte dos 

sujeitos é inconteste. Por meio de seletividades (não necessariamente biológicas) o 

cânone regional se revigora com as chancelas universitárias e a formação de agremiações 

contribui com o registro. Em historiografia literária o terreno se torna pantanoso e o 
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registro de antepassados só dá conta da produção de uma elite dirigente branca, 

conservadora e pouco afeita à democratização da leitura, do ensino e do saber. 

Comparo a carta de Joseph Barbosa de Sá, publicada pela EdUFMT em 1975, com 

a de Pero Vaz de Caminha que aqui aportou na esquadra de Cabral. O ambiente dos salões 

republicanos do governo de Dom Aquino Corrêa, ombreia aos de D. Pedro II, em que 

pese certo exagero na comparação. Ambos os textos podem ser considerados no âmbito 

cronístico, e se colocam a serviço de uma instrução institucional. No que diz respeito ao 

de Barbosa de Sa, contribui com o discurso de formação do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), dialogando com a produção do Instituto Histórico e 

Geográfico de Mato Grosso (IHGMT).  

O ciclo de narrativas e poemas fundeados na mitologia judaico-cristã ganha seu 

panteão, com as bênçãos do governo Getúlio Vargas, cosmopolitamente, como queria 

Antonio Candido e a cordial complacência do governo Julio Muller, localmente, no dizer 

do referido mestre. Em Rodapé das miscelâneas, a pesquisadora Yasmin Jamil Nadaf 

pavimenta um histórico da literatura publicada em folhetins no estado de Mato Grosso. 

Publicações que contribuem para facilitar o trabalho de pesquisa devem ser bem recebidas 

nas universidades, como em qualquer espaço em que se busca o conhecimento.  

Especificamente sobre a crônica, seu levantamento é fundamental para os 

pesquisadores que se aventuram pelos arquivos da memória (agora digitalizada). “A 

consequente transformação da literatura em algo que lhe é exterior, ou seja, em forma, 

em cânone e em memória a ser cultuada e não vivida obstrui a passagem que franqueia a 

relação entre arte e pensamento” (SCRAMIM, 2007, p. 30).  

Cabe ressaltar a importância do serviço de documentação que é realizado por várias 

instituições. Não fosse essa atividade que se atualiza com o tempo, de acordo com as 

tecnologias que vêm sendo incorporadas ao processo, a perda de memória seria 

infinitamente maior. Em 2002, quando da publicação de sua tese, Nadaf lembra, logo à 

introdução, do registro que o NDIHR havia feito àquele tempo, se não vejamos: 

Segundo levantamento do Núcleo de Documentação e Informação 

Histórica Regional, da Universidade Federal de Mato Grosso, foram 

identificados aproximadamente 349 títulos de periódicos mato-

grossenses que circularam nos séculos XIX e XX. Destes, o Núcleo 

localizou e microfilmou 125 títulos relativos ao período de 1847 a 1969. 

Foi a este manancial que recorremos para rastrear o folhetim, objeto do 

presente estudo. (NADAF, 2002, p. 11).  

 

                                  Figura 6 - Capa de Rodapé das Miscelâneas  
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                                        Fonte: Tese publicada em forma de livro - 2002 

 

Á GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Os processos de escrita criativa que têm se expandido por todo o país são antigos 

nos Estados Unidos da América. O poeta e prosador Edgard Alan Poe, por exemplo, é 

apontado como um de seus iniciadores por lá. “A filosofia da composição” é um texto 

clássico desse conjunto e, a exemplo de muitos outros escritores/ensaístas e teóricos 

produziram material de ficção e não ficção ao longo de sua trajetória. Um curso de 

introdução à escrita criativa, a meu ver, deve conter aspectos de caráter histórico em sua 

plenitude cronológica, mas também deve se ater a elementos sincrônicos, o que contribui 

de maneira decisiva para a compreensão espaço-temporal da produção contemporânea.  

Um segundo ponto importante é a relação da leitura com a escrita, a partir da 

perspectiva da construção dos gêneros literários. É sabido, de maneira bastante incisiva 

que a teoria dos gêneros de Aristóteles não se adequa mais para o estudo da literatura do 

momento, embora seu conhecimento seja de cabal importância para o que já se produziu 

por séculos e séculos. Vejo também com muita precisão uma abordagem a partir do que 

grandes autores produziram e como falam de suas próprias obras. Livros que falam sobre 

livros devem estar à cabeceira dos interessados no assunto. Considerar o leitor é 

fundamental para o sucesso da empreitada.  

Outro aspecto relevante é o diálogo as com plataformas contemporâneas e outras 

manifestações artísticas. Deve-se observar também a ênfase sobre a tríade Leitura, 
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Criação e Sistemas Literários. Destaco ainda o conceito de transubstanciação, ou seja, a 

migração de textos literários para outros suportes, tais como cinema, teatro, televisão, 

videoclips e jogos eletrônicos.  

A fabricação de notícias e o desinteresse total das pessoas pelos fatos têm impacto 

direto na relação com acontecimentos do cotidiano e a consequente reverberação na 

maneira de enxergar o mundo ao seu redor. A literatura faz parte desse entorno. Em um 

tempo em que textão é qualquer coisa com mais de dois parágrafos nas redes sociais, 

acredito que a crônica pode ser apoio para uma retomada nas tentativas escolares de 

difusão da importância da leitura como ferramenta em busca de conhecimento.  

NOTAS 

 
i A questão da leitura tem ocupado bastante espaço na formação educacional. Em tempos de letramentos 

diversos, o literário vai se impondo como real necessidade a fim de melhorar a capacidade de interpretação 

de textos, bem como na melhoria da escrita, uma vez que dessa forma se amplia o repertório cultural.  

 
ii A primeira publicação de José de Mesquita na Revista de Cultura do Rio de Janeiro se deu no dia 5 de 

fevereiro de 1928, e foram os sonetos O Cruzeiro da Aldeia Velha e o Serra dos Martírios, publicados 

anteriormente em A Terra e o Berço, 1927. 

 
iii O cyberespaço tem criado novas possibilidades de escrita, inclusive colaborativas. Já se encontram em 

disponibilidade inúmeros estudos em nível de pós-graduação que contemplam essa variedade. Os 

letramentos em hipermídia, por exemplo, têm sido fartamente divulgados no meio acadêmico.  

 
iv Dentre as crônicas publicadas na revista, escolhidas para compor o livro, ficaram de fora apenas quatro. 

O pesquisador, no capítulo já referido e publicado sob a organização do professor Antonio Manoel dos 

Santos Silva, relata que a definição de crônica de Ana Miranda é que não permitia que se publicassem tais 

textos em livro, cujo conteúdo, pesado demais para quem define crônica como algo leve, naturalmente 

excedia o gênero. Mas há um detalhe que torna mais interessante o envolvimento de Ana Miranda com 

essas temáticas políticas e a preocupação de se radiografar o regime de exceção que vigorou por muito 

tempo no país. O tom politizante de algumas crônicas pode ser sintetizado, na crônica Nós, os pouco felizes, 

publicada na edição de número 25, abril de 1999, que aparece como editorial da revista.  

 
v Esta publicação está disponível para download gratuitamente no site da Editora da Universidade Federal 

de Mato Grosso (EdUFMT). Consiste na apresentação de uma abordagem ensaística acerca de Clarice 
Lispector, apresenta Ana Miranda como escritora que transforma autores e autoras em personagens, 
além da apresentação da obra de Letícia Wierzchowski focada nas temáticas seculares do território de 
São Pedro. As ligações de Letícia com Érico Veríssimo e Tabajara Ruas são apresentadas em alinhamento 
de fundo com a síntese que Luiz Sérgio Metz traz em seu Assim na Terra.  
 
vi Hércules Toledo Corrêa e Gláucia Jorge, em artigo publicado no livro Linguagem, Tecnologia e 

educação, trazem a reflexão sobre a virada no ensino de língua portuguesa no meio escolar. Data de 1990 

e ocorre em função de uma mudança de paradigma. As alterações curriculares que passaram a considerar 

os gêneros discursivos como basilares para o ensino, revigoraram o trabalho com a leitura e a escrita, 

chegando até os parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). O artigo intitula-se Reflexões sobre o ensino 

de leitura e produção de textos acadêmicos: disciplinas presenciais e ambientes virtuais de aprendizagem. 

A obra é organizada por Ana Elisa Ribeiro, Ana Maria Nápoles Villela, Jerônimo Coura Sobrinho e Rogério 

Barbosa da Silva. A Editora é Peirópolis, São Paulo, 2010.  
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RESUMO 

O presente texto é um reconto romanceado da história de vida de Maria Josepha de Jesus Leite, na fazenda 

Jacobina, e que, ao casar-se ainda menina, conforme acerto entre seu  pai e o futuro esposo,  enviuvou-se 

aos 32 (trina e dois) anos de idade, com 10 (dez) filhos, e administrou, com mão de ferro, as propriedades 

deixadas pelos pais, até o final de sua vida, num período, em que o papel da mulher era de submissão e 

obediência. O perfil da nossa heroína compreende 03 (três) fases:  Maria Josepha-menina, Maria Josepha 

Sinhá, Maria Josepha-mulher e mãe, que mostram a transformação da filha única em uma mulher autoritária 

e destemida. 

 

Palavras-chave: Reconto romanceado. Maria Josepha. Jacobina.  

 

ABSTRACT 

The present text is a romanticized retelling of the story of Maria Josepha de Jesus Leite, on the Jacobina 

farme, et who, upon marrying as a girl, as agreed between her father and her future husband, widowed at 

32 (thirty-two) years of age, with 10 (ten) children, and managed the properties left by her parentes with an 

iron fist, until the end her life, in a period when the role of women was of submission and obedience. The 

prolife of our heroine comprises 03 (three) phases: Maria Josepha-girl, Maria Josepha-sinhá, Maria Josepha 

woman and mother, which show of the only child into na authoritartian na fearless woman.  

 

Keywords: Romanced retelling. Maria Josepha. Jacobina. 

 

        INTRODUÇÃO 

 

A fazenda Jacobina, localizada no município de Cáceres-MT, é o espaço rural onde nasceu, 

cresceu, casou, viveu e procriou  a heroína desta história, Maria Josepha de Jesus Leite, e 

compreendia um sobrado com uma grande varanda com parapeito ao longo da fachada da casa, 

que dava uma excelente visão do movimento das pessoas que ali viviam e trabalhavam e do que 

existia no entorno da casa, como oficinas, casas cobertas de telhas, uma capela, grandes armazéns, 

quatro engenhos de açúcar, dois tocados à água e dois por bois, uma olaria, uma máquina de socar 

milho e ranchos.  Além de quartos, salas e outras peças indispensáveis ao convívio da família, 

havia espaços para receber hóspedes ilustres. Avistavam-se, ainda, do alpendre, hortas e pomares 
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bem cultivados e aves domésticas. Fora do olhar ficavam a criação de animais e a plantação de 

cana-de-açúcar e outras lavouras. Como todo escravocrata, seu pai, Leonardo Soares de Souza, 

proprietário da fazenda, dispunha de um contingente considerável de escravos de ambos os sexos, 

gente forra, entre agregados, crioulos, mulatos e índios que se ocupavam da lida diária. 

O engenho da Jacobina distinguia-se de outras propriedades rurais florescentes no início do 

século XIX, não pela produção agropecuária, utilização de mão de obra escrava e de agregados, 

muito menos pelo domínio de vasta extensão de terras e ponto de referência para expedições, 

viajantes e políticos, mas principalmente pela presença feminina à frente dos negócios e da 

administração do Engenho, representada inicialmente por Dona Ana Maria, viúva do primeiro 

proprietário, Coronel Leonardo Soares de Souza e, mais tarde, pela sua filha Maria Josepha. 

A proposta de recontar a história de Maria Josepha de Jesus Leite, a Nhanhá da Jacobina, 

de forma romanceada, perpassa pelo dizível de autores mato-grossenses e de outros Estados que 

dizem, respectivamente, sobre a Jacobina e a vida cotidiana das famílias nos engenhos brasileiros, 

e se dá pela excepcionalidade dessa mulher que, não tendo estudado e nem sido preparada para o 

trabalho, enviuvou-se aos 32 (trina e dois) anos de idade, com 10 (dez) filhos, administrou, com 

mão de ferro, as propriedades deixadas pelos pais, até o final de sua vida, num período em que o 

papel da mulher era de submissão e obediência. 

Enunciar o nome Jacobina faz rememorar traços de memórias de um passado que significam 

no presente um casal de portugueses, Leonardo Soares de Souza, natural de Aveiro (Portugal), e 

Ana Maria da Silva, também de origem lusitana, que bravamente se incursionou nos sertões mato-

grossenses, na segunda metade do século XVIII, e se assentou em terras requeridas e localizadas 

na paragem denominada Jacobina, junto a um ribeirão que deságua nos pantanais do Paraguai.   

A fazenda Jacobina, localizada no caminho entre Cáceres-Cuiabá, se mantém até hoje, e 

desponta na BR-70 projetando a Casa Grande, relíquia de um passado exuberante, construída no 

século XVIII, cuja arquitetura rememora, guardadas as proporções, o modelo dos engenhos do 

Brasil-colônia.  

A saga de Maria Josepha, nossa protagonista, será narrada em três momentos: Maria 

Josepha-menina, Maria Josepha-Sinhá e Maria Josepha-mulher e mãe. Comecemos!  

 

Maria Josepha-criança 

 

Na fazenda Jacobina, circundada de terras verdejantes, banhadas de água doce, Ana Maria 

da Silva, esposa de Leonardo Soares de Souza, deu à luz uma menina, aos 21 de dezembro de 

1801, que recebeu na pia batismal o nome de Maria Josepha de Souza, tendo como padrinhos o 
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capitão-general João Carlos Augusto D’Oynhausen de Gavenberg, oitavo Governador da capitania 

de Mato Grosso, e sua esposa.  

O batizado, realizado na Capela Santo Antônio da Jacobina, foi um grande acontecimento 

social, religioso e político, com as pompas de herdeira de um dos mais ricos e influentes 

proprietários de fazenda de engenho da província de Mato Grosso, afluindo ao espaço da Capela 

os convidados e o pessoal da fazenda.  

Nesse dia especial é possível pressupor que a festa de batizado de Maria Josepha tenha 

ocorrido com mais requinte que a de seu filho, de nome Leonardo, descrita pelo então viajante 

Hércules Florence (1977, p. 211): Os músicos da fazenda que eram cativos tocaram desde a aurora 

árias debaixo das janelas da casa e passearam em bando ao redor do grande pátio. O ar estrugia 

com os foguetes [...]. Donos, hóspedes, agregados e escravos, todos assistiram à missa celebrada 

pelo vigário, irmão de Dona Ana. Os festejos culminavam num banquete servido no alpendre da 

Casa Grande. 

Nesse ambiente patriarcal e escravocrata, Maria Josepha, filha única do casal Leonardo e 

Ana Maria, deu os primeiros passos e cresceu sob os atentos olhares da mãe e dos cuidados das 

escravas domésticas, brincando na companhia dos filhos das escravas escolhidas para trabalhar 

durante o dia  nas lidas da casa.   

Doutrinada na fé cristã desde pequena, a menina Maria Josepha recebeu os ensinamentos 

religiosos e fez a primeira comunhão na Capela da fazenda. Conforme as crenças da época, depois 

da cerimônia da comunhão a menina passava à condição de sinhá-moça. De acordo com o 

tradicional figurino do batismo, comum às ricas herdeiras de descendência portuguesa, imagina-

se Maria Josepha vestida de roupa branca até os pés, com véu de filó branco ou de renda sobre a 

cabeça, trazendo nas mãos o terço e o catecismo. 

Durante a meninice, Maria Josepha não teve oportunidade de conhecer as primeiras letras, e 

essa falha será notada na fase adulta, quando delegava a um dos filhos homens a assinatura em 

documentos cartoriais por não saber ler nem escrever. A Igreja, responsável por ministrar a 

educação, não incluía a mulher, à qual era ensinada a obediência não só ao pai como também ao 

marido. À mulher não era permitido estudar e aprender a ler, de forma a mantê-la subjugada, 

desprovida de conhecimentos. A mulher, como a nossa heroína, estava destinada ao lar: casamento, 

orações e filhos.  

Sem o convívio com meninas de sua idade, a vida social de Maria Josepha se resumia em 

acompanhar a mãe às missas celebradas na Capela da fazenda, aos domingos e dias santos, e às 

festas do Espírito Santo, realizadas pela família, com missa cantada, corridas de cavalhadas e 

touros, às quais concorria grande multidão de pessoas.  
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Maria Josepha, até a sua adolescência, teve pouco convívio com o pai, que se ausentava  para 

atender aos serviços militares e compromissos políticos na região de Vila Maria, cuja ausência era 

preenchida pela presença da mãe, que, além de grande amiga e companheira do dia a dia da filha, 

representava a autoridade nos espaços da Casa Grande. 

 

Maria Josepha-sinhá 

 

Educada para obedecer, Maria Josepha, na condição de sinhá-moça, não teve oportunidade 

de conhecer outros moços ou pretendentes que atrevessem a chegar perto da filha do Coronel da 

Jacobina.  

O pai de Maria Josepha, Leonardo Soares de Souza, na posição de Coronel reformado, 

achando-se com idade bem avançada, adoentado e incapaz de administrar a fazenda, papel 

desempenhado por sua esposa Ana Maria, e temeroso com o futuro de sua filha, começa a traçar-

lhe o destino.  

 O primeiro passo ocorreu no final de 1811, ao encaminhar uma petição à Corte requerendo 

à V.A.R. a nomeação de Tutora de sua filha, a própria esposa Ana Maria, que continuava na 

administração da Casa Grande e da fazenda, certo de que ela conseguiria sobreviver à sua falta.  

O segundo passo foi o encaminhamento de uma carta, escrita em 5 de outubro de 1812, ao 

Capitão-General João Carlos Augusto D’Oynhausen, informando-o sobre a escolha do futuro 

genro: 

  

[...] tenho assentado ao tempo dar a minha filha e afilhada de V. Excia., e para 

isto tenho eleito o Capitão João Pereira Leite, Comandante de Vila Maria, por me  

persuadir acho todos os requisitos impecáveis para a conservação desta grande 

casa e tenho contratado com ele , neste respeito, conforme a vontade de que levo 

muito em gosto assim como minha mulher. (PEREIRA LEITE, 1978, p. 28).  

 

Embora as partes, sogro e genro, já tivessem acertado o contrato do casamento, Leonardo 

continuou a escrever, desta vez para solicitar ao capitão-general a aprovação da escolha e convidá-

lo para ser padrinho da cerimônia do casamento de sua filha. 

Na carta enviada ao capitão-general João Carlos Augusto, a questão do dote de Maria 

Josepha não é comentado, no entanto, o enunciado e tenho contratado com ele pode significar a 

inclusão do dote da noiva no contrato, tendo em vista as propriedades e outros bens dos sogros 

que, por certo, estariam elencados nesse documento. A prática do dote era comum nas famílias 

abastadas no início do século XIX e significava, segundo Muriel Nazzari (2001 apud Alves 2016, 
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p. 46), um requisito do casamento: uma questão de propriedade. E era concedido não só à filha 

ou ao marido, mas a ambos.  

O futuro esposo de Maria Josepha, João Pereira Leite, nascido na Freguesia de Santa Maria 

do Outeiro, Portugal, em 1770, chegou ao Brasil em 1788 e foi transferido para Mato Grosso em 

1796 para servir como porta-estandarte em Vila Bela, capital da capitania de Mato Grosso, onde 

permaneceu durante 25 (vinte cinco) anos; somente em 1813 foi transferido para Vila Maria, para 

ocupar o cargo de Comandante do Corpo de Caçadores Reais do Paraguai.   

 É interessante observar que, enquanto o pai ‘acertava’ a união da filha com João Pereira 

Leite, a pessoa mais importante dessa relação, Maria Josepha, nos faz parecer que não foi 

consultada, pois, nesse acordo o seu consentimento era o que menos importava para o pai, movido 

mais pela expansão dos negócios que pelos sentimentos da filha. E ao que tudo indica, os noivos 

não se conheciam, visto que os acertos do casamento ocorreram em 1812, quando Maria Josepha 

tinha apenas 11 (onze) anos de idade, ainda pré-adolescente, e o pretendente João Pereira Leite 

ainda morava em Vila Bela. Ao ser transferido para Vila Maria, em julho de 1813, João Pereira 

chega com o status de noivo da filha do Coronel da Jacobina, levando-nos a pressupor que os 

noivos só se conheceram durante a cerimônia do casamento.  

A acentuada diferença de idade entre Maria Josepha (12) e João Pereira (43) remete ao que 

diz Levy (2009) sobre a escolha de genro. Explica a autora que os casamentos desiguais quanto à 

idade eram usuais à época colonial, enquanto os desiguais do ponto de vista social ou religioso 

não eram bem vistos no Brasil e, como a escolha dos genros era prerrogativa dos pais, as igualdades 

estavam sujeitas aos seus interesses. 

O contrato de casamento deu a Leonardo uma relativa tranquilidade, as questões econômicas 

e sociais que envolviam as terras, a administração da fazenda, a criação de animais, a produção da 

lavoura, a fabricação de aguardente, o contingente de escravos, entre outros negócios, iria ser 

mantidos.  

Tudo acertado e os preparativos sob controle, a menina-moça Maria Josepha casa-se com o 

sargento-mor João Pereira Leite, em 1813, na Capela da fazenda. O casamento foi celebrado pelo 

Padre Gomes, irmão da mãe da noiva, Ana Maria, e assistida por militares graduados, políticos 

influentes de Cuiabá e Vila Maria e amigos, bem como o pessoal da fazenda. O casamento foi um 

grande acontecimento social e político e significava, aos olhos da sociedade, respeito, ascensão 

social e segurança. O pai de Maria Josepha estava muito orgulhoso pela união da filha com um 

dos homens mais notáveis do seu tempo, que gozava de enorme prestígio e tinha uma carreira 

militar que atestava todo o seu merecimento (PROENÇA, 1992, p. 60). 
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 Como determina o ritual de casamentos de sinhás-moças ricas, imagina-se Maria Josepha 

uma menina saudável, usando vestido de renda branca até os pés, uma coroa de flores brancas 

sobre o véu também de renda branca na cabeça, e trazendo nas mãos um buquê de flores naturais. 

O tradicional uso de flores brancas e naturais, conforme Mary del Priore (2014), simbolizava a 

virgindade e a fecundidade da união.  

O amor não era essencial nessas relações e o que predominava era a união de interesses para 

a manutenção do prestígio e estabilidade social (Idem, 2014). O romantismo em casamentos 

arranjados não existia, ademais, como reagiria uma menina de 12 anos em contato matrimonial 

com um homem que poderia ser seu pai?  

No entanto, essa idade para casar era aceita pela Igreja e, por outro lado, era voz corrente 

que filha solteira de 15 anos dentro de casa inquietava os pais que começavam a fazer promessas 

a Santo Antônio e a São João. Até versinhos foram criados para arrumar casamento precoce: Meu 

São João, casai-me cedo, / Enquanto sou rapariga, / Que o milho rachado tarde / Não dá palha 

nem espiga. (FREYRE, 2006, p. 430). 

Como não poderia deixar de ser, depois do enlace, Maria Josepha e seu esposo passaram a 

residir na Casa Grande da fazenda Jacobina.  Para a recém-casada tudo parecia como antes, a 

mesma casa, a mesma família, as mesmas escravas, no entanto, o que mudava era a instalação do 

quarto nupcial e a mudança de sua condição de sinhá para mulher.   

 

Maria Josepha-mulher e mãe 

 

A máxima religiosa “Uni-vos e multiplicai-vos” caiu como uma luva para o casal. Um ano 

após o casamento, na flor da idade, aos 13 anos, Maria Josepha deu à luz seu primeiro filho, Joaquim 

Pereira de Souza Leite, o qual foi batizado na Capela da fazenda, pelo Padre Joaquim José da Silva.  

Nesse mesmo ano (1814) Maria Josepha iria experimentar emoções de tristeza, com o 

falecimento de seu pai, deixando viúva a sua mãe Ana Maria, que continuou a administrar a fazenda 

e os negócios do marido, visto que o genro se ocupava de outros afazeres que o mantinha ausente 

do lar. 

Com o apoio incondicional da mãe, Maria Josepha, ao longo de sua relação matrimonial, 

tornou-se mãe de 10 (dez) filhos, sendo ao todo 7 (sete) homens e 3 (três) mulheres, cujos nomes 

seguem com as respectivas datas de nascimento:  Joaquim Pereira de Souza Leite  (06 - 06 – 1814);  

João Carlos Pereira Leite (04 - 11 - 1816); José Augusto Pereira Leite (14 - 04 - 1818); Senhorinha 

Thereza da Silva ( 29 - 07- 1919);  Antonio Maria Pereira Leite (05 - 04 - 1822); Ana Maria da Silva 

(26 - 06 - 1825); Leonardo Pereira Leite (07 - 08 - 1827); Luiz Benedito Pereira Leite (21 - 01- 
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1830);  Maria da Glória Pereira Leite (22 - 04 -1831);  e   Pedro Nolasco Pereira Leite (19 - 01 - 

1833).        

Todos os filhos nasceram na Jacobina e vieram ao mundo pelas mãos de uma parteira, 

geralmente a comadre da proprietária da fazenda, e que além de ‘aparar crianças’, era benzedeira; 

ou pelas mãos de uma mucama com muita experiência. E embora Maria Josepha corresse riscos a 

cada parto, mostrou-se uma fortaleza na procriação, talvez pela jovialidade e pela vida saudável que 

desfrutava. Os filhos, sem exceção, nasceram sadios e, em pouco tempo entre um parto e outro, a 

Casa Grande transformou-se em uma creche pela numerosa prole.                                        

Maria Josepha chegou aos 32 (trinta e dois) anos rodeada de 10 (dez) filhos, criados com a 

ajuda da mãe e das mucamas da fazenda, e as brincadeiras com as amigas que lhe faltaram na 

infância, agora tinha de sobra, entre os cuidados de amamentar, cuidar, conversar e brincar de mãe 

com os filhos. 

As cerimônias de batismo dos filhos sempre foi uma grande festa e eram realizadas na Capela 

da fazenda, e a escolha dos padrinhos recaía sobre políticos e militares da capitania de Mato Grosso, 

com os quais os proprietários da Jacobina mantinham relações de amizade e apreço. 

Hércules Florence, desenhista francês e um dos integrantes da Expedição Langsdorff no 

interior do Brasil, durante a sua passagem pela Jacobina, em setembro de 1827, descreve o esposo 

de Maria Josepha, tenente-coronel João Pereira, como um homem de baixa estatura e ar fanadinho, 

apesar de ser assaz robusto. (Idem, p. 181).     

Quanto à sua jovem esposa, as informações eram de que durante a sua infância e mesmo 

depois de casada, jamais se envolvera na administração da fazenda e da casa, não por gosto, mas 

pela proteção da mãe que a mantinha afastada dos afazeres domésticos e dos negócios. Mesmo 

depois do casamento de Maria Josepha, quem continuou a administrar a fazenda foi sua mãe Ana 

Maria. Nesse cenário, podemos imaginar que Maria Josepha nunca tenha pisado na cozinha, espaço 

exclusivo das escravas responsáveis pelas refeições e sobremesas diárias da família, e nem tenha 

aprendido a tear com as escravas da Casa Grande.    

Em conversa com Hercules Florence (1827), Ana Maria apresentou o genro como um mero 

valet de chambre da toda poderosa proprietária da Jacobina (SOUZA, 1998, p. 31, nota 25), 

confidenciando ainda ao visitante: Não quero que meu genro se ocupe de lavoura, isto é bom para 

mim que nasci no meio dos trabalhos de campo. No entanto, a visão do poderoso João Pereira Leite 

em relação à administração da fazenda era muito diferente da opinião da sogra: 

 

[...] além de comandar a guarnição de Vila Maria e o Registro de Jauru, boa parte 

da fronteira, como rio Paraguai abaixo até Albuquerque estava sob o seu comando. 
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Assim, pouco lhe interessava a Jacobina. Como Oficial de Milícias, tinha afazeres 

mais importantes e mais patrióticos do que a agricultura e a pecuária da fazenda 

de sua mulher. (SOUZA, 1998, p. 31, nota 25). 

 

Nos dois momentos em que Hércules Florence esteve na Jacobina em 1827, observou na sua 

chegada que, no grande jantar oferecido aos hóspedes, a família do tenente-coronel esteve ausente; 

e também após o batizado do filho Leonardo, Maria Josepha, embora restabelecida do parto, sua 

mãe Ana Maria e os filhos também não participaram da festa.  Na época, era comum mulheres e 

crianças não aparecerem aos visitantes. A única mulher da família de quem Hércules Florence se 

aproximou e conversou foi a matriarca Ana Maria, que continuava dando as ordens na fazenda. 

O ano de 1833 ficou marcado duplamente para a família Pereira Leite, nascia em 19 de janeiro 

Pedro Nolasco Pereira Leite, o último filho do casal, e oito meses mais tarde vem a óbito o tenente-

coronel, que se encontrava com 63 (sessenta e três) anos e doente, e a sua ausência vai causar 

grandes mudanças na administração da fazenda e na vida da viúva. 

Como se tratava de um costume comum, à época, o sepultamento do tenente-coronel João 

Carlos ocorreu na própria  Capela da fazenda Jacobina, lugar onde já se encontravam os restos 

mortais dos pais de Maria Josepha.  

Em um momento da história do Brasil-colonial, em que o sistema familiar, a organização 

econômica, os sistemas jurídicos e econômicos determinavam o lugar da mulher na sociedade 

patriarcal e escravocrata, Maria Josepha rompe com esses paradigmas e passa a administrar a 

fazenda Jacobina a partir de 1834, na condição de viúva e mãe de 10 (dez) filhos, mesmo sem 

experiência para o trabalho e os negócios da fazenda.  

Superando um a um os problemas diários, transformou-se em uma corajosa matrona que, 

conforme recontos de testemunhas, percorria todo o sitio, com chapéu largo à cabeça, chicote em 

punho, dirigindo os serviços, animando os empregados com tom de voz alto, e fazendo sentir, 

quanto necessário, o corretivo enérgico.  (PEREIRA LEITE, 1976, p. 31).  

O apelido Nhanhá da Jacobina foi herdado de sua mãe Ana Maria, que foi apresentada a 

Hercules Florence (1977, p. 87) como a chefe dessa grande oficina, que dirigia tudo, tudo vigiava, 

obras, engenhos, plantações, gado escravos agregados, enfim, a fazenda inteira, sem esquecer o 

tenente-coronel e a sua família. 

Maria Josepha era auxiliada nos trabalhos pelo seu segundo filho, João Carlos Pereira Leite 

que, a partir dos 16 (dezesseis) anos, se transformou em seu assistente, ajudando-a na criação dos 

irmãos, na administração da fazenda, nos negócios deixados pelo pai e protegendo-a de eventuais 

adversidades. 
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Diferente de seus pais que não se preocuparam com a sua formação, Maria Josepha não perdeu 

tempo com a educação de seus filhos e preparou-os para fazer os estudos primários em Cáceres, 

onde tinha residência, e depois fora do município.  

Viúva jovem e rica, enamorou-se de José Alves Ribeiro com quem contraiu novas núpcias, 

tornando-se mãe, pela décima primeira vez, em 1837, de um menino que recebeu na pia batismal o 

nome de Generoso Leite Ribeiro, que teve como madrinha a avó Ana Maria. 

O segundo esposo de Maria Josepha, ao contrário do primeiro, era comerciante e pecuarista 

na cidade de Poconé, e engajado na política da província, desde 1831. Foi um dos líderes do 

movimento de nome Rusga que eclodiu na cidade de Cuiabá, em 30 de maio de 1834, culminando 

na matança de muitos portugueses, que eram chamados de adotivos ou bicudos.  

As consequências do envolvimento político do esposo foram cruciais para o desfecho da união 

do casal, e blindaram a jovem senhora do Engenho de aço contra as seduções que, na sua idade e 

com a sua riqueza, coalham a sua vida amorosa. (PEREIRA LEITE, 1976, p. 31). Sem condições 

de retornar ao lar, José Alves Ribeiro, após os fatos que agitaram o Norte de Mato Grosso no período 

de 1834 a 1837, partiu para o Vale do Taboco (hoje Miranda - MS) (MESQUITA, nota de rodapé 

19, 1992), deixando a esposa e o filho recém-nascido para trás. 

Depois dessa triste experiência, que causou decepção e mágoa a Maria Josepha, vamos  

encontrá-la transformada em uma mulher ríspida, autoritária, imperiosa, que só o amor dos filhos 

ameigava o seu coração (PEREIRA LEITE, 1976, p. 31 

Maria Josepha e sua mãe Ana Maria são descritas por Proença (1992, p. 63) como:  

 

[...] mulheres destemidas que não primavam pela beleza, mas sabiam impor com 

dinamismo e determinação somados a certa candura feminina, o que as fez 

passarem para a história como matriarcas estimadas, importantes e respeitadas no 

panorama socioeconômico da Província mato-grossense. 

 

Maria Josepha, avessa às novas relações amorosas, viveu exclusivamente para os filhos e para 

a fazenda, tornando-se uma matriarca muito influente e importante na sociedade de Vila Maria. Nos 

documentos de doação de casas, de vendas e trocas de escravos, não era a Nhanhá da Jacobina que 

se dirigia ao cartório, ao contrário, era o tabelião que se deslocava até a sua residência para lavrar a 

ata, como podemos ver no recorte do documento cartorial: 

 
(1) Na Escritura de troca de escravos feita entre Maria Josepha e seu filho Bel. Pedro 

Nolasco Pereira Leite, em 17 de dezembro de 1857, na residência de Maria Josepha na 

Freguesia de São Luiz do Paraguai de Villa Maria, transferia a seu filho um escravo de 

nome Fely Africano em troca de um escravo de nome Jeronimo a quem tinha dado 

liberdade. (Livro de Notas n. 1. 1º Cartório, Villa Maria, 1856, grifo nosso). 

 

Dos 11 (onze) filhos de Maria Josepha, 
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a) cinco permaneceram solteiros: Joaquim; Senhorinha Thereza; Antonio Maria;  

         Pedro Nolasco; e Generoso, filho do segundo casamento;  

b) um não deixou descendência: Leonardo; 

c) cinco se casaram, João Carlos; Luiz Benedito; José Augusto; Maria da Glória,   

        que desposou o seu primo Joaquim Gomes da Silva; e Ana Maria que se  casou  

        com o Major José Joaquim de Carvalho;    

 

Leite (1976) destaca três filhos de Maria Josepha,  João Carlos, Luiz Benedito e Pedro 

Nolasco, pelos relevantes serviços prestados à vida pública e política de Mato Grosso e do Brasil, 

assinalando: [...] três são fidalgos cavalheiros da casa Imperial; dois são comendadores das ordens 

de Cristo e da Rosa e portadores de medalhas, com participação ativa na Guerra do Paraguai; e o 

caçula, o primeiro mato-grossense a formar-se em Medicina (Idem, p. 11). 

Das filhas de Maria Josepha, queremos destacar Maria da Glória, que se tornou a primeira e 

única Baronesa de Vila Maria, a partir do título de Barão concedido a seu esposo Joaquim José 

Gomes da Silva, em 21 de junho de 1862, pelo Imperador D. Pedro II, em reconhecimento aos 

serviços prestados ao país, e coube ainda à Baronesa a autoria de uma carta-documento dirigida ao 

presidente da República, general Deodoro da Fonseca, sob o título A extinta província de Mato 

Grosso poderá por si só constituir-se estado?,  em que questiona a situação da Província de Mato 

Grosso à época. 

 A família Pereira Leite da Jacobina, pelas propriedades rurais que possuía, pelas relações de 

poder político local, estadual e nacional e pela expansão dos negócios tornou-se uma das mais 

poderosas de Mato Grosso, primeiro pelo afinco e visão de negócios dos primeiros donos, Leonardo 

e Ana Maria, depois pelas mãos firmes da viúva Ana Maria e, por último e por mais tempo, pela 

garra e destemor de Maria Josepha e  de seus filhos homens. 

Aos 88 (oitenta e oito) de idade, a nossa heroína Maria Josepha faleceu aos 3 de novembro de 

1888, e foi a mais longeva da família Pereira Leite,  com exceção de seu filho Benedito, que faleceu 

em 1910. Sepultada no Cemitério São João Batista, em Cáceres, descansa ao lado de 7 (sete) de seus  

11 (onze) filhos.  

Observando as uniões matrimoniais dos filhos, netos e bisnetos de Maria Josepha, podemos 

afirmar que a sociedade cacerense foi formada, em sua grande parte, pelo tronco dos Pereira Leite.  

Com o passar dos anos, os Pereira Leite espalharam-se por Cuiabá, Rio de Janeiro e outros estados, 

não deixando nenhum descendente na cidade de Cáceres (SOUZA, 1998, p. 35, nota 44). 
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ESTUDO EM PERIÓDICO: REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO 

MONUMENTO – REDM - Campo de Pesquisa para as áreas de Humanidades e 

Afins 
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O texto dessa Nota Prévia é resultante de minha participação, enquanto palestrante no “I 

Ciclo de Palestras Perspectivas no Estudo em Periódicos”, nos dias 1,2,3 de dezembro de 

2021, sob a organização de professores, pesquisadores e alunos do PPGEL/UNEMAT, 

NDIHR/UFMT, IFMT e SEDUC-MT, na modalidade “Videoconferência” – Mesa do dia 

01/12/2021, cuja abordagem foi  o tema “periódicos” no contexto brasileiro, explicitando 

o campo de pesquisa e o diálogo com outras áreas das humanidades, tais como jornalismo 

e história, sob o  título “ Estudo em Periódico: Revista Eletrônica Documento Monumento 

– REDM  - Campo de Pesquisa para as áreas de Humanidades e afins. 

Procurei de forma sucinta no desenvolvimento dessa apresentação temática, direcionar a 

minha fala para “periódicos”, especificamente, sobre a Revista Eletrônica Documento 

Monumento, do NDIHR - REDM -  enquanto campo de pesquisa documental e 

bibliográfico para as áreas de humanidades e afins. 

No entanto, sabe-se que é extenso o rol de fontes convencionais tradicionalmente 

manuseadas pelos pesquisadores e credenciadas como documentos legítimos a respaldar 

as investigações acadêmica-científicas. Nesse conjunto, o  “impresso revista” já se 

apresenta enquanto fonte histórica, uma vez que desde o século XIX os periódicos já eram 

considerados documentos credenciados para o rastreamento do passado, ainda que com 

restrições. Todavia, as imensas possibilidades de análise decorrentes da “Nova História” 

potencializaram o gênero “revista” como fonte, ou melhor, esta modalidade de publicação 

periódica evidenciou-se como suporte rico e diversificado de documentos, síntese 

 
1 Mestre em História(PPGHIS/UFMT) e Doutora em Educação(PPGE/UFMT). Historiadora da área 

Técnica e Cientifica do NDIHR/IGHD/UFMT. Professora do PROFHISTÓRIA – Mestrado Profissional 

em Ensino de História/IGHD/UFMT. É professora aposentada da SEDUC/MT e membro do IHGMT. 

douradonileide@gmail.com  
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privilegiada de instantâneos reveladores de processos históricos, representação material 

de práticas de consumo, usos e costumes.  

Destaco que nessa categoria de periódicos científicos incluem-se várias modalidades de 

publicações como jornais, boletins, almanaques, catálogos e revistas. Segundo José 

D’Assunção Barros (2019, p. 179/80)“a revista rivaliza em importância com os jornais 

diários, constituindo ambos os principais modelos básicos de periódicos dos quais, de 

alguma maneira, todos os outros derivam ou se aproximam”. Sublinha ainda, o autor que 

“periódicos são, efetivamente, todos aqueles tipos de “publicação impressa” postos a 

circular publicamente com algum tipo de periodicidade, seja esta diária, semanal, anual 

ou qualquer outra. 

O periódico científico REDM – Revista Eletrônica Documento Monumento  é uma 

publicação do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional - (NDIHR), do 

Instituto de Geografia, História e Documentação - (IGHD), da Universidade Federal de 

Mato Grosso - (UFMT) , com cadastro no IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, sob número ISSN 

2176-5804. 

Cabe aqui apresentar uma breve história, a qual antecede a criação da Revista Eletrônica 

Documento Monumento – REDM, do NDIHR-UFMT, uma vez que nas primeiras 

décadas  do ano 2000, a grande demanda e dificuldades para os mestrandos e doutorandos, 

dos Programas de Pós-Graduação da área de humanas da UFMT como de outras 

instituições de ensino superior era buscar por periódicos científicos bem avaliados para a 

divulgação de suas pesquisas, ou seja dar visibilidade aos estudos em andamento e o 

cumprimento ao calendário de exigências da Capes, no quesito “ publicação”.  

Foi um período de luta e busca pelo alunado por revistas com excelência e na obtenção 

de  Aceites, uma vez que o número de revistas, à época, era ainda pouco significativo e 

elas, buscavam também, para sua permanência no “rol” das melhores e  por autores 

também qualificados, ficando o alunado, muitas vezes sem espaço para a veiculação da 

sua pesquisa.  

Assim, diante desse quadro, a turma de 2003 do Programa de Pós-Graduação em História 

da UFMT (PPGHIS) começou a fomentar a ideia da criação de uma revista. Porém, ela 

só veio a florescer no ano de 2009, já nas  dependências do NDIHR, através de sua equipe 

técnica. Portanto, a REDM, desabrochou  e se encontra com 12 anos de criação  -  2009 -

2021, permanecendo desde a sua constituição com os mesmos membros do Conselho 

Editorial e Editores, sendo o Conselho Consultivo renovado a cada 5 anos. 
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A REDM é um periódico eletrônico idealizado enquanto revista científica on-line, 

destinada à divulgação de textos e resultados de pesquisa, produzidos por professores, 

alunos, técnicos, pesquisadores de modo geral das áreas das humanidades e áreas afins. 

Nessa perspectiva, a Revista Eletrônica Documento Monumento constitui-se, ainda, em 

um espaço aberto a discussões e intercâmbios, onde leitores e produtores de textos devem 

estabelecer constante diálogo, essencial para o crescimento científico, podendo ser 

compartilhado por outros web-leitores/autores. 

Dedica-se a REDM do NDIHR/IGHD/UFMT - a publicar artigos inéditos, entrevistas, 

notas prévias de pesquisas, pontos de vista, resenhas de livros publicados nos últimos 

cinco anos e transcrições/resenhas de fontes inéditas comentadas (ver as Normas da 

Revista no site  www.ufmt.br/ndihr/revista).  

As Chamadas de Publicação Semestral da revista são de temáticas livres, uma vez que o 

objetivo, o destaque especial vai para as fontes documentais e bibliográficas utilizadas 

pelos autores, as quais passam a ser referência, pistas e olhares  para produção de novos 

estudos. Já as edições especiais são acolhidas via “Dossiês” originários, resultantes de 

eventos, datas comemorativas e temáticas especiais. 

Vale destacar que o número de acesso e buscas pelo site da revista é muito significativo, 

podendo ser considerado “bom”. O acesso registrado desde a criação da revista é de 

52.422 acessos. Por ano, a revista tem uma média de 4.765 acessos e, por mês, apresenta 

uma média de 397 deles.  

Os Editores da REDM, o Conselho Editorial e a Equipe Técnica almejam para o ano de 

2022 desenvolver um novo site, bem como hospedar a Revista em servidor Web dotado 

de novas tecnologias voltadas para o acesso, armazenamento e backup dos dados e 

informações contidos no banco de dados, com disponibilidade ininterrupta de acesso de 

24 horas por dia, 7 dias por semana.    

Como já foi dito, as “Publicações Semestrais” são de temas livres e os “Dossiês” são 

temáticos. Assim, apresento a seguir quadros, gráficos e uma breve seleção de capas  da 

Revista, das edições semestrais e edições especiais publicadas nos anos de 2009  a  2021. 

O quadro 1 abaixo reporta ao quantitativo de artigos publicados pela revista no período 

de 2009 a julho de 2021, edições  nas modalidades semestral e especial(Dossiê), com 

destaque para as regiões e instituições dos autores envolvidas. 

 

 

 

http://www.ufmt.br/ndihr/revista
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            Quadro 1 - Dados das publicações Revista Eletrônica Documento Monumento 

 

 

 

2009 - 2011 2012 - 2014 2015 - 2017 2018 - 2021 

quant. de 

edições 

5 8 9 8 

quant. de 

edições especial 

1 3 3 1 

     

 

 

 

 

 

 

 

origem dos 

artigos nas 6 

últimas 

publicações 

 

 

 

Regiões 

 
Norte 

 

UFAC-AC 

UFAM-

AM 

UEA-AM 

Unifesspa-

PA 

UNAMA-

PA 

IFR-RO 

 

Nordeste 

 

UFPB-PE 

UFPE-PE 

UFPI-PI 

UFRN-RN 

UFERSA-

RN 

UNIT-SE 

 

 

Centro-

Oeste 

 

IFB-DF 

UCB-DF 

UNB-DF 

UNIALFA-

GO 

UCDB-MS 

UFGD-MS 

UFMS-MS 

FAUSB-

MT 

IFMT-MT 

UFMT-MT 

UFR-MT 

UNEMAT-

MT 

UNIC-MT 

UNIVAG-

MT 

Sudeste 

 
UFES-ES 

UFV-MG 

UERJ-RJ 

UNICAMP-

SP 

UNESP-SP 

Sul 

 

UEPG-PR 

UFPR-PR 

UNIOESTE-

PR 

IFSUL Rio 

Grandense – 

RS 

UFFS-RS 

UFPEL-RS 

UFRGS-RS 

UFSM-RS 

 

 

 

 

 

   Fonte: Revista Eletrônica Documento Monumento – REDM. 

   

Gráfico 1. Origem dos artigos por região. 

 

 
           Fonte: Revista Eletrônica Documento Monumento/REDM. 
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                      Imagens selecionadas das Capas da revista. 

 

   

 

 



                                                                                                                        REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 

122 
 

 

    

                 



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

123 
 

        

Vale esclarecer que as “Capas da Revista”, desde a sua criação em 2009, procuraram 

destacar temas instigantes e reveladores da cultura brasileira e mato-grossense, ocasião 

em que o próprio autor(a) era convidado pelos editorares para que discorresse sobre o 

porquê da imagem da capa daquela edição e o seu significado. Todavia, a partir de julho 

de 2020, a capa da Revista Eletrônica Documento Monumento (REDM) passou a ser fixa, 

ou seja, ser a mesma para as edições futuras, através da reprodução do frontispício do 

NDIHR em cores diferenciadas. 

Por fim, vale ressalvar que a Revista Eletrônica Documento Monumento - REDM, mesmo 

sendo um periódico científico independente, interdisciplinar, originário de um 

núcleo/centro de memória, passa também pelo sistema de avaliação Qualis/ CAPES, 

sendo que a última avaliação ocorreu no Quadriênio 2013-2016, obtendo nota B1. E, 

estamos aguardando o resultado da avaliação da última quadrienal (2017-2020). 
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ABSTRACT 

This paper seeks to analyze the transmission mechanisms of monetary policy by exploring the existing 

relationships between macroeconomic variables such as output, inflation, and basic interest rate in the 

conduct of monetary policy under the inflation targeting regime between 2009 and 2018 with the 

objective to assess the sensitivity of the response to the output gap and inflation to variations in the basic 

interest rate. A model of Vectors Autoregressive was estimated with reference to the work of Bogdanski 

et al. (2000) in order to compare, using the impulse response functions, the sensitivity of the output gap 

and inflation to variations in the basic interest rate (Selic), in addition to investigating whether this has 

been a determinant for the convergence of inflation rates to the desired levels. Both the gap and the 

IPCA respond negatively to increases in the basic interest rate, with the IPCA being more sensitive to 

interest rate responses. Thus, the target regime is justified, however, by decomposing the variance 

provided by the model, evidence was found that the Selic rate has shown a reduction in its influence in 

determining the trajectory of the IPCA, which could be justified by the significant increase in 

administered prices in the composition of the IPCA full index. 

Keywords: Inflation targeting regime. Monetary policy. Selic. IPCA. 

RESUMO 

Este trabalho procura analisar os mecanismos de transmissão da política monetária explorando 

as relações existentes entre as variáveis macroeconômicas como produto, inflação e taxa básica 

de juros na condução da política monetária sob o regime de metas de inflação entre os anos de 

2009 a 2018 com o objetivo de avaliar a sensibilidade da resposta do hiato do produto e inflação 

as variações na taxa básica de juros. Foi estimado um modelo de Vetores Autoregressivos tendo 

como referência o trabalho de Bogdanski et. al (2000) com o intuito de se comparar, mediante 

as funções de impulso resposta, a sensibilidade do hiato do produto e inflação as variações na 

taxa de juros básica (Selic) além de investigar se esta tem sido determinante para a convergência 

das taxas de inflação aos níveis desejados. Tanto o hiato como o IPCA respondem 

negativamente a elevações na taxa básica de juros, sendo o IPCA mais sensível as respostas da 

taxa de juros. Dessa forma, o regime de metas se justifica, no entanto, pela decomposição da 

variância fornecida pelo modelo encontraram-se evidências de que a Selic tem apresentado uma 

redução na sua influência na determinação da trajetória do IPCA o que pode se justificar 

mediante o aumento significativo dos preços administrados na composição do índice cheio do 

IPCA. 

Palavras-chave: Regime de metas de inflação. Política Monetária. Selic. IPCA. 
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1 INTRODUCTION 

 

The Implementation of the Real Plan in 1994 successfully achieved its purpose of 

restoring price stability and putting an end to the inflationary process that had been 

accumulating in Brazil since the 1980s. Among all stabilization plans, this was the only one 

achieving success in directly reaching the causes of inflation, in addition to promoting the 

coordination of relative prices through the creation of URV's (Real Units of Value). However, 

due to an adverse external environment and a fragile tax policy, the exchange rate anchor, 

previously prevalent, was significantly threatened. Thus, from 1999, the exchange started to 

operate under a dirty fluctuation regime (FRAGA, 2009). 

The decision to abandon the fixed exchange rate regime made the monetary authorities 

use new instruments capable of anchoring expectations and guaranteeing, in the long run, 

sustainable growth for the economy. In this context, it was decided to adopt the Inflation 

Targeting Regime, a model inspired by the experience of countries such as New Zealand, the 

United Kingdom, and Sweden, reflecting the authorities' concern about the risk of losing control 

of inflation expectations. This regime, conceived on the new Keynesian theoretical framework, 

assumed that monetary policy actions would be able to influence the product only in the short 

term so that the monetary authority should commit itself to direct its actions in the creation of 

a stable environment that would be able to make expectations converge towards the explicitly 

disclosed target. According to Fraga (2009), the Brazilian monetary policy would then be able 

to capitalize the credibility with market agents. 

The credibility that the Central Bank will be able to achieve its targets is a determining 

factor for the success of monetary policy within the Inflation Targeting Regime since by 

adopting behavior governed by rules instead of a discretionary policy, and economic agents are 

capable of predicting the decisions taken by the members of the Monetary Policy Committee 

(COPOM). As defended by Kydland and Prescott (1977), this argument is that the use of rules 

for the conduct of monetary policy has the best result, so that policy decisions are consistent 

over time, eliminating the problem of temporal inconsistency. This ability to anticipate the 

decisions of the monetary authorities would, according to Neves and Oreiro (2008), cause 

agents' expectations regarding the inflation rate to converge more quickly and less costly to the 

center of the target. 

In Brazil, the Broad Consumer Price Index (IPCA) is one of the main measures for 

understanding inflationary dynamics, being the monetary authorities' index to define inflation 
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targets. The IPCA consists of a price index that includes products and services that are possible 

to be traded in the retail market for families' personal consumption. At the end of 2014, the 

index started to show an upward trend, and in the first quarter of 2015, it presented an 8.13% 

variation in the accumulated in 12 months, exceeding the tolerance limits (IPEA, 2015). The 

rise of the general price level above the tolerance limits incites a reaction from the monetary 

authorities that respond with successive increases in the basic interest rate. The manipulation 

of the Selic rate constitutes the main instrument available to the Central Bank in the battle 

against inflation, and it could be considered as one of the most important channels of 

transmission of monetary policy, as argued by Minella and Souza-Sobrinho (2011), the interest 

rate, especially of the families, is the most important channel in explaining the dynamics of the 

product of the economy. 

The negative relationship between the interest rate and the product is empirically 

observed when analyzing the product performance data. In percentage terms, Brazilian GDP 

contracted -3.8% in 2015 and -3.9% in 2016, that is, there was a decrease in the output gap. In 

order to contain the inflationary process, the Central Bank adopted a restrictive policy, 

penalizing growth. For Minella and Souza-Sobrinho (2011), after the adoption of the target 

regime, the transmission channels of monetary policy underwent substantial adjustments and, 

with that, the need for better identification of these channels arose, since their knowledge is 

crucial for understanding and effectiveness of monetary policy in the inflation targeting regime. 

Therefore, under the Inflation Targeting Regime (RMI), knowledge by the Central Bank 

of the transmission channels is crucial in assessing monetary policy effectiveness. During the 

inflationary pressures suffered between 2014 and 2016, the authorities decided to manipulate 

the Selic as an instrument to contain this process, causing the general index to converge below 

the center of the target at the end of 2017. However, this policy's success represented a cost in 

terms of product, which led to the need to quantitatively assess the restrictive effects of 

monetary policy on economic growth. 

The basic interest rate, in addition to being the main control mechanism of the Central 

Bank over economic activity, within the RMI, acts as a signal of the monetary authorities' 

commitment to price stability. Furthermore, the problem is to try to understand the costs of anti-

inflationary policies in terms of the product of the economy since fluctuations in interest rates 

move the economy away from balance positions. In other words, they were causing variations 

in the output gap. Therefore, evidencing the negative relationship between the increase in 

interest rates and the product dynamics within the inflation targeting regime is justified by 
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bringing more clarity on the cost-benefit of anti-inflationary policies, in addition to updating 

the literature on understanding transmission mechanisms of monetary policy within the RMI. 

Some questions arise when studying the RMI. By adopting predictable behavior in 

response to inflationary pressures, does the Central Bank break with this process and ensure 

that expectations assume a convergence trajectory towards the desired target, creating a stable 

macroeconomic environment? Could this convergence trajectory occur with more or fewer 

costs in terms of product? The need arises to assess the sensitivity of inflation rates in response 

to variations in basic interest rates in order to compare it with the sensitivity of the product in 

relation to variations in the basic rate so that an analysis of the cost-benefit of this type of policy 

could be incurred (FREITAS, 2012; JUNIOR; PONTILI, 2010; MINELLA; SOUZA-

SOBRINHO, 2011; LUPORINI, 2008). 

Furthermore, the objective of this study is to analyze the transmission mechanisms of 

monetary policy by exploring the relationships between macroeconomic variables such as 

output, inflation, and the basic interest rate during the period between January 2009 and 

February 2018, in which interest rates were kept relatively high, in order to understand the cost-

benefit of Brazilian monetary policy. Specifically, this paper seeks to: i) Analyze the sensitivity 

of the product to changes in interest rates; ii) Compare the sensitivity of the gap and inflation 

response in relation to monetary policy shocks; and iii) Study whether the Selic rate has been a 

determining factor in the influence of the inflation trajectory. 

For this purpose, the article is structured in five sections, this introduction, the second 

section with the bibliographic review where the Inflation Targeting Regime will be described, 

and some works that will also be presented on the topic. Section three will discuss the 

methodology, where the model to be estimated will be presented, and the database description. 

Then, the results section, and finally, the concluding remarks. 

 

2 BIBLIOGRAPHIC REVIEW 

 

This section seeks to analyze the theory that bases the entire Inflation Targeting Regime 

and the evolution of the models that subsidized the Brazilian authorities' monetary policy 

decisions after the implementation of the Real Plan. Moreover, there will also be a synthesis of 

the main works that discuss the effects of monetary policy shocks on the product of the economy 

within the RMI.  
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2.1 NEW MACROECONOMIC CONSENSUS AND THE INFLATION 

TARGETING REGIME 

 

During the 1990s, some economists already pointed to a consensus involving a set of 

propositions on how the process of development and growth of capitalist economies should be 

interpreted (TEIXEIRA; MISSIO, 2011). 

Although there is no consensus, the existence of this central nucleus in macroeconomics 

is accepted by both academic economists and central banks, and according to Piza, Dias et al. 

(2006), the nucleus of this new consensus rests on the acceptance of currency neutrality in the 

long term and its non-neutrality in the short term, which, for these authors, is consistent with 

the new Keynesian models. Such an argument is also found in Neves and Oreiro (2008). For 

the authors, the new consensus conducts all the dynamics of the current monetary policy, in 

which it must essentially deal with the containment of inflationary processes since these are 

typically monetary phenomena. 

Although currency neutrality is admitted in the long run, the new consensus admits that, 

due to the existence of price and wage rigidities, the trade-off between inflation rates and 

unemployment rates occurs in the short run. However, monetary policy should focus 

exclusively on maintaining stable growth in aggregate demand, preventing sudden fluctuations 

in output and inflation. In addition, expectations play a fundamental role in the success of 

monetary policies within this consensus since they should be carried out according to rules and 

reaction functions in which the basic interest rate is adjusted in response to economic events 

(PIZA; DIAS et al., 2006). 

In this context, the Inflation Targeting Regime is conceived using new Keynesian 

propositions known as the New Macroeconomic Consensus. According to Neves and Oreiro 

(2008), this consensus presents a basic structure composed of three equations involving an 

aggregate demand curve represented by an IS Curve, a Philips Curve to represent the supply 

side, and a Central Bank reaction function for determining the interest rate represented by a 

Taylor Rule. The interaction of these equations models the behavior of the economy, assuming 

that there is a positive relationship between inflation rates and the output gap. Thus, growth that 

deviates from its natural rate will originate the inflationary pressure, which will be reflected in 

an increase in the basic interest rates of the economy. 

Both authors describe this formal model as an existing consensus between the works of 

McCallum (2001), Clarida, Gali, and Gertler (1999), and Meyer (2001). Initially, 𝑦𝑡  and 𝑧𝑡 are 
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considered to be the product levels and natural product rate in periods 𝑡, respectively. Therefore, 

the output gap is defined as the difference between these two terms so that: 

ℎ𝑡 ≡ 𝑦𝑡 − 𝑧𝑡 

Therefore, the IS curve is then presented by inversely relating the output gap, ℎ𝑡 with the 

real interest rate 𝑟𝑡, as shown below:  

 

ℎt = 𝛼ℎ + 𝑏𝐸𝑡ℎ𝑡+1 − Φ[𝑟𝑡 − 𝐸𝑡𝜋𝑡+1] + 휀𝑡 (1) 

In the expression, the output gap is positively related to the product's expectation in the 

subsequent period. 

The Philips Curve positively relates to inflation rates, 𝜋𝑡, with the output gap, ℎ𝑡, and 

with agents' expectations for the subsequent period, 𝐸𝑡𝜋𝑡+1, and in this system of equations, it 

usually represents the supply side of the economy.  

 

𝜋𝑡 = 𝛾ℎ𝑡 + 𝛿𝜋𝑡−1 + 𝛽𝐸𝑡𝜋𝑡+1 + 휀𝑡 (2) 

 

A Central Bank reaction curve is also estimated, which is determined by a Taylor Rule, 

which relates interest rates to inflation expectations in the subsequent period, 𝐸𝑡𝜋𝑡+1, with its 

deviation from the target, (𝐸𝑡𝜋𝑡+𝑗 − 𝜋
∗), and with the output gap, ℎ𝑡. In both equations, the 

term 휀𝑡 is used to represent all variables not captured by the model, being admitted as a white 

noise process. 

 

𝑅𝑡 = 𝜇0 + 𝐸𝑡𝜋𝑡+1 + 𝜇1(𝐸𝑡𝜋𝑡+𝑗 − 𝜋
∗) + 𝜇

2
𝑥𝑡 + 휀𝑡                                  (3) 

 

According to this rule, the Central Bank would react by operating with basic interest rates, 

𝑅𝑡  , in the same direction that the other variables vary since interest is positively related to the 

inflation expectation for the subsequent period, 𝐸𝑡𝜋𝑡+1, with expectations of the inflation 

deviation from its target 𝜋∗ and also with the output gap 𝑥𝑡. 

Interest rates are the main mechanism by which the Central Bank is able to correct 

deviations in aggregate demand and draw a route of convergence towards expectations. 

According to Piza, Dias et al. (2006), there is a process of interaction between the Central Bank 

and economic agents because, when setting a target for inflation, the market, based on the 

agents' perception of the effectiveness and credibility of monetary policy, will begin to form 
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expectations which will be observed by the Central Bank and, if they diverge from the stipulated 

target, interest rates adjust in the attempt and influence this trajectory. According to the 

structural model defined by the New Consensus, the interest rate is able to influence the real 

side of the economy and correct deviations in demand, creating a trajectory of convergence so 

that inflation rates reach the expected target via the expectations channel (PIZA; DIAS et al., 

2006). 

For the understanding of the Brazilian case, several authors such as Soares and Barbosa 

(2006), Piza, Dias et al. (2006), and Bogdanski, Tombini, and Werlang (2000) opted for the 

construction of a Taylor Rule to model the behavior of interest. The relationship that is supposed 

to be followed by the monetary authority was named after the economist John Taylor who, 

during his time as a member of the US Council of Economic Advisor, proposed a rule 

represented by an interest rate reaction function in response to economic situations. 

The rule originally proposed by Taylor adopted the following relation: 

𝑅𝑡 = 𝜋𝑡 + 0.5(𝜋𝑡 − 𝜋
∗) + 0.5(𝑌𝑡 − 𝑌

∗) + 𝑅∗                                                     (4)

    

Where: 

𝑅𝑡  represents the interest rate of federal funds 

𝜋𝑡  inflation rate 

𝑌𝑡  real product 

According to the rule prescribed by Taylor, any percentage increase in the inflation rate 

should be reflected with a percentage increase in interest of the same magnitude. The rates 

would also rise 0.5 percentage points for each 1 percentage point of the increase in the inflation 

rate in relation to its target or the increase in output in relation to its natural rate. Thus, the 

Federal Reserve (FED) would adopt a restrictive policy if inflation were to deviate by several 

percentage points above its target and an expansionary policy if the product was below its 

natural rate. Also, according to the author, the Taylor Rule incites a whole discussion about 

whether monetary policy should be conducted based on rules rather than being carried out 

discretionarily (FROYEN, 2013).  

From the 1990s, as an alternative to monetary policy's traditional conduct through 

exchange rate regimes or control of monetary aggregates, the regime based on inflation targets 

emerges. Carvalho et al. (2017) point out that, within this regime, monetary policy is concerned 

exclusively with price stability, a necessary condition for ensuring sustainable economic 

growth. Moreover, by publicly announcing a target to be pursued, the Central Bank manipulates 
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the nominal interest rate in order to guarantee a route of convergence of inflation rates towards 

the stipulated target. 

According to Mishkin (2000), inflation targets act as a political strategy and could be 

summarized according to the following characteristics: i) public announcement of an inflation 

target to be reached in the medium term (one year); ii) a public institutional commitment of 

monetary policy to price stability, with secondary objectives being admitted; iii) the use of the 

largest amount of relevant information on the other variables that may affect the objectives of 

monetary policy; iv) transparency of monetary policy objectives through communication with 

the public and markets through the preparation of periodic inflation reports; v) accountability 

of the Central Bank in achieving its objectives. 

In Brazil, the targeting regime was officially adopted as a guideline for monetary policy 

on July 1, 1999, through Decree No 3,088, delegating to the Central Bank of Brazil the task of 

implementing the necessary policies for the fulfillment of the targets that would then be set by 

the National Monetary Council (CMN). On July 30 of the same year, the CMN defined the 

IPCA as the index chosen to represent the country's official inflation indicator (BOGDANSKI, 

2000). 

 

 

 

2.2 LITERATURE REVIEW 

  

According to Luporini (2008), there is a consensus among economists about the effects 

of monetary policy on economic activity levels. In her work, the author seeks to analyze, using 

Vectors Autoregressive (VAR), the interest channel as a transmission mechanism of monetary 

policy between 1990 and 2001. Luporini's (2008) results conclude that monetary policy shocks 

had immediate effects on economic activity. However, its effects on the price level occurred 

after some lags. 

The restrictive effects of the increase in interest rates are justified by their impacts on 

consumption and investment, both aggregate demand components. By increasing interest rates, 

the Central Bank directly affects the time preferences of economic agents and increases the cost 

of capital from the perspective of companies. Regarding the influence of interest on the 

components of aggregate demand, Freitas (2012) analyzes, through the construction of a 

regression model, the impacts of the Selic reduction during Dilma's administration on GDP and 
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concludes that although there is a negative correlation between these two variables, a reduction 

in the Selic rate alone is not able to guarantee satisfactory levels of economic growth. 

The work of Junior and Pontili (2010) analyzed the impacts of interest variations from the 

investment perspective. The authors sought to estimate a regression model to investigate the 

relationship between Gross Fixed Capital Formation and macroeconomic variables such as 

GDP and real interest rates. They have concluded that, as expected, there is an inverse 

relationship between interest rates and private investments. Gross Fixed Capital Formation is 

positively related to GDP so that expansionary monetary policies have the capacity to increase 

the level of investments both in the short and long term. 

In this perspective, Gomes and Aidar (2004) seek to analyze the target regime between 

January 1999 and May 2004, emphasizing the relative influence of administered and market 

prices on the IPCA full index trajectory within the stipulated target. According to these authors, 

administered prices are much more volatile than market prices, which directly impacts the 

general index. Using analytical methods for time series, the authors conclude that administered 

prices not only have a more significant influence on the variability of the inflation rate but are 

also the main responsible for the non-fulfillment of the target and shows that the attempts to 

contain these inflationary processes using Taylor's rules lead to a slowdown in economic 

activity. 

These studies sought to analyze the relationships between inflation, interest, and product 

rates within the RMI, seeking to bring a more significant understanding of the effects of 

monetary policy shocks on the levels of product and employment in the Brazilian economy. 

The present work seeks to update the existing literature and follow a similar path by analyzing 

the behavior of macroeconomic variables concerning monetary policy and understanding 

whether it is possible to create a sustainable growth trajectory with the maintenance of the 

inflation rate under the limits established by the RMI. 

 

3 METHODOLOGY 

3.1 MACROECONOMIC MODEL 

 

The implementation of the RMI began to require the Central Bank to take a preventive 

posture concerning future inflationary pressures given the existence of time lags between 

political decisions and their effects on the product and prices of the economy. Thus, the 

development of models that were able to simulate the institutional structure of the economy 
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became important so that policy makers could carry out analyzes and make evaluations of the 

results of their decisions (BOGDANSKI; TOMBINI; WERLANG, 2000). 

The model used in this work follows Bogdanski, Tombini, and Werlang (2000) 

recommendations. By studying the transmission channels of the monetary policy for the 

Brazilian case, these authors developed a structural model capable of capturing the relationships 

between the variables of interest for this study, being adequate to answer the objectives of this 

research. It systematizes the transmission channels of the monetary policy. According to the 

authors, although simple, these models focus on a small number of essential factors for 

understanding economic dynamics. 

The representative structural model, according to Bogdanski, Tombini, and Werlang 

(2000), contains the following equations: 

1. an IS Curve, describing the output gap in terms of its lags, real interest rate, and 

exchange rate; 

ℎ𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑡−1 + 𝛽2ℎ𝑡−2 + 𝛽3𝑟𝑡−1 + 휀𝑡
ℎ  (5) 

Where: 

ℎ𝑡 = output gap logarithm; 

𝑟𝑡  =  𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑅) logarithm of the real interest rate; 

 휀𝑡
ℎ  = shock in demand. 

2. a Phillips Curve, expressing the current inflation rate as a function of its lags and 

inflation expectations, the output gap, and the nominal exchange rate (without forgetting to 

impose the condition of currency neutrality in the long run); 

𝜋𝑡 = 𝛼1
𝑓
𝜋𝑡−1 + 𝛼2

𝑓
𝐸𝑡(𝜋𝑡+1) + 𝛼3

𝑓
ℎ𝑡−1 + 𝛼4

𝑓
Δ(𝑝𝑡

𝐹 + 𝑒𝑡) + 휀𝑡
𝑓  (6) 

Where: 

𝜋𝑡= inflation rate; 

ℎ𝑡= output gap logarithm;  

𝑝𝑡
𝐹= logarithm of the external producer price index; 

𝑒𝑡= exchange rate logarithm;  

휀𝑡
𝑓
= random term;  

𝐸𝑡(𝜋𝑡+1)= expectation in t for inflation at 𝑡 + 1. 



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

134 
 

3. a balance condition for the exchange market - the exposed parity of the interest 

rate - relating the difference between the domestic and foreign interest rates with the expected 

rate of exchange devaluation and the risk premium; 

Δ𝑒𝑡 = Δ𝑖𝑡
𝐹 + Δ𝑋𝑡 − Δ𝑖𝑡 + 𝜂𝑡     (7) 

4. an interest rate rule, which could be an exogenous path of nominal or real interest rates, 

or a Taylor-like reaction rule (with weights for the expected inflation deviations from the 

target), or an optimal reaction, calculated deterministically or stochastically. 

it = (1 − 𝜆)𝑖𝑡−1 + 𝜆(𝛼1(𝜋𝑡 − 𝜋
∗) + 𝛼2 ℎ𝑡 + 𝛼3)    (8) 

Where: 

𝜋𝑡 = inflation logarithm;  

𝜋∗ = target logarithm;  

ℎ𝑡 = output gap logarithm;   

𝑖𝑡 = interest rate logarithm. 

 

According to Bogdanski, Tombini, and Werlang (2000), different specifications are 

possible in reduced form, varying according to decision makers' interest. Furthermore, 

assuming that the Central Bank conducts an active monetary policy and in response to a 

slowdown in the economy, it decides to lower interest rates. This decision will have some 

effects on the aggregate demand and price level that must be considered. 

To estimate the proposed model and analyze the transmission mechanisms of monetary 

policy, the present work used the set of variables described in Table 1. All data were collected 

monthly during the period between January 2009 and February 2018. 

 

Table 1 – Description of the Variables Used in the Model 

Variable Denomination Type Description 

Inflation 𝜋𝑡 Endogenous 
The Broad Consumer Price Index (IPCA) with 

accumulated variation published by IBGE was used. 

Nominal 

interest 
𝑖𝑡 Endogenous 

Selic monthly average released by the Central Bank of 

Brazil. 

EMBI 𝑋𝑡 Endogenous 
Country risk measured by EMBI + released by 

IPEADATA. 

Output gap ℎ𝑡 Endogenous 

The gap calculation was performed by measuring the 

estimate of its potential product by applying the 
Hodrick-Prescott filter with a value of λ= 14400 for the 

seasonally adjusted IBC-br monthly series. 

Exchange rate 𝑒𝑡 Endogenous 
Free exchange rate for sale measured in R$/US$ series 

PTAX800 published by Sisbacen. 
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Variable Denomination Type Description 

NFSPS 𝑁𝐹𝑆𝑃𝑡 Exogenous 
Accumulated public financing requirement, measured 
by the Central Bank with exchange rate devaluation (in 
% of GDP). 

Real interest 𝑟𝑡 Exogenous  Real interest rate deflated by the IGP-M. 

Foreign interest 𝐼𝑡
𝐹 Exogenous 

Interest rate for US bonds (Treasury Bills) released by 
the IMF. 

External 

Producer Prices 
𝑝𝑝𝑖𝑡 Exogenous 

Producer Price Index released by the Bureau Labor of 
Statistics.  

Deviation 𝜋𝑡 − 𝜋
∗ Exogenous 

Calculated by the difference between the series 
observed for the IPCA and its respective target for the 
year. 

Source: Prepared by the author from the consulted sources. 

 

3.2 VECTORS AUTOREGRESSIVE 

  

Authors such as Lütkepohl and Krätzig (2004), Lütkepohl (2005), Pfaff (2008), and 

Enders (2015) point out that the use of Vectors Autoregressive for the analysis of multivariate 

dynamic models has consolidated itself as a standard instrument in the analysis of 

macroeconomic relations after criticism made by Sims (1980) to the use of large-scale models 

that, according to this author, would be unable to incorporate the endogeneity of some variables 

into the system. 

According to Lütkepohl and Krätzig (2004), this class of models is suitable for modeling 

the data generating process for a small group of variables. These authors also warn that the 

individual characteristics of the series, such as the existence of trends or structural changes, are 

taken into consideration when estimating the model. These characteristics can often be 

identified through graphical analysis. 

The existence of a trend, in particular, raises interesting questions. If a common trend is 

observed between the series, the model may contain cointegrated variables and, therefore, the 

VAR models are no longer suitable for modeling the data generating process. In this case, it is 

necessary to specify again the model so that it is able to incorporate the existing cointegration 

relations. The appropriate models for this purpose then become the VEC or Vector Error 

Correction model (LÜTKEPOHL; KRÄTZIG, 2004). 

According to Enders (2015) and Lütkepohl (2005), another advantage of using the Vector 

Autoregressive model is that these models, in addition to predictions, provide other powerful 

analytical tools, such as the impulse response function and the variance decomposition. The 

impulse response function is often used to analyze the relationships between system variables 
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by estimating elasticities, that is, the sensitivity of the (𝑘 − 1) system variables to possible 

changes in a specific variable. In this work, the impulse response function will be used to 

estimate the product's sensitivity to monetary policy shocks, such as the increase in the basic 

interest rate. 

The variance decomposition provides the contribution, in percentage terms, of a variable 

𝑗 on the deviations from the estimated prediction for variable 𝑘, allowing to examine how much 

of this variation is due to the variable itself and how much is due to the other endogenous 

variables of the system (PFAFF, 2008; DURLAUF; BLUME, 2016). 

Lütkepohl (2005) defines the VAR model (p) or VAR model of order p as follows: 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝐴1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜐𝑡                          (9) 

In which 𝑦𝑡 = (𝑦1𝑡, … . , 𝑦𝑘𝑡) is a vector (K ×1) of endogenous variables, 𝐴𝑖 is a matrix (K 

×K) of fixed coefficients, 𝜇𝑡 = (𝜇1, … 𝜇𝑘) is a vector (K ×1) containing the intercept, allowing 

the possibility of an average, 𝐸(𝑦𝑡), different from zero. Finally, the 𝜐𝑡 = (𝜐1, … 𝜐𝑘) is a 

dimension vector K of white noises, that is, 𝐸(𝜐𝑡) = 0, 𝐸(𝜐𝑡𝜐𝑡) = ∑𝜐 and 𝐸(𝜐𝑡𝜐𝑠) = 0 for 𝑡 ≠

𝑠. The covariance matrix  ∑𝜐  is assumed to be non-singular1. The stability of the system can be 

verified, according to Pfaff (2008), by analyzing the values of the coefficient matrix. If these 

are, in a module, less than one, the system will be considered stable. 

If the variables are all integrated in order one 𝐼(1), it may be there is some linear 

combination between them that results in a process 𝐼(0), so that the series will be cointegrated. 

Accepting this hypothesis, the model (9) will no longer be adequate so that the VEC model 

described by equation 10 becomes more suitable: 

 ∆yt = Πyt−1 +Γ1∆yt−1 +···+Γp−1∆yt−p+1 +ut     (10) 

In the equation we have that Π =  −(𝐼𝑘  − 𝐴1  −··· −𝐴𝑝) and 𝛤𝑖 =  −(𝐴𝑖 + 1 +···

+𝐴𝑝) for 𝑖 =  1, . . . , 𝑝 . The VEC model is obtained by subtracting 𝑦𝑡−1   on both sides of the 

equation and rearranging the terms. The component ∆𝑦𝑡  is free from trends given the 

assumption that variables are all 𝐼(1), therefore, they are stationary in their first difference. The 

term 𝛱𝑦𝑡−1 is the only one to contain the variables in level, that is, 𝐼(1),  which consequently 

implies that 𝛱𝑦𝑡−1 must be 𝐼(0). The terms 𝛤𝑖 are generally called short-term parameters and 

𝛱𝑦𝑡−1 sometimes is referred as a long-term term. 

The analysis using the traditional VAR models is inadequate for making predictions and 

studying the dynamics of the system since this class of models does not impose any restrictions 

 
1 It is invertible since its determinant is equal to zero. 
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on how the variables are related, with economic theory only specifying the set of variables to 

be included in the model as well as their ordering (PFAFF, 2008). 

The SVAR or SVEC structural models emerge as a solution to this specification problem 

and can be described by the equation below 

 𝐴𝑦𝑡 = 𝐴1
∗𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑝

∗𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵휀𝑡                            (11) 

The model error terms, 휀𝑡, are assumed to be white noises and the matrices 𝐴𝑖
∗, for 𝑖 =

1, … , 𝑝 are the matrices of structural coefficients. According to Pfaff (2008) the standard VAR 

models constitute a reduced form of the structural models which can be demonstrated by 

multiplying equation 11 by the inverse of the matrix 𝐴 

                   𝑦𝑡 = 𝐴
−1𝐴1

∗𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴
−1𝐴𝑝

∗𝑦𝑡−𝑝 + 𝐴
−1𝐵휀𝑡      (12) 

                     𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑣𝑡                 (13) 

An SVAR model is generally used to establish structural relations by imposing 

restrictions on matrix A or B so that the number of restrictions cannot exceed the 
𝑛(𝑛−1)

2
 

(PFAFF, 2008).  

Similarly, the SVEC model contains the same considerations and is specified as follows: 

𝐴∆𝑦𝑡 = Π
∗𝑦𝑡−1 + Γ1

∗∆𝑦𝑡−1 +⋯+ Γ𝑘−1
∗ ∆𝑦𝑡−𝑘+1 + 𝐶

∗𝐷𝑡 + 𝐵
∗𝑍𝑡 + 𝑣𝑡        (14) 

Where  Π∗, Γj
∗, 𝐶∗ and 𝐵∗ are the structural forms of the parameters, and 𝑣𝑡is the error 

term in its structural form of dimensions (nx1), which is assumed to have zero mean being a 

white noise process. The instantaneous relations between the variables on the right side of 

equation 14 are represented by matrix A. If this matrix is invertible, the reduced form of the 

structural model in equation 14 can be described as Π = 𝐴−1Π∗, , Γj = 𝐴−1, Γj
∗, 𝐶 = 𝐴−1𝐶∗ 

e 𝐵 = 𝐴−1𝐵∗ and 𝑢𝑡 = 𝐴
−1𝑣𝑡. 

Moreover, the multiplication of equation 14 by 𝐴−1 results in 

∆𝑦𝑡 = Π 𝑦𝑡−1 + Γ1 ∆𝑦𝑡−1 +⋯+ Γ𝑘−1∆𝑦𝑡−𝑘+1 + 𝑣𝑡                 (15) 

In the structural form, restrictions are imposed on matrices A and B. As Lütkepohl (2004) 

asserts, the restriction that matrix B is lower triangular ensures that shocks enter the system 

equations successively. According to the author, depending on the restrictions, three different 

situations may arise: 

1- Matrix 𝐵 = 𝐼𝑘 where the error term 𝑢𝑡 = 𝐴
−1𝐵휀𝑡 become affected by contemporary 

relations; 

2- Matrix 𝐴 = 𝐼𝑘: in this case, the error term depends on the specification of matrix B, so 

that matrix A is used only in the system specification.; 
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3- Combinations of restrictions for both matrices. 

 

After presenting all the characteristics of the time series models in the present work, the 

issues discussed throughout this methodology will be analyzed. First, in the R software, 

stationarity tests will be performed. After identifying which of the variables presented in Table 

1 have a unit root or not, the Johansen cointegration test (Trace) will be performed in the J Multi 

software. In the same software (JMulti), the most appropriate model will be estimated given the 

cointegration characteristics, considering the stationarity or not of the variables, and also the 

best adjustment of the lag criteria. 

 

4 RESULTS 

4.1 DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE VARIABLES 

 

In this section, a descriptive analysis of the main variables of interest in this work will be 

carried out. Initially, the behavior of the price index measured by the IPCA will be presented. 

Subsequently, the basic interest rate, the Selic rate, will be analyzed, and based on Barbosa 

(2013), an estimate of the neutral rate interest will be presented for the Brazilian case in order 

to assess the position of monetary policy during the analyzed period. 

The Broad Consumer Price Index (IPCA) is the official measure of inflation in Brazil 

since the RMI's adoption and consists of a hierarchical aggregate that is subdivided into groups, 

subgroups, items, and sub-items. Since August 1999, nine groups have been included in the 

index: food, housing, household items, clothing, transportation, communication, health, 

personal expenses, and education. The weights of each group are defined monthly according to 

the families' expenses. These expenses are captured by the Household Budget Survey (POF). 

Figure 1 below shows the behavior of the monthly variation and accumulated variation 

in 12 months of the IPCA full index. 

 

Monthly variation 

 

 

Accumulated variation in 12 months 
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Figure 1 – Evolution of the monthly and accumulated variation of the IPCA 

Source: Prepared by the author based on IBGE data 

 

Through the analysis of Figure 1, we observe significant conclusions about price 

dynamics. The monthly variation of the full index during the period shows regular cycles, 

represented mainly by the groups' seasonal behavior that constitutes the index. 

On the other hand, the series of accumulated values show a practically stable behavior, 

and, in most of the periods that precede the beginning of 2015, it was below the inflation target 

ceiling. However, at the end of 2014, variations in the index began to show upward dynamics. 

In December of this year, the index presented a monthly variation of 0.78%, closing the year 

with an accumulated of 6.41% in twelve months, still below the inflation target ceiling. In 

January 2015, the accumulated variation was 0.63 % higher than the target ceiling. 

The upward trajectory of the price index extended throughout 2015, and at the end of the 

year, it reached double digits. By the end of the year, the accumulated variation was 10.67% 

and reached its maximum in January 2016 with an accumulated variation of 10.71% per year. 

A better understanding of these groups' behavior is shown in Table 2, where the 

contributions2 of each group of the IPCA in the variation of the full index for December 2014 

and the first months of 2015 are presented. 

 

Table 2 – Contribution of the groups to the IPCA (p.p) 

 
Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 

Monthly IPCA 0,78 1,24 1,22 1,32 

Food 0,27 0,37 0,20 0,29 

Housing 0,08 0,36 0,18 0,79 

Residence 0  −0,01 0,04 0,02 

Clothing 0,06  −0,04  −0,04 0,04 

Transportation 0,25 0,34 0,41 0,09 

Communication 0,05 0,04 0,07 0,08 

Health 0,08 0,18 0,09 0,04 

Personal expenses 0 0,01 0,27 0,04 

Education 0 0,01 0     −0,05 

Source: Prepared by the author based on IBGE data. 

 
2 The contributions of each group to the full index variation are calculated using the product of the group variation 

i, in time t, 𝜋𝑖𝑡 , by their respective weight 𝜔𝑖𝑡 . Then, the variation in the full index is calculated by adding these 

contributions together. 

4 

6 

8 

10 

2010 2012 2014 2016 2018 

a.

m

% 



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

140 
 

The most considerable contributions to the IPCA, in the periods, are in the items that 

constitute the group of food prices and transportation expenses. In March 2015, the monthly 

index showed a variation of 1.32%, the highest in the period, with the housing group accounting 

for approximately 60% of the total, mainly reflecting the readjustment in energy tariffs, which 

in the period varied by 22.08 %.  

Considering concession contracts regulate the prices of this item, electricity belongs to a 

class of goods whose dynamics are different from the other goods that constitute the basket 

covered by the IPCA. According to the Central Bank, in 2013, the reduction in tariffs impacted 

the extension of electric energy generation concessions and reduced sector charges. In 2014, 

due to the scarcity of rain and the reduced level of reservoirs, there was an increase in 

thermoelectric energy production, whose production price is higher, causing the index to rise 

again. In 2015, the tariff flag system started with the implementation of red flags, adding the 

need to cover expenses in the sector linked to the Energy Development Account (CDE) with 

the increase in the tariff for energy generated in Itaipu and the beginning of payment of loans 

taken by energy distributors from a banking consortium in 2014 and 2015 pushed up the price 

of this item at the beginning of the last year, as shown in Figure 2. 

 

 

 
Figure 2 – Monthly variation of the item residential electricity 

Source: Prepared by the author based on IBGE data. 

 

Figure 3 shows that market prices showed a stable behavior throughout the period, while 

the administered practically exploded in 2015 due to readjustments' shock. In January 2015, 

this group's index showed a variation of 2.5%, a value slightly higher than six times the variation 

of the same period in 2014 (0.38%). The anomalous variation of those monitored was driven 

mainly by the housing group, specifically on the item electricity. This item presented a variation 

of 8.27% in January 2015, and in March, it presented a monthly variation of 22.08%, the 

maximum registered for the entire analyzed period, as shown in the figure. Considering the 

weight of this item in the variation of the full index, in March 2015, was 3.21%, and the electric 
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energy contributed 0.71 p.p in the full index variation, that is, the item alone was responsible 

for approximately 53.7% of the IPCA variation in the period. 

 

 
Figure 3 - Evolution of market and administered prices 

Source: Prepared by the author based on BACEN data. 

 

With regard to the basic interest rate, after a sequence of cuts that started at the end of 

2011 and intensified in 2013, reaching 7.11%, it returned to double digits in January 2014 when 

it reached 10.17%, according to Figure 4. 

 

Figure 4 – Annualized Selic Rate 

Source: Prepared by the author based on BACEN data. 

 

At this time, there was expansionary conduct of monetary policy with cheaper credit, 

especially for families. The rate increased in 2014 and lasted, and in 2015 the rate reached the 

maximum peak of the period at 14.15%, having grown by an average of 1.7% throughout the 

year. The reduction was more expressive in 2017, and for the period, the rate was around -

5.97%. 

According to Barbosa (2013), the Central Bank's expansionary monetary policy during 

2013 could be assessed by contrasting the real interest rate assessed ex-ante or ex-post with the 
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neutral rate interest. The neutral rate being the one responsible for balancing investment and 

savings in full employment. As it is an unobservable variable, the neutral rate interest must be 

estimated by some econometric procedures. Figure 5 shows the ex-post real interest rate 

behavior and the neutral rate estimated by applying the Hodrick-Prescott filter. If the real 

interest rate is lower than the neutral rate, monetary policy will be expansionary, and otherwise, 

it will be considered to be contractionary (BARBOSA, 2013). 

 

 
Figure 5 – Real interest rate and natural rate 

Source: Prepared by the author based on BACEN data 

 

It is observed that from 2012 the real rate was below the neutral rate, and this behavior is 

strengthened throughout 2013, indicating an expansionary monetary policy by the Central 

Bank. In 2014 real rates started to rise, and in 2017 they were above the neutral rate, indicating 

a contractionary policy by the Brazilian monetary authorities. 

Through the descriptive analysis of the variables, the importance of the variation in 

administered prices was identified in explaining the rise of the full index at the beginning of 

2015, driven mainly by the price adjustment that constitutes the housing group. In turn, the 

Selic rate started an upward trajectory at the end of 2013, a monetary policy loosening period. 

 

4.2 ANALYSIS OF THE ESTIMATED MACROECONOMIC MODEL 

 

Preliminarily, the model estimation becomes necessary to determine whether the series is 

stationary or not, as well as to identify their respective integration orders. This process is 

important in making decisions about which model is best to be estimated. 

The results of the tests performed (Dickey-Fuller, Phillips-Peron, and KPSS) show that 

all variables, with the exception of the output gap, have a unit root for each of the three tests 

performed. The gap, although it was considered a non-stationary variable for the Dickey-Fuller 
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test, was considered as stationary for the Phillips-Peron and KPSS tests. For non-stationary 

variables, their respective integration orders were verified, with all variables becoming 

stationary taking their first difference, therefore, being considered integrated into order one, 

𝐼(1). 

Being the cointegrated endogenous variables of the same order and stationary in its first 

difference is necessary to continue the test to assess whether in the system there are relations of 

cointegration, in other words, if the variables share some type of long-term balance. Johansen's 

cointegration test was performed, using the Trace statistics. The results obtained suggest 

evidence about the existence of at least one cointegration vector. 

Therefore, with evidence for the existence of cointegration relations, the most appropriate 

model to fulfill the objectives of this research will be a Vector Error Correction (VEC), whose 

estimation results are presented in the section below. To estimate the model, the statistical 

software Jmulti was used. 

 

4.2.1 CONTEMPORARY RELATIONS 

 

Based on Bogdanski's original work, a Vector Error Correction (VEC) model containing 

a cointegration vector was estimated. To capture the inflationary shock experienced early in 

2015, a dummy variable of structural change was used for this period. Contemporary relations 

between variables of the model were calculated by defining matrix B of the structural model in 

accordance with the original specification proposed by the authors. 

In this specification, only the exchange, IPCA, and Selic variables have contemporary 

relations with other endogenous variables in the model. The results of the estimated matrix are 

presented in the matrix below. The estimated coefficients must be interpreted with their 

opposite signs, so the Selic presents a positive response to contemporary variations in the output 

gap. In other words, for the 1% increase in the gap, the Selic rate index should increase by about 

0.0036 %. The exchange rate did not present a significant coefficient to contemporary responses 

in the Selic, as well as the IPCA contemporary relationship coefficient to the output gap. The 

results of the contemporary matrix become relevant for an analysis of contemporary responses 

among the variables of the model, although, empirically, it is observed that these responses 

happen with some lag given the institutional structure of the transmission mechanisms of 

monetary policies. 
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𝐵 =  

(

 
 

0.0714 ∗∗ 0 0 0 0
  0.0187 ∗∗ 0.0243 ∗∗ 0 0   −0.0045 

0 0 0.0011 ∗∗ 0 0
0 −0.0052  0 0.0392 ∗∗ 0
0 0   −0.0036 ∗∗ 0  0.0167 ∗∗)

 
 

 

Notes – * significance at 1%, ** significance at 5%, *** significance at 10%. 

Critical values: (2.64 *); (1.96 **); (1.28 ***). 

 

Since one of the work’s objectives is to evaluate the relationships between 

macroeconomic variables in the RMI, as well as the sensitivity between interest, inflation, and 

gap, the main interest is in the analysis of the impulse response functions of the variables 

mentioned. Figure 6 below shows the IPCA's response to a shock in the Selic by the estimated 

model. 

 
Figure 6 – IPCA response to a shock in the Selic rate. 

Source: Prepared by the author based on research data. 

 

The result presented by figure 6 shows that variations in the Selic Rate produce the 

expected effect of a reduction in the price index. Considering the variables on a logarithmic 

scale, the shock with the 1% increase in the Selic rate causes a soft decline in the inflation rate, 

which reaches a reduction of approximately 0.0083% in 20 periods.  

The effects of the Selic increase under the output gap also considers economic theory 

since the output gap is defined as the difference between the real product and the potential if it 

occurs 𝑌𝑟 − 𝑌∗ <  0 where 𝑌𝑟 < 𝑌∗. Thus, an increase in the Selic rate has a negative effect 

on the gap that occurs by reducing the real product in relation to the potential capacity of the 

economy. 
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Figure 7 – Gap response to a shock in the Selic rate. 

Source: Prepared by the author based on research data. 

 

In the estimated model, a shock in the Selic rate of 1% causes a reduction in the gap that 

approaches successively 0.0004% over time. According to these results, it is possible to infer 

that the price index is more sensitive in response to variations in interest rates than the output 

gap. It justifies the use of the interest rate as an instrument of influence on the inflation rate 

trajectory. Since it is more sensitive, the expected effects of a contractionary policy (increase 

in interest rates) will achieve their objectives of reducing the price index with less intense 

influence on economic activity. 

Table 3 shows the dynamics of the variance decomposition for the output gap. As shown 

in the table, most of the gap variations are explained by themselves, and in the first two periods, 

all of its variation is explained by its lag. From the third period, according to the table, the price 

index has an influence on the explanation of variations in the output gap. 

Table 3 – Decomposition of the Output Gap variance 
Period  Embi Exchange Gap IPCA Selic 

1 0 0 1 0 0 

2 0 0 1 0 0 

3 0 0 0,99 0,01 0 

4 0 0 0,98 0,02 0 

5 0 0 0,95 0,04 0 

6 0 0 0,92 0,07 0 

7 0,01 0 0,88 0,11 0 

8 0,01 0,01 0,83 0,15 0,01 

9 0,01 0,01 0,78 0,19 0,01 

10 0,01 0,01 0,73 0,24 0,01 
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11 0,01 0,01 0,69 0,28 0,01 

12 0,02 0,01 0,64 0,32 0,01 

13 0,02 0,01 0,6 0,36 0,01 

14 0,02 0,01 0,56 0,4 0,02 

15 0,02 0,01 0,52 0,43 0,02 

16 0,02 0,01 0,49 0,47 0,02 

17 0,02 0,01 0,46 0,49 0,02 

18 0,02 0,01 0,43 0,52 0,02 

19 0,02 0,01 0,4 0,54 0,02 

20 0,03 0,01 0,38 0,56 0,02 

Source: Prepared by the author based on research data. 

  

The Selic rate, although it also shows variation explained mainly by itself, the data also 

show significant contributions of the gap as an explanatory component. This variable's ability 

to explain the variations in the gap is already manifested in the first period with around 4% of 

the total and reaches up to 61% of the total in the explanation at the end of the 20 periods 

analyzed, as shown in Table 4. 

The IPCA, on the other hand, starts to explain the Selic rate from the third period and 

even explains 24% of the variations in the interest rate in the twentieth period. Considering the 

significant weight of the gap in the Selic explanation, there is evidence that the Central Bank, 

during the analyzed period, has adopted a flexible monetary policy, that is, in the 

implementation of policies, the monetary authorities are prioritizing fluctuations in the gap, in 

addition to stability prices. 

 

Table 4 – Decomposition of the Selic variance 
Period Embi Exchange Gap IPCA Selic  

1 0 0 0,04 0 0,96 

2 0 0 0,13 0 0,86 

3 0 0 0,22 0,01 0,76 

4 0 0 0,31 0,03 0,66 

5 0 0 0,38 0,05 0,56 

6 0 0 0,44 0,07 0,48 

7 0,01 0 0,48 0,1 0,41 

8 0,01 0 0,52 0,12 0,35 
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9 0,01 0 0,54 0,14 0,31 

10 0,01 0 0,56 0,15 0,27 

11 0,01 0 0,57 0,17 0,24 

12 0,01 0 0,58 0,18 0,22 

13 0,01 0 0,59 0,19 0,2 

14 0,01 0 0,6 0,2 0,18 

15 0,01 0 0,6 0,21 0,17 

16 0,01 0 0,61 0,22 0,16 

17 0,01 0 0,61 0,23 0,15 

18 0,01 0 0,61 0,23 0,14 

19 0,01 0 0,61 0,24 0,13 

20 0,01 0 0,61 0,24 0,13 

Source: Prepared by the author based on research data.  

 

Finally, the analysis of the decomposition of the IPCA variance showed that the inflation 

variable (IPCA) is not explained over time by fluctuations in the interest rate. During the twenty 

periods analyzed, their variations are explained, above all, by itself. The exchange rate that 

explains 2% of their variations in the first periods declines to 1% and remaining this way at the 

end of the 20th period. The gap reaches a maximum of 8% of their variations. 

This insensitivity over time of the price index in relation to variations in interest rates can 

be explained by the increase in the weight of administered prices within the basket of goods 

that constitutes the full index. Since these prices are indexed by contracts, normal market 

conditions are expected to be more rigid, reducing monetary policy's power to affect their 

trajectories.   

 

Table 5 – Decomposition of the IPCA variance 

Period  Embi Exchange Gap IPCA Selic 

1 0 0,02 0 0,98 0 

2 0 0,02 0,01 0,98 0 

3 0 0,01 0,01 0,97 0 

4 0 0,01 0,02 0,97 0 

5 0 0,01 0,03 0,96 0 

6 0 0,01 0,03 0,96 0 
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7 0 0,01 0,04 0,95 0 

8 0 0,01 0,05 0,94 0 

9 0 0,01 0,05 0,94 0 

10 0 0,01 0,06 0,93 0 

11 0 0,01 0,06 0,93 0 

12 0 0,01 0,06 0,93 0 

13 0 0,01 0,07 0,92 0 

14 0 0,01 0,07 0,92 0 

15 0 0,01 0,07 0,92 0 

16 0 0,01 0,08 0,91 0 

17 0 0,01 0,08 0,91 0 

18 0 0,01 0,08 0,91 0 

19 0 0,01 0,08 0,91 0 

20 0 0,01 0,08 0,91 0 

Source: Prepared by the author based on research data.  

 

Administered prices contain goods that externalize the impacts of the variations in their 

prices to the rest of the economy, such as energy and fuel price. Increases in these goods tend 

to produce secondary effects on the full index given the influence of these goods on the 

productive chain.  

According to the Central Bank, the set of administered prices represented, in May 2016, 

about 24.10% of the full index, which is illustrated in Figure 8. 

 
Figure 8 – Evolution of the weight of administered prices in the full index. 

Source: Prepared by the author based on IBGE data. 
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As the figure shows, from 2015, the contribution of this set of prices started to grow 

significantly, which could contribute to reduce the effect of interest on the explanation of the 

price index. 

The results in this section indicate that the output gap becomes more significant in 

explaining variations in the Selic rate than variations in the IPCA, which may show a more 

flexible attitude of the Central Bank in this period regarding monetary policy's objectives. 

Although the IPCA reacted in an expected manner to variations in the Selic rate, it was 

practically not able to explain the trajectory of the IPCA. A possible explanation would be the 

participation, more frequently, of the administered prices in the full index composition. 

 

5 CONCLUDING REMARKS 

 

The work's objective was to study the RMI with a brief review of the theoretical 

framework that underlies it. Since it is built on the pillars of the new Keynesian theory, the 

trade-off hypothesis between unemployment and inflation in the short term is accepted given 

the rigidity of prices and wages. However, in the long term, the neutrality of the currency is 

accepted. As such, the Central Bank becomes exclusively responsible for maintaining price 

stability with the implementation of a transparent monetary policy. The main purpose was to 

investigate the transmission mechanisms of monetary policy as well as the sensitivity of 

response of the variables inflation and gap to shocks in the basic interest rate. It was found that 

both the gap and inflation respond negatively to the Selic shocks, with the sensitivity of inflation 

responses being greater than the gap, which justifies the use of the interest rate as an instrument 

of control by the monetary authority. 

However, due to the estimated model's variance decomposition function, the Selic rate 

has a null contribution in explaining the errors in determining the inflation rate measured by the 

IPCA. This result, as the work argues, could be explained due to the significant evolution of the 

weight of administered prices within the composition of the full index since, as these prices are 

indexed, they present a lower sensitivity to market conditions, which could reduce the effect of 

the monetary policy on the general index reducing the effect of the policy. Therefore, it is 

recommended in future articles to investigate the interest elasticity of Brazilian investment. 
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RESUMO 

 

Este trabalho procura analisar os mecanismos de transmissão da política monetária explorando 

as relações existentes entre as variáveis macroeconômicas como produto, inflação e taxa básica 

de juros na condução da política monetária sob o regime de metas de inflação entre os anos de 

2009 a 2018 com o objetivo de avaliar a sensibilidade da resposta do hiato do produto e inflação 

as variações na taxa básica de juros. Foi estimado um modelo de Vetores Autoregressivos tendo 

como referência o trabalho de Bogdanski et. al (2000) com o intuito de se comparar, mediante 

as funções de impulso resposta, a sensibilidade do hiato do produto e inflação as variações na 

taxa de juros básica (Selic) além de investigar se esta tem sido determinante para a convergência 

das taxas de inflação aos níveis desejados. Tanto o hiato como o IPCA respondem 

negativamente a elevações na taxa básica de juros, sendo o IPCA mais sensível as respostas da 

taxa de juros. Dessa forma, o regime de metas se justifica, no entanto, pela decomposição da 

variância fornecida pelo modelo encontraram-se evidências de que a Selic tem apresentado uma 

redução na sua influência na determinação da trajetória do IPCA o que pode se justificar 

mediante o aumento significativo dos preços administrados na composição do índice cheio do 

IPCA. 

 

Palavras-chave: Regime de metas de inflação. Política Monetária. Selic. IPCA.  

 

ABSTRACT 

 
This paper seeks to analyze the transmission mechanisms of monetary policy by exploring the existing 

relationships between macroeconomic variables such as output, inflation, and basic interest rate in the 

conduct of monetary policy under the inflation targeting regime between 2009 and 2018 with the 

objective to assess the sensitivity of the response to the output gap and inflation to variations in the basic 

interest rate. A model of Vectors Autoregressive was estimated with reference to the work of Bogdanski 

et al. (2000) in order to compare, using the impulse response functions, the sensitivity of the output gap 

and inflation to variations in the basic interest rate (Selic), in addition to investigating whether this has 

been a determinant for the convergence of inflation rates to the desired levels. Both the gap and the 

IPCA respond negatively to increases in the basic interest rate, with the IPCA being more sensitive to 

interest rate responses. Thus, the target regime is justified, however, by decomposing the variance 

provided by the model, evidence was found that the Selic rate has shown a reduction in its influence in 

determining the trajectory of the IPCA, which could be justified by the significant increase in 

administered prices in the composition of the IPCA full index. 

 

Keywords: Inflation targeting regime. Monetary policy. Selic. IPCA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Implementação do Plano Real em 1994 conseguiu, com êxito, atingir o seu propósito 

de reestabelecer a estabilidade dos preços e pôr fim ao processo inflacionário que vinha se 

acumulando no Brasil desde a década de 1980. Dentre todos os planos de estabilização, este foi 

o único em obter êxito ao atingir diretamente as causas da inflação além de promover a 

coordenação dos preços relativos através da criação da URV’s (Unidades Reais de Valor). 

Contudo, devido a uma conjuntura externa adversa e uma política fiscal frágil a âncora cambial, 

antes prevalecente, encontrou-se extremamente ameaçada. Assim, a partir de 1999 o câmbio 

passou a funcionar num regime de flutuação suja (FRAGA, 2009). 

Essa decisão de abandonar o regime de câmbio fixo fez com que as autoridades 

monetárias lançassem mão de novos instrumentos capazes de ancorar as expectativas e, com 

isso, garantir no longo prazo, um crescimento sustentável para a economia. Neste contexto 

optou-se pela adoção do Regime de Metas de Inflação, modelo inspirado na experiência de 

países como Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia, refletindo assim a preocupação das 

autoridades com o risco da perda do controle das expectativas de inflação. Este regime, 

concebido sobre o arcabouço teórico novo keynesiano pressupunha que as ações da política 

monetária seriam capazes de influenciar o produto somente no curto prazo de forma que a 

autoridade monetária deveria se comprometer em direcionar suas ações na criação de um 

ambiente estável e que fosse capaz de fazer com que as expectativas convergissem para a meta 

explicitamente divulgada. Assim, de acordo com Fraga (2009) a política monetária brasileira 

seria então capaz de capitalizar credibilidade junto aos agentes do mercado. 

A credibilidade de que o Banco Central será capaz de atingir as suas metas é um fator 

determinante para o sucesso da política monetária dentro do Regime de Metas de Inflação, pois, 

adotando um comportamento regido por regras ao invés de uma política discricionária os 

agentes econômicos são capazes de prever as decisões tomadas pelos membros do Comitê de 

Política Monetária (COPOM). Esse argumento, conforme defendido por Kydland e Prescott 

(1977) é o de que a utilização de regras para a condução da política monetária apresenta melhor 

resultado para que as decisões de política sejam consistentes ao longo do tempo, eliminando 

assim o problema da inconsistência temporal. Esta capacidade de antecipar as decisões das 

autoridades monetárias faria, conforme Neves e Oreiro (2008), com que as expectativas dos 

agentes em relação à taxa de inflação convergissem mais rapidamente e de maneira menos 

custosa para o centro da meta.  
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No Brasil o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é uma das principais medidas 

para a compreensão da dinâmica inflacionária, sendo o índice escolhido pelas autoridades 

monetárias para definição das metas de inflação. O IPCA consiste em um índice de preços que 

engloba produtos e serviços comercializáveis no varejo referente ao consumo pessoal das 

famílias. No final de 2014 o índice começou a apresentar uma tendência ascendente e já no 

primeiro trimestre de 2015 apresentou variação no acumulado em 12 meses de 8,13%, 

ultrapassando os limites de tolerância. (IPEA, 2015). A ascensão do nível geral preços acima 

dos limites de tolerância incita uma reação por parte das autoridades monetárias que respondem 

com aumentos sucessivos da taxa dos juros básica. A manipulação da taxa Selic constitui o 

principal instrumento à disposição do Banco Central no combate à inflação e pode ser 

considerada como um dos mais importantes canais de transmissão da política monetária, pois 

conforme argumentam Minella e Souza-Sobrinho (2011), a taxa de juros, especialmente a das 

famílias, é o canal mais importante na explicação da dinâmica do produto da economia. 

A relação negativa existente entre a taxa de juros e o produto é empiricamente observada 

ao se analisar os dados do desempenho do produto. Em termos percentuais observa-se que o 

PIB brasileiro sofreu uma contração de -3,8% em 2015 e -3,9% em 2016, ou seja, houve um 

decrescimento do hiato do produto. Desta forma, para conter o processo inflacionário o Banco 

Central adotou uma política restritiva penalizando o crescimento. Para Minella e Souza-

Sobrinho (2011), após a adoção do regime de metas os canais transmissão da política monetária 

sofreram substanciais ajustes e com isso fez surgir a necessidade de uma melhor identificação 

destes canais uma vez que o seu conhecimento é determinante para a compreensão e eficácia 

da política monetária no regime de metas de inflação. 

Assim, sob o Regime de Metas de Inflação (RMI), o conhecimento por parte do Banco 

Central, dos canais de transmissão é determinante na avaliação da eficácia da política 

monetária. Durante as pressões inflacionárias sofridas entre 2014 a 2016 as autoridades optaram 

pela manipulação da Selic como instrumento de contenção deste processo fazendo com que o 

índice geral convergisse para abaixo do centro da meta já no final de 2017. No entanto, o êxito 

desta política representou um custo em termos de produto fazendo surgir a necessidade de se 

avaliar quantitativamente os efeitos restritivos da política monetária sobre o crescimento 

econômico. 

A taxa básica de juros, além de constituir o principal mecanismo de controle do Banco 

Central sobre a atividade econômica, dentro do RMI, atua como sinalização do 

comprometimento das autoridades monetárias com a estabilidade de preços. Diante disto, a 

problemática é procurar compreender os custos das políticas anti-inflacionárias em termos de 
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produto da economia uma vez que oscilações na taxa de juros afastam a economia das posições 

de equilíbrio, isto é, causando variações no hiato do produto. Desta forma, evidenciar a relação 

negativa existente entre o aumento dos juros com a dinâmica do produto dentro do regime de 

metas de inflação se justifica por trazer maior clareza sobre o custo-benefício das políticas anti-

inflacionárias, além de atualizar a literatura sobre a compreensão dos mecanismos de 

transmissão da política monetária dentro do RMI.  

Desta forma, surgem algumas questões que são levantadas ao se estudar o RMI. Ao adotar 

um comportamento previsível em resposta às pressões inflacionárias, o Banco Central rompe 

com este processo e garante com que as expectativas assumam uma trajetória de convergência 

para a meta desejada criando um ambiente macroeconômico estável? Esta trajetória de 

convergência pode ocorrer com mais ou menos custos em termos de produto? Surge a 

necessidade de se avaliar a sensibilidade das taxas de inflação em resposta as variações nas 

taxas básica de juros com o intuito de compará-la com a sensibilidade do produto em relação a 

variações na taxa básica de forma que se possa incorrer em uma análise de custo-benefício deste 

tipo de política (FREITAS, 2012; JUNIOR; PONTILI, 2010; MINELLA; SOUZA-

SOBRINHO, 2011; LUPORINI, 2008). 

Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar os mecanismos de transmissão da 

política monetária explorando as relações existentes entre as variáveis macroeconômicas como 

produto, inflação e taxa básica de juros durante o período compreendido entre o janeiro de 2009 

e fevereiro de 2018, período em que as taxas de juros foram mantidas relativamente altas, com 

o intuito de compreender o custo-benefício da política monetária brasileira. De forma 

específica, este trabalho procura: i) Analisar a sensibilidade do produto a mudanças na taxa de 

juros; ii) Comparar a sensibilidade de resposta do hiato e inflação em relação aos choques de 

política monetária; e iii) Estudar se a taxa Selic tem sido um fator determinante na influência 

da trajetória da inflação. 

Para tanto o artigo está estruturado em cinco seções esta introdução, a segunda seção com 

a revisão bibliográfica onde será descrito o Regime de Metas de Inflação e serão apresentados 

alguns trabalhos que também trataram sobre o tema, a seção da metodologia onde será 

apresentado o modelo a ser estimado e a descrição do banco de dados, a seção dos resultados e 

por fim as considerações finais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta seção procura analisar a teoria que fundamenta todo o Regime de Metas de Inflação 

e a evolução dos modelos que subsidiaram as decisões de política monetária das autoridades 

brasileiras após a implementação do Plano Real. E também será feita uma síntese dos principais 

trabalhos que versam sobre os efeitos dos choques de política monetária sobre o produto da 

economia dentro do RMI.  

 

2.1 NOVO CONSENSO MACROECONÔMICO E O REGIME DE METAS 

DE INFLAÇÃO 

 

Durante os anos 1990 alguns economistas já apontavam para a existência de um consenso 

envolvendo um conjunto de proposições sobre como deveria ser interpretado o processo de 

desenvolvimento e crescimento das economias capitalistas (TEIXEIRA; MISSIO, 2011). 

Embora não constitua um consenso generalizado a existência deste núcleo central na 

macroeconomia é aceito tanto por economistas acadêmicos quanto pelos Bancos Centrais e de 

acordo com Piza, Dias et al. (2006) o núcleo deste novo consenso repousa sobre a aceitação da 

neutralidade da moeda no longo prazo e sua não-neutralidade no curto prazo o que, para esses 

autores, é condizente com os modelos novos-keynesianos. Tal argumento também pode ser 

encontrado em Neves e Oreiro (2008), para os autores, o novo consenso conduz toda a dinâmica 

da política monetária atual em que esta deve ocupar-se essencialmente da contenção de 

processos inflacionários dado que estes constituem fenômenos tipicamente monetários. Embora 

seja admitida a neutralidade da moeda no longo prazo o novo consenso admite que, devido a 

existência de rigidez dos preços e salários, o trade-off entre taxas de inflação e taxas de 

desemprego se realize no curto prazo, porém, a política monetária deveria ocupar-se 

exclusivamente na manutenção estável do crescimento da demanda agregada prevenindo 

flutuações bruscas no produto e inflação. Além disso, as expectativas apresentam um papel 

fundamental no sucesso das políticas monetárias dentro deste consenso já que estas deveriam 

ser realizadas de acordo com regras e/ou funções de reação na qual a taxa básica de juros é 

ajustada em resposta a eventos econômicos (PIZA; DIAS et al., 2006). 

Nesse contexto o Regime de Metas de Inflação é concebido por meio de um conjunto de 

proposições novo-keynesianas que se convencionou denominar de Novo Consenso 

Macroeconômico. De acordo como Neves e Oreiro (2008) este consenso apresenta uma 

estrutura básica composta por três equações envolvendo uma curva de demanda agregada 

representada por uma Curva IS, uma Curva de Philips para representar o lado da oferta e uma 
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função de reação do Banco Central para a determinação da taxa de juros representada por uma 

Regra de Taylor. A interação destas equações modela o comportamento da economia 

assumindo existir uma relação positiva entre taxas de inflação e hiato do produto, assim, um 

crescimento que se distancie de sua taxa natural originará uma pressão inflacionária que por 

sua vez se refletirá em aumento nos juros básicos da economia. 

Os trabalhos de Neves e Oreiro (2008) e Piza, Dias et al. (2006) apresentam a estrutura 

formal do Novo Consenso Macroeconômico como sendo composta por três equações 

envolvendo uma curva de demanda agregada representada por uma Curva IS, uma Curva de 

Philips para representar o lado da oferta e uma função de reação do Banco Central para 

determinação da taxa de juros representada por uma regra de Taylor. Este modelo formal é 

descrito por ambos os autores como um consenso existente entre os trabalhos de McCallum 

(2001), Clarida, Gali e Gertler (1999) e Meyer (2001). Considera-se, inicialmente, 𝑦𝑡  e 𝑧𝑡  como 

sendo os níveis de produto e taxa natural de produto nos períodos 𝑡, respectivamente. Sendo 

assim, define-se o hiato do produto como a diferença entre esses dois termos de forma que: 

ℎ𝑡 ≡ 𝑦𝑡 − 𝑧𝑡 

Assim, a curva IS é então apresentada relacionando inversamente o hiato do produto, ℎ𝑡  

com a taxa de juros reais 𝑟𝑡 conforme a expressão abaixo:  

 ℎt = 𝛼ℎ + 𝑏𝐸𝑡ℎ𝑡+1 −Φ[𝑟𝑡 − 𝐸𝑡𝜋𝑡+1] + 휀𝑡  (1) 

Na expressão acima observa-se também que o hiato do produto se relaciona positivamente 

com a expectativa do produto no período subsequente.  

A Curva de Philips relaciona positivamente a taxas de inflação, 𝜋𝑡 , com o hiato do 

produto, ℎ𝑡, e com as expectativas dos agentes para o período subsequente, 𝐸𝑡𝜋𝑡+1, e neste 

sistema de equações costuma representar o lado da oferta na economia. 

 𝜋𝑡 = 𝛾ℎ𝑡 + 𝛿𝜋𝑡−1 + 𝛽𝐸𝑡𝜋𝑡+1 + 휀𝑡  (2) 

Estima-se também uma curva de reação do Banco Central que é determinada por uma 

Regra de Taylor que relaciona a taxa de juros com a expectativa de inflação no período 

subsequente, 𝐸𝑡𝜋𝑡+1, com seu desvio em relação a meta, (𝐸𝑡𝜋𝑡+𝑗 − 𝜋
∗), e também com o hiato 

do produto, ℎ𝑡. Em ambas as equações o termo 휀𝑡 é utilizado para representar todas as variáveis 

não capturadas pelo modelo, sendo admitida como um processo do tipo ruído branco. 

 𝑅𝑡 = 𝜇0 + 𝐸𝑡𝜋𝑡+1 + 𝜇1(𝐸𝑡𝜋𝑡+𝑗 − 𝜋
∗) + 𝜇2𝑥𝑡 + 휀𝑡  (3) 
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De acordo com esta regra o Banco Central reagiria operando com as taxas básicas de 

juros, 𝑅𝑡  , na mesma direção em que variam as demais variáveis uma vez que os juros se 

relacionam positivamente com a expectativa de inflação para o período posterior, 𝐸𝑡𝜋𝑡+1, com 

a expectativas do desvio da inflação em relação a sua meta 𝜋∗ e também com o hiato do produto 

𝑥𝑡. 

As taxas de juros constituem o principal mecanismo pelo qual o Banco Central consegue 

corrigir os desvios na demanda agregada e com isso traçar uma rota de convergência para as 

expectativas. Segundo Piza, Dias et al. (2006) existe um processo de interação entre o Banco 

Central e os agentes econômicos, pois, ao fixar uma meta para a inflação, o mercado, com base 

na percepção dos agentes sobre a eficácia e credibilidade da política monetária, começará a 

formar expectativas que por sua vez serão observadas pelo Banco Central e, caso divirjam da 

meta estipulada, as taxas de juros se ajustam na tentativa e influenciar essa trajetória. Assim de 

acordo com o modelo estrutural definido pelo Novo Consenso, a taxa de juros consegue 

influenciar o lado real da economia e com isso corrigir os desvios da demanda criando, assim, 

uma trajetória de convergência para que as taxas de inflação atinjam a meta esperada via canal 

das expectativas (PIZA; DIAS et al., 2006). 

Para o entendimento do caso brasileiro diversos autores como Soares e Barbosa (2006), 

Piza, Dias et al. (2006) e Bogdanski, Tombini e Werlang (2000) optaram pela construção de 

uma Regra de Taylor para modelar o comportamento dos juros. A relação, que se supõe ser 

obedecida pela autoridade monetária, recebeu este nome em homenagem ao economista John 

Taylor que durante a época que foi membro do U.S Council of Economic Advisior propôs uma 

regra representada por uma função de reação da taxa de juros em resposta a situações 

econômicas. 

A regra originalmente proposta por Taylor obedecia a seguinte relação: 

 𝑅𝑡 = 𝜋𝑡 + 0.5(𝜋𝑡 − 𝜋
∗) + 0.5(𝑌𝑡 − 𝑌

∗) + 𝑅∗                                                     (4)                                             

(4) 

Em que: 

𝑅𝑡  representa a taxa de juros dos fundos federais 

𝜋𝑡  a taxa de inflação e 

𝑌𝑡  o produto real.  

Assim, segundo a regra prescrita por Taylor, todo aumento percentual na taxa de inflação 

deveria ser refletido com um aumento percentual nos juros de mesma magnitude. As taxas 

também subiriam 0.5 ponto percentual para cada 1 ponto percentual do aumento da taxa de 
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inflação em relação a sua meta ou no aumento do produto em relação a sua taxa natural. Assim, 

o Federal Reserve (FED) adotaria uma política restritiva caso a inflação se desviasse muitos 

pontos percentuais acima de sua meta e uma política expansionista caso o produto estivesse 

abaixo de sua taxa natural. Ainda segundo o autor, a Regra de Taylor incita toda uma discussão 

sobre se a política monetária deva ser conduzida com base em regras ao invés de ser realizada 

discricionariamente (FROYEN, 2013). 

A partir dos anos 1990, como alternativa a tradicional condução da política monetária 

mediante os regimes cambiais ou controle dos agregados monetários, surge o regime baseado 

em metas de inflação. Carvalho et al. (2017) pontua que dentro deste regime a política 

monetária passa preocupar-se, exclusivamente, com a estabilidade dos preços, condição 

necessária na garantia de um crescimento econômico sustentável. Assim, mediante o anúncio 

público de uma meta a ser perseguida, o Banco Central manipula a taxa nominal de juros com 

o objetivo de garantir uma rota de convergência das taxas de inflação para a meta estipulada.  

De acordo com Mishkin (2000) as metas de inflação atuam como uma estratégia política 

e podem ser resumidas de acordo com as seguintes características: i) anúncio público de uma 

meta de inflação a ser atingida no médio prazo (um ano); ii) um comprometimento público 

institucional da política monetária com a estabilidade de preços, sendo admitidos objetivos 

secundários; iii) o uso do maior número de informações relevantes sobre as demais variáveis 

que podem afetar os objetivos da política monetária; iv) transparências dos objetivos da política 

monetária por meio da comunicação com o público e mercados mediante a elaboração de 

relatórios de inflação periódicos; v) accountability do Banco Central na consecução dos seus 

objetivos.  

No Brasil o regime de metas foi oficialmente adotado como diretriz para a política 

monetária em 1º de julho de 1999 mediante o Decreto nº3.088 delegando ao Banco Central do 

Brasil a tarefa de executar as políticas necessárias para o cumprimento das metas que seriam 

então fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). No dia 30 de julho do mesmo ano o 

CMN definiu como sendo o IPCA o índice escolhido para representar o indicador oficial de 

inflação do país (BOGDANSKI,2000).     

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

De acordo com Luporini (2008) há um consenso entre os economistas sobre os efeitos da 

política monetária sobre os níveis de atividade econômica. Em seu trabalho a autora procura 

analisar, mediante o uso de Vetores Autoregressivos (VAR), o canal de juros como mecanismo 



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

                      

                                                             160 
 

de transmissão da política monetária entre os anos de 1990 a 2001. Os resultados de Luporini 

(2008) concluem que os choques de política monetária, no período em questão, possuíram 

efeitos imediatos sobre a atividade econômica, porém, seus feitos sobre o nível de preços 

ocorreram após algumas defasagens.  

Os efeitos restritivos do aumento da taxa de juros se justificam pelos seus impactos sobre 

consumo e investimento, ambos componentes da demanda agregada. Ao aumentar os juros o 

Banco Central afeta diretamente as preferências temporais dos agentes econômicos e encarece 

o custo de capital sob a ótica das empresas. Sobre a influência dos juros sobre os componentes 

da demanda agregada o trabalho de Freitas (2012) analisa, mediante a construção de um modelo 

de regressão, os impactos da redução da Selic durante o governo Dilma sobre o PIB e conclui 

que embora haja uma correlação negativa entre essas duas variáveis, uma redução da Selic por 

si só não é capaz de garantir níveis satisfatórios de crescimento econômico. 

O trabalho de Junior e Pontili (2010) analisou os impactos de variações nos juros sob a 

ótica dos investimentos. Os autores procuraram estimar um modelo de regressão para investigar 

a relação existente entre e Formação Bruta de Capital Fixo e as variáveis macroeconômicas 

como o PIB e taxa real de juros concluindo que, como esperado, há uma relação inversa entre 

a taxa de juros e os investimentos privados e que Formação Bruta de Capital Fixo é 

positivamente relacionada com o PIB de forma que políticas monetárias expansionistas 

possuem a capacidade de aumentar o nível dos investimentos tanto no curto quanto no longo 

prazo. 

Por sua vez, Gomes e Aidar (2004) procuram analisar o regime de metas entre janeiro de 

1999 e maio de 2004 enfatizando a influência relativa dos preços livres e administrados na 

trajetória do índice cheio do IPCA dentro da meta estipulada. Segundo estes autores, os preços 

administrados apresentam uma volatilidade muito maior que os preços livres e isso gera 

impactos diretos sobre o índice geral. Através de métodos analíticos para séries de tempo os 

autores concluem que os preços administrados não só apresentam maior influência na 

variabilidade da taxa de inflação como também é o maior responsável pelo descumprimento da 

meta e mostram que as tentativas de se conter estes processos inflacionários mediante Regras 

de Taylor levam a um desaquecimento da atividade econômica. 

Estes trabalhos procuraram analisar as relações existentes entre taxas de inflação, juros e 

produto dentro do RMI procurando trazer um maior entendimento sobre os efeitos de choques 

de política monetária sobre os níveis de produto e emprego na economia brasileira. O presente 

trabalho procura atualizar a literatura existente e seguir um caminho semelhante analisando o 

comportamento das variáveis macroeconômicas diante da política monetária e, com isso, 
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compreender se é possível criar uma trajetória de crescimento sustentável com a manutenção 

da taxa de inflação sob os limites estabelecidos pelo RMI. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 MODELO MACROECONÔMICO 

 

A implementação do RMI passou a exigir do Banco Central uma postura preventiva em 

relação as futuras pressões inflacionárias dada a existência de defasagens temporais entre as 

decisões políticas e seus efeitos sobre o produto e preços da economia. Desta forma, o 

desenvolvimento de modelos que fossem capazes de simular a estrutura institucional da 

economia tornou-se importante para que os formuladores de políticas pudessem realizar 

análises e fazer avaliações dos resultados de suas decisões (BOGDANSKI; TOMBINI; 

WERLANG, 2000). 

O modelo utilizado neste trabalho segue as recomendações de Bogdanski, Tombini e 

Werlang (2000). Mediante o estudo dos canais de transmissão da política monetária para o caso 

brasileiro estes autores elaboraram um modelo estrutural capaz de captar as relações entre as 

variáveis de interesse para este estudo, sendo adequado para responder aos objetivos desta 

pesquisa dado que sistematiza os canais de transmissão da política monetária. De acordo com 

estes autores, embora simples, estes modelos se concentram em um número pequeno de fatores 

essenciais para o entendimento da dinâmica econômica. 

O modelo estrutural representativo, de acordo com Bogdanski, Tombini e Werlang 

(2000), contém as seguintes equações: 

1. uma Curva IS, descrevendo o hiato do produto em função de suas próprias 

defasagens , taxa real de juros e taxa de câmbio; 

ℎ𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑡−1 + 𝛽2ℎ𝑡−2 + 𝛽3𝑟𝑡−1 + 휀𝑡
ℎ  (5) 

Em que:  

ℎ𝑡 = logaritmo do hiato do produto,   

𝑟𝑡  =  𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑅) logaritmo da taxa real de juros 

 휀𝑡
ℎ

  = choque na demanda 

2. uma Curva de Phillips, expressando a taxa de inflação corrente em função de 

suas próprias defasagens e das expectativas de inflação, do hiato do produto e da taxa nominal 

de câmbio (sem esquecer de impor a condição de neutralidade da moeda no longo prazo); 

𝜋𝑡 = 𝛼1
𝑓
𝜋𝑡−1 + 𝛼2

𝑓
𝐸𝑡(𝜋𝑡+1) + 𝛼3

𝑓
ℎ𝑡−1 + 𝛼4

𝑓
Δ(𝑝𝑡

𝐹 + 𝑒𝑡) + 휀𝑡
𝑓  (6) 
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Em que: 

𝜋𝑡= taxa de inflação 

ℎ𝑡= logaritmo do hiato do produto 

𝑝𝑡
𝐹= logaritmo do índice de preços ao produtor externo 

𝑒𝑡= logaritmo da taxa de câmbio 

휀𝑡
𝑓
= termo aleatório 

𝐸𝑡(𝜋𝑡+1)= expectativa em t para a inflação em 𝑡 + 1 

3. uma condição de equilíbrio para o mercado de câmbio - a paridade descoberta 

da taxa de juros - relacionando o diferencial entre a taxa de juros domésticas e externas com a 

taxa esperada de desvalorização cambial e o prêmio de risco; 

Δ𝑒𝑡 = Δ𝑖𝑡
𝐹 + Δ𝑋𝑡 − Δ𝑖𝑡 + 𝜂𝑡     (7) 

4. uma regra para taxa de juros, que pode ser uma trajetória exógena da taxa de 

juros nominais ou reais, ou uma regra de reação do tipo Taylor (com pesos para os desvios da 

inflação esperada em relação a meta), ou ainda uma reação ótima, calculada 

deterministicamente ou estocasticamente. 

it = (1 − 𝜆)𝑖𝑡−1 + 𝜆(𝛼1(𝜋𝑡 − 𝜋
∗) + 𝛼2 ℎ𝑡 + 𝛼3)    (8) 

 

Em que:  

𝜋𝑡 = logaritmo da inflação, 

𝜋∗ = logaritmo da meta,  

ℎ𝑡 = logaritmo do hiato do produto e  

𝑖𝑡 = logaritmo da taxa de juros. 

 

Desta forma, conforme Bogdanski, Tombini e Werlang (2000), são possíveis diferentes 

especificações na forma reduzida variando conforme o interesse dos tomadores de decisão. 

Assim, supondo que o Banco Central conduza uma política monetária ativa e em resposta a um 

desaquecimento da econômica resolva baixar os juros. Esta decisão produzirá alguns efeitos 

sobre a demanda agregada e nível de preços que devem ser levados em consideração 

Para estimar o modelo proposto e analisar os mecanismos de transmissão da política 

monetária este trabalhou utilizou-se do conjunto de variáveis descritos na Tabela 1. Todos os 

dados foram coletados mensalmente durante o período compreendido entre janeiro de 2009 e 

fevereiro de 2018. 
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Tabela 1 – Descrição das Variáveis Utilizadas no Modelo 

Variável Denominação Tipo Descrição 

Inflação 𝜋𝑡 

         Endógena Utilizou-se o índice de preços ao consumidor amplo 

(IPCA) com variação acumulada divulgado pelo 

IBGE. 

 

Juros 

nominais 
𝑖𝑡 

Endógena Média mensal da Selic divulgadas pelo 
Banco Central do Brasil 

EMBI 𝑋𝑡 
Endógena Risco Páis medido pelo EMBI + divulgado pelo 

IPEADATA 

Hiato ℎ𝑡 

Endógena O cálculo do hiato foi realizado mediando a estimativa 

do seu produto potencial mediante aplicação do filtro 
Hodrick-Prescott com valor de λ= 14400 para a série 

mensal do IBC-br dessazonalizada.  

Câmbio 𝑒𝑡 

Endógena Taxa de câmbio livre para venda medida em R$/US$ 

série PTAX800 divulgada pelo Sisbacen. 

 

Variável Denominação Tipo Descrição 

NFSPS 𝑁𝐹𝑆𝑃𝑡 
Exógena Necessidade de financiamento Público acumulada, 

medida pelo Banco Central com desvalorização 

cambial (em % do PIB) 

Juros 

Reais 
𝑟𝑡 

Exógena  Taxa de juros reais deflacionada pelo IGP-M. 

Juros 

externos 
𝐼𝑡
𝐹 

Exógena Taxa de juros para os títulos americanos (Treasury 
Bills) divulgado pelo FMI  

Preços ao 

Produtor 

Externos 

𝑝𝑝𝑖𝑡 
Exógena Producer Price Index divulgado pelo Bureau Labor of 

Statistics  

Desvio 𝜋𝑡 − 𝜋
∗ 

Exógena Calculado pela diferença entre as séries observada 
para o IPCA e sua respectiva meta para o ano.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das fontes consultadas 

 

3.5 VETORES AUTORREGRESSIVOS 

 

Conforme pontuam autores como Lütkepohl e Krätzig (2004), Lütkepohl (2005), Pfaff 

(2008) e Enders (2015) a utilização de Vetores Autorregressivos para a análise de modelos 

dinâmicos multivariados passou a se consolidar como instrumento padrão na análise de relações 

macroeconômicas após a crítica realizada por Sims (1980) à utilização de modelos de larga 

escala que, segundo este autor, seriam incapazes de incorporar a endogeneidade de algumas 

variáveis ao sistema. 
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Essa classe de modelos, conforme Lütkepohl e Krätzig (2004), são adequados para a 

modelagem do processo gerador de dados para um grupo pequeno de variáveis. Estes autores 

ainda advertem para que as características individuais das séries como existência de tendência 

ou mudanças estruturais sejam levadas em consideração durante a estimação do modelo. Estas 

características muitas vezes podem ser identificadas mediante a análise gráfica. 

A existência de tendência, em particular, levanta questões interessantes. Caso seja 

observado uma tendência em comum entre as séries o modelo pode conter variáveis que sejam 

cointegradas e, desta forma, os modelos VAR deixam de ser adequados para a modelagem do 

processo gerador de dados. Neste caso é necessário reespecificar o modelo de forma que este 

seja capaz de incorporar as relações de cointegração existentes, os modelos adequados para este 

propósito passam a ser então o modelo VEC ou Vetor de Correção de Erros (LÜTKEPOHL; 

KRÄTZIG, 2004). 

Outra vantagem da utilização do modelo de vetores autorregressivos, conforme Enders 

(2015) e Lütkepohl (2005) é que estes modelos, além das previsões, fornecem outras poderosas 

ferramentas analíticas como a função de impulso resposta e a decomposição da variância. A 

função de impulso resposta é frequentemente utilizada para analisar as relações entre as 

variáveis do sistema mediante a estimação de elasticidades, isto é, da sensibilidade das (𝑘 − 1) 

variáveis do sistema a possíveis mudanças em uma variável específica. Neste trabalho a função 

de impulso resposta será empregada para a estimação da sensibilidade do produto a choques de 

política monetária como o aumento da taxa básica de juros. 

A decomposição da variância, por sua vez, fornece a contribuição, em termos percentuais, 

de uma variável 𝑗 sobre os desvios em relação a previsão estimada para a variável 𝑘, permitindo 

examinar o quanto desta variação se deve a própria variável e quanto se deve as demais 

variáveis endógenas do sistema (PFAFF, 2008; DURLAUF; BLUME, 2016). 

Assim, Lütkepohl (2005) define o modelo VAR(p) ou modelo VAR de ordem p da 

seguinte forma: 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝐴1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜐𝑡                          (9) 

No qual 𝑦𝑡 = (𝑦1𝑡, … . , 𝑦𝑘𝑡) é uma vetor (K ×1) de variáveis endógenas, 𝐴𝑖  é uma matriz 

(K ×K) de coeficientes fixos, 𝜇𝑡 = (𝜇1, … 𝜇𝑘)  é um vetor (K ×1) contendo o intercepto, 

permitindo a possibilidade de uma média, 𝐸(𝑦𝑡) , diferente de zero. Finalmente o  𝜐𝑡 =

(𝜐1, … 𝜐𝑘)
 é um vetor de dimensão K de ruídos brancos, isto é, 𝐸(𝜐𝑡) = 0, 𝐸(𝜐𝑡𝜐𝑡) = ∑𝜐  e 
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𝐸(𝜐𝑡𝜐𝑠) = 0 para 𝑡 ≠ 𝑠. A matriz de covariância ∑𝜐  é assumida como sendo não-singular 1. A 

estabilidade do sistema pode ser verificada, de acordo com Pfaff (2008) mediante análise dos 

autovalores da matriz de coeficientes. Caso estes forem, em módulo, menos que um, o sistema 

será dito estável. 

Caso as variáveis sejam todas integradas de ordem um 𝐼(1) pode ser que exista alguma 

combinação linear entre elas que resulte em um processo 𝐼(0), sendo assim as séries serão 

cointegradas. Aceita esta hipótese, o modelo (9) não será mais adequado de forma que o modelo 

VEC descrito pela equação 10 passe a ser mais indicado: 

 ∆yt = Πyt−1 +Γ1∆yt−1 +···+Γp−1∆yt−p+1 +ut (10) 

Na equação (41) tem-se que Π =  −(𝐼𝑘  − 𝐴1  −··· −𝐴𝑝) e 𝛤𝑖 =  −(𝐴𝑖 + 1 +··· +𝐴𝑝) 

para 𝑖 =  1, . . . , 𝑝 . O VECM é obtido pela subtração de 𝑦𝑡−1   em ambos os lados da equação 

47 e rearranjando os termos. O componente ∆𝑦𝑡  está livre de tendências dada a suposição de 

que as variáveis são todas 𝐼(1),sendo, portanto, estacionárias em sua primeira diferença. Sendo 

assim o termo 𝛱𝑦𝑡−1  é o único a conter as variáveis em nível, isto é 𝐼(1) ,  o que 

consequentemente implica que 𝛱𝑦𝑡−1 deve ser 𝐼(0). Os termos 𝛤𝑖 são geralmente chamados de 

parâmetros de curto prazo e 𝛱𝑦𝑡−1 é algumas vezes mencionado como termo de longo prazo. 

A análise mediante o uso dos modelos VAR tradicionais apresenta-se inadequada para a 

realização de previsões e estudo da dinâmica do sistema já que esta classe de modelos não 

impõe nenhuma restrição sobre a forma como as variáveis estão relacionadas tendo a teoria 

econômica apenas a função de especificar o conjunto de variáveis a serem incluídas no modelo 

assim como sua ordenação (PFAFF,2008). 

 Os modelos estruturais SVAR e/ou SVEC surge como solução para este problema de 

especificação e pode ser descrito pela equação 

 𝐴𝑦𝑡 = 𝐴1
∗𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑝

∗𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵휀𝑡                            (11) 

Os termos de erro do modelo, 휀𝑡, são assumidos como ruídos brancos e as matrizes 𝐴𝑖
∗, 

pra 𝑖 = 1,… , 𝑝 são as matrizes de coeficientes estruturais.  De acordo com Pfaff (2008) os 

modelos VAR padrão constituem uma forma reduzida dos modelos estruturais o que pode ser 

demonstrado multiplicando a equação 11 pela inversa da matriz 𝐴 

                   𝑦𝑡 = 𝐴
−1𝐴1

∗𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴
−1𝐴𝑝

∗𝑦𝑡−𝑝 + 𝐴
−1𝐵휀𝑡      (12) 

                     𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑣𝑡                 (13) 

 
1 Ou seja, é invertível já que seu determinante é igual a zero 
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Um modelo SVAR é geralmente utilizado no estabelecimento de relações estruturais 

mediante a imposição de restrições sobre a matriz A e/ou B de forma que o número de restrições 

não pode exceder a 
𝑛(𝑛−1)

2
 (PFAFF,2008).  

De forma semelhante o modelo SVEC contém as mesmas considerações sendo 

especificado da seguinte forma: 

𝐴∆𝑦𝑡 = Π
∗𝑦𝑡−1 + Γ1

∗∆𝑦𝑡−1 +⋯+ Γ𝑘−1
∗ ∆𝑦𝑡−𝑘+1 + 𝐶

∗𝐷𝑡 + 𝐵
∗𝑍𝑡 + 𝑣𝑡        (14) 

Em que Π∗, Γj
∗, 𝐶∗ e 𝐵∗ são as formas estruturais dos parâmetros e 𝑣𝑡é o termo de erro na 

sua forma estrutural de dimensões (nx1) que é assumido por possuir média zero sendo um 

processo do tipo ruído branco. As relações instantâneas entre as variáveis do lado direito da 

equação 14 são representadas pela matriz A. Se esta matriz for invertível, a forma reduzida do 

modelo estrutural na equação 14 pode ser descrita como Π = 𝐴−1Π∗, , Γj = 𝐴−1, Γj
∗, 𝐶 =

𝐴−1𝐶∗ e 𝐵 = 𝐴−1𝐵∗ e 𝑢𝑡 = 𝐴
−1𝑣𝑡. 

Desta forma a multiplicação da equação 14 por 𝐴−1resulta em  

 ∆𝑦𝑡 = Π 𝑦𝑡−1 + Γ1 ∆𝑦𝑡−1 +⋯+ Γ𝑘−1∆𝑦𝑡−𝑘+1 + 𝑣𝑡                 (15) 

Na forma estrutural são impostas restrições sobre as matrizes A e B. Conforme assegura 

LÜTKEPOHL (2004) a restrição de que a matriz B seja triangular inferior garante que os 

choques entrem sucessivamente nas equações do sistema. A depender das restrições impostas, 

segundo o autor, podem surgir três diferentes situações: 

1- A matriz 𝐵 = 𝐼𝑘 em que o termo de erro 𝑢𝑡 = 𝐴
−1𝐵휀𝑡 passe a ser afetado pelas relações 

contemporâneas  

2- A matriz 𝐴 = 𝐼𝑘: neste caso o termo de erro fica em função da especificação da matriz 

B, de forma que a matriz A é utilizada apenas na especificação do sistema 

3- Combinações de restrições para ambas as matrizes 

Apresentados então todas as características dos modelos de séries de tempo, no presente 

trabalho serão analisadas as questões tratadas ao longo dessa metodologia. Primeiro no software 

R serão realizados os testes de estacionariedade. Após a identificação de quais das variáveis 

apresentadas na Tabela 1 possuem ou não raiz unitária, será executado no software J Multi o 

teste de cointegração de Johansen (Traço) e no mesmo software (JMulti) será feita a estimação 

do modelo mais adequado dado as características de cointegração, levando em conta a 

estacionariedade ou não das variáveis e também o melhor ajuste dos critérios de defasagem  
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4 RESULTADOS  

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 

 

Nesta seção será realizada a análise descritiva das principais variáveis de interesse deste 

trabalho. Inicialmente será exposto o comportamento do índice de preços mensurado pelo 

IPCA. Posteriormente a taxa de juros básica, a Selic, será analisada e com base em Barbosa 

(2013) será apresentada uma estimativa da taxa de juros neutra para o caso brasileiro com o 

intuito de avaliar a postura da política monetária durante o período analisado. 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é a medida oficial da inflação no Brasil 

desde a adoção do RMI e é constituído por um agregado hierarquizado que se subdivide em 

grupos, subgrupos, itens e subitens. Desde agosto de 1999 são nove grupos que compõe o índice 

sendo eles: alimentos, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, comunicação, 

saúde, despesas pessoais e educação. Os pesos de cada grupo são definidos mensalmente de 

acordo com os gastos das famílias. Estes gastos são captados pela Pesquisa de Orçamento 

Familiar (POF). 

 A Figura 1 abaixo mostra o comportamento da variação mensal e variação acumulada 

em 12 meses do índice cheio do IPCA. 

 

Variação Mensal 

 

Variação acumulada em 12 meses 

 
Figura 1 – Evolução da Variação mensal e acumulada do IPCA 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE 

 

Por meio da análise da Figura 1 pode-se tirar importantes conclusões sobre a dinâmica 

dos preços. A variação mensal do índice cheio durante o período apresenta ciclos regulares 

representado, em grande parte, pelo comportamento sazonal dos grupos que compõe o índice.  

Por outro lado, a série de valores acumulados apresenta um comportamento praticamente 

estável e, em grande parte dos períodos que antecedem o início de 2015, esteve abaixo do teto 

da meta. No entanto, ao final do ano de 2014 as variações do índice começaram a apresentar 
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uma dinâmica ascendente. Em dezembro deste ano o índice apresentava variação mensal de 

0,78% fechando o ano com um acumulado de 6,41% em doze meses, valor ainda abaixo do teto 

da meta e já em janeiro de 2015 a variação no acumulado era 0,63% maior que o teto da meta.  

A trajetória ascendente do índice de preços estendeu-se por todo ano de 2015 e já no final 

do ano atingiu dois dígitos fechando o ano com um acumulado de 10,67% e atingiu o pico 

máximo em janeiro de 2016 com variação acumulada de 10,71% ao ano.  

Uma melhor compreensão do comportamento destes grupos pode ser observada pela 

Tabela 2 onde são apresentadas as contribuições2 de cada grupo do IPCA na variação do índice 

cheio para dezembro de 2014 e os primeiros meses de 2015. 

 

Tabela 2 – Contribuição dos grupos para o IPCA (p.p) 

 
Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 

IPCA Mensal 0,78 1,24 1,22 1,32 

Alimentos 0,27 0,37 0,20 0,29 

Habitação 0,08 0,36 0,18 0,79 

Residência 0  −0,01 0,04 0,02 

Vestuário 0,06  −0,04  −0,04 0,04 

Transportes 0,25 0,34 0,41 0,09 

Comunicação 0,05 0,04 0,07 0,08 

Saúde 0,08 0,18 0,09 0,04 

Despesas Pessoais 0 0,01 0,27 0,04 

Educação 0 0,01 0     −0,05 

Fonte – Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE 

 

 Pode-se observar que as maiores contribuições sobre o IPCA, nos períodos, residem nos 

itens que compõem o grupo dos preços dos alimentos e dos gastos em transporte. Em março de 

2015, o índice mensal apresentou variação de 1,32%, a maior do período, sendo o grupo 

habitação responsável por aproximadamente 60% do total, refletindo em grande parte o reajuste 

nas tarifas de energia que no período variaram 22,08%. 

Sendo os preços deste item regulados por contratos de concessão, a energia elétrica 

pertence a uma classe de bens cuja dinâmica é distinta dos demais bens que compõe a cesta 

abrangida pelo IPCA. De acordo com o Banco Central, em 2013 a redução das tarifas repercutiu 

com efeitos sobre a prorrogação de concessões de geração de energia elétrica e redução de 

encargos setoriais. Em 2014, devido à escassez de chuvas e com nível reduzido nos 

 
2 As contribuições de cada grupo para a variação do índice cheio são calculadas tomando o produto da variação do 

grupo i, no tempo t, 𝜋𝑖𝑡 , pelo seu peso respectivo 𝜔𝑖𝑡 .  A variação do índice cheio então calculada pelo somatório 

destas contribuições.  
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reservatórios houve um aumento da produção de energia termoelétrica, cujo preço de produção 

é maior fazendo com que o índice voltasse a subir. Já em 2015 o início do sistema de bandeiras 

tarifárias com a implementação das bandeiras vermelhas somada a necessidade de se cobrir 

despesas do setor atreladas a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) com o aumento da 

tarifa referente a energia gerada em Itaipu e o início do pagamento de empréstimos tomados 

pelas distribuidoras de energia junto a consórcio bancário em 2014 e 2015 pressionaram o 

aumento dos preços deste item no início deste último ano conforme pode ser observado na 

Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 – Variação mensal do item energia elétrica residencial 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE 

   

Por meio da Figura 3 nota-se que os preços livres apresentaram um comportamento 

estável durante todo o período enquanto os administrados praticamente explodiram em 2015 

devido ao choque de reajustes. Em janeiro de 2015 o índice deste grupo apresentou variação de 

2,5% valor um pouco maior que seis vezes a variação do mesmo período de 2014 (0,38%). A 

variação anômala dos monitorados foi em grande parte impulsionada pelo grupo habitação, 

mais especificamente sobre o item energia elétrica. Este item apresentou variação de 8,27% em 

janeiro de 2015 e já em março apresentava variação mensal de 22,08%, a máxima registrada 

para todo o período analisado conforme mostra a figura.  Sendo que o peso deste item na 

variação do índice cheio, em março de 2015, foi de 3,21% a energia elétrica contribuiu com 

0,71 p.p na variação do índice cheio, ou seja, o item sozinho foi responsável por 

aproximadamente 53,7% da variação do IPCA no período.  
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Figura 3 – Evolução dos preços livres e administrados  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do BACEN. 

No que se refere a taxa básica de juros, após uma sequência de cortes iniciada já no final 

de 2011 e intensificada em 2013 onde chegou a atingir 7,11%voltou aos dois dígitos em janeiro 

de 2014 quando atingiu a marca de 10,17%, conforme a Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Taxa Selic anualizada  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do BACEN. 

 

Nesta época houve uma condução expansionista da política monetária com o 

barateamento do crédito, principalmente para as famílias. O aumento da taxa em 2014 perdurou 

e em 2015 a taxa atingiu o pico máximo do período em 14,15%, tendo crescido em média 1,7% 

durante todo o ano. A redução foi mais expressiva em 2017 sendo que para o período a taxa 

caiu em torno de -5,97%.  

De acordo com Barbosa (2013) a política monetária expansionista praticada pelo Banco 

Central durante 2013 pode ser avaliada contrastando a taxa de juros reais avaliada ex-ante ou 

ex-post com a taxa de juros neutra. Sendo a taxa neutra aquela responsável por equilibrar 

investimento e poupança no pleno emprego. Por ser uma variável não observável, a taxa de 

juros neutra, deve ser estimada por algum procedimento econométrico. A Figura 5 exibe o 

comportamento da taxa real de juros ex-post e da taxa neutra estimada pela aplicação do filtro 
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Hodrick-Prescott. Caso a taxa de juros reais seja inferior a taxa neutra a política monetária será 

expansionista e caso contrário será dita contracionista (BARBOSA,2013).  

 

 

 

 

Figura 5 – Taxa de juros reais e taxa natural  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do BACEN 

 

Observa-se que a partir de 2012 a taxa real esteve abaixo da taxa neutra e este 

comportamento acentua-se durante todo o ano de 2013, indicando uma política monetária 

expansionista por parte do Banco Central. Em 2014 as taxas reais passam a subir e em 2017 

apresentam-se bem acima da taxa neutra, indicando uma política contracionista por parte das 

autoridades monetárias brasileiras.   

Pela análise descritiva das variáveis identificou-se a importância da variação dos preços 

administrados na explicação da elevação do índice cheio no início de 2015 impulsionada, 

majoritariamente, pelo reajuste dos preços que compõe o grupo habitação. A Selic, por sua vez, 

iniciou uma trajetória ascendente no final de 2013, período de afrouxamento da política 

monetária. 

 

4.2 ANÁLISE DO MODELO MACROECONÔMICO ESTIMADO 

 

Preliminarmente a estimação do modelo torna-se necessário determinar se as séries são 

ou não estacionárias assim como identificar suas respectivas ordens de integração. Este 

processo é importante na tomada de decisão sobre qual o melhor modelo a ser estimado. 

Os resultados dos testes realizados (Dickey-Fuller, Phillips-Peron e KPSS) demonstram 

que todas as variáveis, com exceção do hiato do produto, possuem raiz unitária para cada um 

dos três testes realizados. O hiato, embora tenha sido considerado uma variável não estacionária 

para o teste Dickey-Fuller foi tida como estacionária para os testes Phillips-Peron e KPSS. Para 
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as variáveis não estacionárias verificou-se suas respectivas ordens de integração sendo que 

todas as variáveis tornam-se estacionárias tomando sua primeira diferença, por tanto, sendo 

consideradas integradas de ordem um, 𝐼(1). 

Sendo as variáveis endógenas cointegradas de mesma ordem e estacionárias em sua 

primeira diferença é preciso prosseguir o teste para avaliar se no sistema existem relações de 

cointegração, ou seja, se as variáveis compartilham algum tipo de equilíbrio de longo prazo. 

Foi realizado o  teste de cointegração de Johansen, sendo utilizada a estatística do Traço. Os 

resultados obtidos sugerem evidências sobre a existência de ao menos um vetor de cointegração. 

Havendo, portanto, evidências para a existência de relações de cointegração o modelo 

mais adequado para atender aos objetivos desta pesquisa será um Vetor de Correção de Erros 

(VEC) cujos resultados da estimação são apresentados na seção abaixo. Para estimar o modelo 

fez-se o uso do software estatístico Jmulti.   

 

4.2.1 RELAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

Fundamentando-se no trabalho original de Bogdanski estimou-se um modelo de Vetor de 

Correção de Erros (VEC) contendo um vetor de cointegração. Para capturar o choque 

inflacionário vivenciado no início de 2015 foi utilizada uma variável dummy de mudança 

estrutural para este período. As relações contemporâneas entre as variáveis do modelo foram 

calculadas definindo-se a matriz B do modelo estrutural em conformidade com a especificação 

original proposta pelos autores.  

Nesta especificação apenas as variáveis câmbio, IPCA e Selic passam a ter relações 

contemporâneas com outras variáveis endógenas do modelo. Os resultados da matriz estimada 

são apresentados na matriz abaixo. Os coeficientes estimados devem ser interpretados com seus 

sinais opostos, de forma a Selic apresenta uma resposta positiva as variações contemporâneas 

no hiato do produto, ou seja, para o aumento de 1% no hiato o índice a taxa Selic deve aumentar 

cerca de 0,0036%. O câmbio não apresentou coeficiente significativo a respostas 

contemporâneas na Selic assim como o coeficiente de relação contemporânea do IPCA ao hiato 

do produto. Os resultados da matriz contemporânea se tornam relevantes para uma análise das 

respostas contemporâneas entre as variáveis do modelo, muito embora, empiricamente, seja 

observado que estas respostas aconteçam com alguma defasagem dada a estrutura institucional 

dos mecanismos de transmissão das políticas monetária.  
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𝐵 =  

(

 
 

0.0714 ∗∗ 0 0 0 0
  0.0187 ∗∗ 0.0243 ∗∗ 0 0   −0.0045 

0 0 0.0011 ∗∗ 0 0
0 −0.0052  0 0.0392 ∗∗ 0
0 0   −0.0036 ∗∗ 0  0.0167 ∗∗)

 
 

 

Notas – * significância a 1%, **significância a 5%, ***significância a 10% 

Valores críticos: (2,64*); (1,96**); (1,28***) 

 

Sendo um dos intuitos deste trabalho avaliar as relações entre as variáveis 

macroeconômicas no RMI, assim como a sensibilidade, entre juros, inflação e hiato o interesse 

principal reside na análise das funções impulso resposta das variáveis citadas. A Figura 6 abaixo 

exibe a resposta do IPCA a um choque na Selic pelo modelo estimado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Resposta IPCA a um choque na Selic 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

O resultado apresentado pela figura por si demonstra que variações na Taxa Selic 

produzem o efeito esperado de redução no índice de preços. Considerando as variáveis em 

escala logarítmica o choque com o aumento de 1% na taxa Selic provoca um decaimento suave 

da taxa de inflação que atinge uma redução de aproximadamente 0,0083% em 20 períodos. 
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Os efeitos do aumento da Selic sob o hiato do produto também respeita a teoria 

econômica, pois sendo o hiato do produto definido como a diferença entre o produto real e o 

potencial se ocorre de 𝑌𝑟 − 𝑌∗ <  0 logo 𝑌𝑟 < 𝑌∗. Desta forma, um aumento na Selic produz 

um efeito negativo sob o hiato que se dá mediante a redução do produto real em relação a 

capacidade potencial da economia.  

 

Figura 7 – Resposta do hiato a um choque na Selic 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

No modelo estimado, um choque na Selic de 1% provoca uma redução no hiato que se 

aproxima sucessivamente de 0,0004% ao longo do tempo.   

De acordo com estes resultados é possível inferir que o índice de preços apresenta uma 

sensibilidade maior em reposta as variações na taxa de juros do que o hiato do produto, o que 

justifica o uso da taxa de juros como instrumento na influência da trajetória da taxa de inflação 

uma vez que sendo esta mais sensível os efeitos esperados de uma política contracionista 

(aumento dos juros) alcançarão seus objetivos de redução do índice de preços com uma 

influência de menor intensidade sobre a atividade econômica.  

A Tabela 3 exibe a dinâmica da decomposição da variância para o hiato do produto. 

Conforme mostra tabela, grande parte das variações do hiato são explicadas por si mesma, 

sendo que nos dois primeiros períodos toda a sua variação é explicada por sua própria 

defasagem. A partir do terceiro período, conforme a tabela, o índice de preços passa a exercer 

influência na explicação das variações do hiato do produto. 
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Tabela 3 – Decomposição da Variância do hiato do produto. 

Período  Embi Cambio Hiato Ipca Selic 

1 0 0 1 0 0 

2 0 0 1 0 0 

3 0 0 0,99 0,01 0 

4 0 0 0,98 0,02 0 

5 0 0 0,95 0,04 0 

6 0 0 0,92 0,07 0 

7 0,01 0 0,88 0,11 0 

8 0,01 0,01 0,83 0,15 0,01 

9 0,01 0,01 0,78 0,19 0,01 

10 0,01 0,01 0,73 0,24 0,01 

11 0,01 0,01 0,69 0,28 0,01 

12 0,02 0,01 0,64 0,32 0,01 

13 0,02 0,01 0,6 0,36 0,01 

14 0,02 0,01 0,56 0,4 0,02 

15 0,02 0,01 0,52 0,43 0,02 

16 0,02 0,01 0,49 0,47 0,02 

17 0,02 0,01 0,46 0,49 0,02 

18 0,02 0,01 0,43 0,52 0,02 

19 0,02 0,01 0,4 0,54 0,02 

20 0,03 0,01 0,38 0,56 0,02 
Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

A taxa Selic, embora também apresente variação em grande parte explicada por si mesma, 

os dados também mostram contribuições significativas do hiato como componente explicativo. 

A capacidade desta varável em explicar as variações no hiato se manifestam já no primeiro 

período com cerca de 4% do total e chega a ocupar 61% do total na explicação ao final dos 20 

períodos analisados conforme demonstra a Tabela 4.  

O IPCA, por outro lado, passa a explicar a Selic a partir do terceiro período e chega a 

explicar 24% das variações na taxa de juros no vigésimo período. Diante do peso expressivo do 

hiato na explicação da Selic tem-se evidências que o Banco Central, durante o período 

analisado, tem adotado uma política monetária do tipo flexível, ou seja, as autoridades 

monetárias, na execução das políticas estão priorizando, além da estabilidade de preços, as 

oscilações do hiato.  
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Tabela 4 – Decomposição da Variância da Selic 

Período Embi Cambio Hiato  Ipca Selic  

1 0 0 0,04 0 0,96 

2 0 0 0,13 0 0,86 

3 0 0 0,22 0,01 0,76 

4 0 0 0,31 0,03 0,66 

5 0 0 0,38 0,05 0,56 

6 0 0 0,44 0,07 0,48 

7 0,01 0 0,48 0,1 0,41 

8 0,01 0 0,52 0,12 0,35 

9 0,01 0 0,54 0,14 0,31 

10 0,01 0 0,56 0,15 0,27 

11 0,01 0 0,57 0,17 0,24 

12 0,01 0 0,58 0,18 0,22 

13 0,01 0 0,59 0,19 0,2 

14 0,01 0 0,6 0,2 0,18 

15 0,01 0 0,6 0,21 0,17 

16 0,01 0 0,61 0,22 0,16 

17 0,01 0 0,61 0,23 0,15 

18 0,01 0 0,61 0,23 0,14 

19 0,01 0 0,61 0,24 0,13 

20 0,01 0 0,61 0,24 0,13 
Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

Por fim, a análise da decomposição da variância do IPCA demonstrou que a variável 

inflação (IPCA) não é explicada ao longo do tempo por oscilações na taxa de juros. Durante os 

vinte períodos analisados suas variações são explicadas, sobretudo, por si mesma. A taxa de 

câmbio que explica 2% de suas variações nos primeiros períodos decai para 1% permanecendo 

assim ao final do 20º período. O hiato chega no máximo cerca de 8% de suas variações. 

Essa insensibilidade ao longo do tempo do índice de preços em relação às variações na 

taxa de juros pode ser explicada pelo aumento do peso dos preços administrados dentro da cesta 

de bens que compõe o índice cheio. Sendo estes preços indexados por contratos é esperado que 

apresentem maior rigidez as condições normais de mercado reduzindo assim o poder da política 

monetária em afetar suas trajetórias. 
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Tabela 5 – Decomposição da Variância do IPCA 

Período  Embi Cambio Hiato Ipca Selic 

1 0 0,02 0 0,98 0 

2 0 0,02 0,01 0,98 0 

3 0 0,01 0,01 0,97 0 

4 0 0,01 0,02 0,97 0 

5 0 0,01 0,03 0,96 0 

6 0 0,01 0,03 0,96 0 

7 0 0,01 0,04 0,95 0 

8 0 0,01 0,05 0,94 0 

9 0 0,01 0,05 0,94 0 

10 0 0,01 0,06 0,93 0 

11 0 0,01 0,06 0,93 0 

12 0 0,01 0,06 0,93 0 

13 0 0,01 0,07 0,92 0 

14 0 0,01 0,07 0,92 0 

15 0 0,01 0,07 0,92 0 

16 0 0,01 0,08 0,91 0 

17 0 0,01 0,08 0,91 0 

18 0 0,01 0,08 0,91 0 

19 0 0,01 0,08 0,91 0 

20 0 0,01 0,08 0,91 0 
Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

Os preços administrados contêm bens que externalizam os impactos das variações em 

seus preços para o restante da economia como é o caso do preço da energia e dos combustíveis. 

Aumentos nestes bens tendem a produzir efeitos secundários sobre o índice cheio dada a 

influência destes bens no encadeamento produtivo.  

De acordo com o Banco Central o conjunto dos preços administrados representavam, em 

maio de 2016, cerca de 24,10% do índice cheio o que é ilustrado na Figura 8.  

 

Figura 8 – Evolução do peso dos preços administrados no índice cheio. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE 
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Conforme mostra a figura, a partir de 2015 a contribuição deste conjunto de preços passou 

a crescer de forma significativa o que pode contribuir para reduzir o efeito dos juros sobre a 

explicação do índice de preços.  

Os resultados desta seção indicam que o hiato do produto se torna mais significativo na 

explicação das variações na taxa Selic do que as variações no IPCA, o que pode indicar uma 

postura mais flexível do Banco Central neste período quanto aos objetivos da política 

monetária. Embora o IPCA tenha reagido de forma esperada a variações na Selic, esta 

praticamente não se demonstrou capaz de explicar a trajetória do IPCA e uma explicação 

possível seria a participação, cada vez mais crescente, dos preços administrados na composição 

do índice cheio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo do trabalho se debruçou sobre o estudo do RMI com uma breve revisão do 

arcabouço teórico que o fundamenta. Por ser construído com os pilares da teoria novo-

keynesiana é aceita a hipótese do trade-off entre desemprego e inflação no curto prazo dada a 

rigidez de preços e salários, contudo, no longo prazo é aceita a neutralidade da moeda. Sendo 

assim, o Banco Central torna-se exclusivamente responsável pela manutenção da estabilidade 

de preços com a execução de uma política monetária transparente. O intuito principal foi 

investigar os mecanismos de transmissão da política monetária assim como a sensibilidade de 

resposta das variáveis inflação e hiato aos choques na taxa básica de juros. Verificou-se que 

tanto o hiato quanto a inflação respondem negativamente aos choques na Selic sendo a 

sensibilidade de respostas da inflação maior que do hiato, o que justifica o uso da taxa de juros 

como instrumento de controle da autoridade monetária.  

No entanto, pela função de decomposição de variância do modelo estimado verificou-se 

que a taxa Selic apresenta contribuição nula nas explicações dos erros de previsão da taxa de 

inflação medida pelo IPCA.  Este resultado, conforme argumenta o trabalho, pode ser explicado 

devido a evolução significativa do peso dos preços administrados dentro da composição do 

índice cheio uma vez que, sendo estes preços indexados estes apresentam uma menor 

sensibilidade as condições de mercado o que pode reduzir o efeito da política monetária sobre 

o índice geral reduzindo o efeito da política.  Assim recomenda-se em trabalhos futuros 

investigar a elasticidade juros do investimento brasileiro. 
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RESUMEN 

El 13 de mayo de 1888, mediante la sanción la Ley Áurea, Brasil se convirtió en el último país del Hemisferio 

Occidental en abolir la esclavitud. El uso de caricaturas como documento histórico es relevante a la hora de 

analizar las sociedades del XIX, ya que los periódicos que las contenían eran el principal medio de lectura 

diaria de la época. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo será analizar la interpretación de ese 

acontecimiento hecha en las publicaciones satíricas y de humor El Mosquito, Don Quijote (ambas de 

Argentina) y Revista Illustrada (de Brasil). Con ese propósito, hemos seleccionado las ediciones del 2 de junio 

de 1888 de la Revista Illustrada, del 20 de mayo de ese mismo año del El Mosquito y de la misma fecha de 

Don Quijote. Abordaremos el tratamiento de la abolición de la esclavitud en las mismas desde la concepción 

de François Dosse sobre el acontecimiento histórico como una construcción social simbólica llena de sentido. 

Por otra parte, como se trata de fuentes gráficas para su deconstrucción nos apoyaremos en el concepto de 

representación de Roger Chartier, en el de condiciones de producción de Eni Orlandi y, precisamente porque 

son producciones caricaturescas, en el de polémica de Dominique Maingueneau. 

 

Palabras-Clave: Caricaturas. Esclavitud. Argentina-Brasil.  

 

RESUMO 

Em 13 de maio de 1888, através da sanção da Lei Áurea, o Brasil tornou-se no último país do hemisfério 

ocidental a abolir a escravidão. O uso de caricaturas como documento histórico é relevante ao analisar 

sociedades do século XIX, uma vez que os jornais que os continham, eram um dos principais meios de leitura 

à época. Portanto, o objetivo deste trabalho será analisar a interpretação desse fato nas publicações satíricas e 

humorísticas: Mosquito, Don Quixote (ambos da Argentina) e Revista Illustrada (do Brasil). Para isso 

selecionamos as edições de 2 de junho de 1888 da Revista Illustrada, e 20 de maio deste mesmo ano das revistas 

El Mosquito e Dom Quixote. Abordaremos o tratamento da abolição da escravatura a partir do conceito de 

acontecimento histórico de François Dosse, que é uma construção social simbólica carregada de significado. 

Por outro lado, como se trata de fontes gráficas para sua desconstrução apoiaremos o conceito de representação 

de Roger Chartier, nas condições de produção da Eni Orlandi e, justamente por serem produções caricaturadas, 

na polémica por Dominique Maingueneau. 

 

Palavras-Chave: Caricaturas. Escravidão. Abolição. Argentina-Brasil  
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Los periódicos 

 

Las caricaturas constituyen un documento histórico importante a la hora de analizar las 

sociedades del XIX, ya que los periódicos que las contenían eran el principal medio de lectura diaria 

de la época (SOSA VOTA, 2017, p. 8). Ellas describen una circunstancia particular exagerando 

ciertos elementos, ridiculizando situaciones y disminuyendo los contextos o a las personas de 

relevancia. Como sostiene Dominique Maingueneau el humor de las caricaturas se caracteriza por 

generar un registro polémico, es decir, “um dispositivo que se traduz por estratégias de integração/ 

desqualificação do adversário, que deixam muitos traços no enunciado” (MAINGUENEAU, 2010, p. 

196). La oscilación entre lo que se parece y lo que se diferencia, se da en el marco de un juego estético. 

Por lo tanto, a través del humor y la sátira se constituirá un espacio político donde manifestar una 

postura y generar opinión pública.  

En Brasil, los trabajos de los primeros artistas gráficos en la prensa ocurrieron inicialmente en 

la década de 1830. En 1876, el italiano Angelo Agostini fundó en Rio de Janeiro la Revista Illustrada.  

En contraste con la posición de sus competidores, Agostini buscó mantenerse independiente de los 

negocios y la política para ser capaz de dirigir su crítica hacia donde quisiera, ejerciendo así un 

periodismo no subordinado a intereses externos. De esta manera, mediante su publicación acompañó 

el desarrollo de una fase crítica de la historia de Brasil: el final del Segundo Imperio y el comienzo 

de la República, colocándose incluso en una postura crítica frente a esta última (VERGUEIRO, 2017). 

Además, la revista siguió de cerca del proceso de abolición de la esclavitud en el país. 

En Argentina, las luchas armadas del llamado “período anárquico” (1820- 1853) dieron lugar 

posteriormente a las luchas retóricas en el Congreso, en diarios y periódicos. Sin embargo, el Estado 

que se consolidó a fines del siglo XIX, si bien era formalmente democrático e independiente, era un 

Estado oligárquico y dependiente económicamente del exterior. En este contexto, El Mosquito y Don 

Quijote fueron las publicaciones humorísticas con mayor continuidad temporal e importancia política. 

Los directores y propietarios de ambas eran extranjeros, el francés Henri Stein y el español Eduardo 

Sojo, respectivamente.  

El Mosquito surgió en 1863 con el fin de interpretar los acontecimientos y desenmascarar las 

principales figuras públicas. Así, el humor era visto como un instrumento para descalificar a los 

adversarios, aunque en definitiva todos formaran parte de la política oligárquica. Por ende, El 

Mosquito encontró en la élite el blanco de sus críticas, su público lector y, en consecuencia, su 

sustento económico. Sin embargo, como señala Sosa Vota, esta publicación “sufrió presiones que 

dejaban en evidencia, por un lado, que la revista no adoptaba una posición dócilmente oficialista; y 

por otro, que en la elite dominante había diferencias y poca tolerancia hacia la libertad de expresión” 

(SOSA VOTA, 2017, p. 1). Asimismo, compartió con la dirigencia política oligárquica el 
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compromiso con las máximas positivistas. Con el tiempo, su afinidad con Roca y alineamiento al 

roquismo contribuyó al decaimiento de su nivel de ironía y sátira. 

Por otro lado, si El Mosquito representó y participó, de alguna manera, en la formación y 

consolidación del Estado oligárquico, Don Quijote, en cambio, representó los comienzos de su 

impugnación por las clases económicamente beneficiadas por el modelo exportador, pero 

políticamente excluidas, convirtiéndose así en un testigo más molesto. 

Las críticas de Don Quijote no sólo estaban dirigidas a los políticos, sino también al sistema 

político en general, partidos, clubes e instituciones donde se definía la política oligárquica y a los 

mecanismos por los cuales se reproducía el sistema como la corrupción, el clientelismo y el fraude 

electoral (SOSA VOTA, 2017, p. 3). 

 

Análisis publicaciones satíricas 

 

 A continuación, analizaremos cómo el acontecimiento de la abolición de la esclavitud en Brasil 

fue construido en las publicaciones satíricas de Brasil y Argentina. Utilizamos el término “construir” 

ya que siguiendo a Dosse el acontecimiento inmerso un conjunto movedizo de representaciones 

mentales, se constituye en sí mismo por sus huellas y su cristalización se efectúa a partir que se le 

nombra (DOSSE, 2013, p. 34)  

Elegimos fuentes visuales porque, como afirma Chartier, de entre las dos formas de 

representación existentes, el texto y la imagen, esta última es la que “tiene el poder de mostrar lo que 

la palabra no puede y enunciar lo que ningún texto podrá dar a leer”. Para poder hacerlo también 

tendremos en cuenta los textos que acompañan a dichas representaciones ya que como señala Chartier 

“las estratagemas, artimañas y maquinaciones desplegadas por los textos y los cuadros para imponer 

una significación unívoca, para enunciar y producir su correcta interpretación, descansa sobre el 

postulado de que el lector o espectador siempre puede ser rebelde” (CHARTIER, 1992, p. 90).   

Por otra parte, como señala Eni Orlani la cuestión a ser respondida no es lo que significa un 

texto sino como la hace. El mismo está constituido por las condiciones de producción o contexto 

amplio llamado interdiscurso, es decir por el contexto socio histórico o ideológico (ORLANDI, 2005, 

p. 33). En cuanto a lo ideológico, como señala, María Silvina Sosa Vota un tema que fue esencial en 

el discurso decimonónico latinoamericano fue la ideología del progreso tanto en la órbita material 

como intelectual (SOSA VOTA, 2017, p. 4). Es esta ideología la que subyace en las tres publicaciones 

que analizamos al posicionarse a favor de la abolición de la esclavitud, por más que, como veremos, 

difieran luego en la valoración política de ésta última.  

Respecto al contexto sociohistórico, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Brasil se 

encontró en el medio de una gran contradicción: era necesario desarrollar el “progreso” en el país 
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pero sin afectar los intereses de la clase dominante, que poseía un gran número de esclavos, y 

precisamente la persistencia del elemento servil chocaba con dicha pretensión de “progreso”. El 

proceso emancipatorio se intensificó en la década de 1880, con la presión popular, de varios 

intelectuales y de los esclavos. Ya hacia 1888 la abolición era vista como inevitable por lo que para 

ese momento hasta los dos partidos, Liberal y Conservador, simpatizaban con esta idea 

(ALCÂNTARA, 2013, p. 51-52).  

De la Revista Illustrada de Brasil, seleccionamos el número 0499 del 2 de junio 1888. En la 

tapa se observa la ilustración (figura A. 1) de un hombre negro parado sosteniendo una “azada”, 

herramienta de trabajo agrícola, en medio de dos hombres blancos. Podemos inferir que el negro es 

un reciente liberto, ya que está descalzo y vestido sencillamente. Los blancos, por el contrario, se 

encuentran bien vestidos con camisa, moño, saco y sombrero, y calzados con botas. Ambos sostienen 

en sus manos un billete mostrándoselo al liberto a quien le apoyan una mano sobre el hombro y miran 

con expresión de intento de convencimiento. A su vez el “ex” esclavo tiene una expresión de 

entusiasmo y asombro. El texto que acompaña debajo expresa: “A lavoura e os atuais libertos. EU! 

Honte tanto lambada p’ra trabaiá, e hoje só dinheiro e adulação. Ei! Ei!”. Por ende, podemos afirmar 

que en esta caricatura se intenta mostrar el cambio ocurrido después de la abolición para los 

trabajadores del campo, en su mayoría los ahora libertos. En el pasado el trabajo se encontraba 

entrelazado con el castigo físico, mientras que en el presente se basa en su intercambio por dinero 

(salario) y la adulación por parte de quienes antes ejercían la coerción física para atraer a la mano de 

obra. Así vemos como en la caricatura, los dos hombres blancos intentan tentar al liberto susurrándole 

al oído y mostrándole el billete que representa el salario para que escoja trabajar con alguno de ellos. 

Aquí se quiere mostrar cómo se proletarizaron las relaciones laborales en el campo como 

consecuencia de la abolición de la esclavitud. El trabajador, ex- esclavo, que acude al mercado decide 

dónde y con quién trabajar, según el salario, principalmente, y diversos factores.  

                                       Figura A.1. 

 

Fuente: REVISTA ILLUSTRADA, edición 499, año 1888. 
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En la segunda página de la publicación predomina el texto. Allí se concibe a la abolición de la 

esclavitud como el hecho que posibilitó que Brasil fuera efectivamente independiente y libre al 

afirmar que “A propia independência ao lado escravidão, era como que, a data velada, uma conquista 

clandestina. Hoje, sim, o Brasil é livre e independente”. En este sentido, según la Revista Illustrada, 

el 13 de mayo inauguró: “vinte dias de paz e contentamento que valerão para a nossa vida futura, por 

muitos anos e calma ficticia e progresso lento, pois enunciam o pacificamento das mais acuadas 

paixões”. A continuación, se desarrollan relatos sobre cómo los esclavos recibieron gustosos y con 

gratitud la ley de la abolición, la cual sólo trajo ventajas. En estas narraciones notamos la ausencia de 

lucha de clases, conflicto o enfrentamiento. Se transmite la imagen de una sociedad en armonía. Por 

ende, según este periódico, la abolición de la esclavitud significó la inauguración de uno de los 

períodos más gloriosos de la nación. A la vez, en las últimas páginas del número se relata 

sintéticamente el proceso de declaración de la abolición esclavitud durante los días anteriores. La 

participación popular se manifestó como apoyo, aprobación y respaldo mediante la presencia en las 

calles. Sin embargo, el proceso contaba con una dinámica propia y ajena a la acción popular ya que 

se esencialmente se desenvolvió en el congreso, lugar de actuación de la elite. Allí el acontecimiento 

es concebido como desenlace. Por lo tanto, siguiendo Dosse, este periódico concibe al acontecimiento 

doblemente: como resultado y como comienzo, como desenlace y como apertura de posibilidades 

(DOSSE, 2013, p. 19-20). 

Asimismo, volviendo al texto de la segunda página, cuyo título es “República Argentina”, en 

él se busca ver el reflejo de ese acontecimiento en las otras naciones, en especial en la Argentina, 

donde a raíz del mismo resurgió la fraternidad entre los “pueblos hermanos”. Hay que aclarar que el 

trabajo esclavo en el Río de la Plata continuó luego de la Revolución de Mayo. Un decreto del 

Triunvirato del 9 de abril de 1812 estableció el fin del comercio de esclavos, y un año después la 

Asamblea Constituyente declaró personas libres a los hijos de madres esclavas, pero habría que 

esperar a 1853 para la abolición definitiva en términos constitucionales (FREGA; BORUCKI; 

CHAGAS; STALLA, 2004, p. 117-120). Sin embargo, el 25 de mayo es tenido como epopeya de 

libertad y el comienzo del proceso revolucionario de emancipación rioplatense, por lo cual aquí es 

equiparado al 13 de mayo de 1888.  

Estos dos acontecimientos son leídos como dos casos de acontecimiento-símbolo, el cual según 

Dosse es "creador de identidades, punto de anclaje fundador de una tradición de ritos y de relatos 

conmemorativos" un paralelismo entre dos acontecimientos: el 13 de mayo en Brasil y el 25 de mayo 

en Argentina, fechas de la Revolución de Mayo y la sanción de la Ley Áurea. 

En las páginas 4 y 5 se pueden observar muchas pequeñas caricaturas. En una de ellas (figura 

A. 2) negros descalzos, por lo que deducimos que eran esclavos, se encuentran bailando alrededor 

fogata de instrumentos de tortura. Esto se corresponde con lo mencionado anteriormente en el texto 
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sobre cómo recibieron los negros la abolición de la esclavitud: con alegría y gratitud. Asimismo, el 

fuego suele ser concebido como un elemento purificador, liberador y regenerador. Mediante él, se 

establece una ruptura con el pasado de dolor representado por esos instrumentos, mientras que en el 

presente prevalece el regocijo. Así, otra vez el acontecimiento es concebido como ruptura, como un 

acontecimiento sensación, que nos remite a un hecho fuera de lo común o de la norma al realizar una 

ruptura en relación con la uniformidad cotidiana en un espacio-tiempo muy circunscrito (DOSSE, 

2013, p. 25). 

Figura A. 3. 

  

Fuente: REVISTA ILLUSTRADA, edición 499, año 1888. 

De El Mosquito analizamos el número 1324 de que salió el 20 de mayo de 1888. Con respecto 

a la recepción del mismo en la Argentina se menciona que la abolición “que tan dignamente se ha 

celebrado el pueblo argentino el Jueves pasado debe regocijar a todo ciudadano amante del progreso 

y especialmente a los americanos” ya que “la esclavitud persistente en Brasil representaba una 

mancha de deshonra para todo el continente. Finalmente, el texto concluye al afirmar: “Ya no tenemos 

más esclavos y podemos levantar la cabeza sin vergüenza ante las naciones más civilizadas”. Al igual 

que en la Revista Illustrada impera una mirada positiva sobre los efectos de la sanción de la Ley 

Aúrea y la concepción de inauguración de una etapa nueva a partir de ella. 

En el interior de este número se encuentran dos caricaturas referidas al acontecimiento en 

cuestión. En la primera (figura B. 2), se observa el retrato princesa Isabella de fondo. En el centro, un 

hombre negro que por su vestimenta sencilla y por estar descalzo representa podemos entender que 

es un ex esclavo se esfuerza por alcanzar y tocar a una mujer que representa la libertad ante la mirada 

amenazante y en cierta forma impotente de un hombre con aspecto malvado, con el ceño fruncido, 

ojos saltones y boca abierta y un látigo en la mano, el cual sería un señor de esclavos. La mujer 
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sostiene una antorcha que ilumina la oscuridad y de la cual sale un humo en el que está escrita la 

palabra libertad. El señor de esclavos se encuentra situado a un costado en el borde derecho en la 

oscuridad. debajo suyo yacen grilletes rotos. Su representación mediante un ser empequeñecido y de 

aspecto malvado es causante de polémica en el sentido de Maingueneau ya que descalifica a todo ese 

sector social. Por otro lado, ese juego entre luz y oscuridad sirve para contrastar la libertad y 

emancipación del presente con respecto a la opresión del pasado.  

                   

                                    Figura B. 2 

 

Fuente: EL MOSQUITO, número 1324, año 1888. 

 

En la segunda caricatura (figura B. 3), tres hombres negros, libertos, reciben con expresiones 

de alegría y sorpresa calzados de hombres blancos con traje y galera, que pertenecerían a la clase 

política. Estos les entregan zapatos de una bolsa llena, el primero de los hombres es más bajo que el 

esclavo. El texto que se encuentra debajo de la caricatura dice: “En el Brasil los esclavos no tenían el 

derecho de usar calzado. Con la abolición de la esclavitud, lo primero que hacen los emancipados es 

calzarse. ¡Qué buena oportunidad para algunos rochistas de deshacerse de los botines que les 

sobran!”. Aquí la clase dirigente brasilera está siendo comparada con cierto sector de la Argentina: la 

de los partidarios de Dardo Rocha. Este miembro del partido liberal conservador argentino tuvo 

preeminencia en él mismo debido al apoyo que le dio Julio A. Roca durante el período 1876-1886. 
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Hacia 1880 Stein pasa a firmar un contrato para promover a la facción de Dardo Rocha del PAN. 

Pero en 1882 el Presidente Roca le quita su apoyo a Rocha pasando a respaldar a Juárez Celmán 

debido a que acusa al primero de que “se ha comprado la plebe de todos los diarios de esta capital y 

derrama el dinero a manos llenas. Quiere gobernar la República”. Como resultado, el sucesor de Roca 

terminó siendo su concuñado y amigo, Miguel Juárez Celmán, quién ganó las elecciones 

presidenciales de 1886. Por esta razón, El Mosquito aliado de Roca, denomina como rochista la 

actitud de cierto clientelismo que se ve en la caricatura por parte de la clase dirigente brasileña con el 

fin de cooptar la “voluntad” y apoyo de los ex esclavos a cambio una especie de “caridad” (EL DÍA, 

2017).  

Figura B. 3 

   

 

Fuente: EL MOSQUITO, número 1324, año 1888 

        

El otro periódico que analizaremos de Argentina, Don Quijote, al contrario de El Mosquito, se 

caracterizó por mantener su independencia política durante todo el período de publicación. Sin duda 

este periódico es el más crítico y escéptico sobre las ventajas absolutas que supuestamente traería de 

manera instantánea la abolición de la misma. En este sentido se cuestiona: “Son setecientos mil 

esclavos los que van a gozar de repente y ensalmo de la libertad, ¿Qué se van a hacer con tanta sobra 

de libertad y con tanta falta de medios para utilizarlo? (...) ¿qué es peor? ¿Tener setecientos mil 

esclavos que más tarde o más temprano se libertarían, o tener setecientos mil pobres vagando 

libremente por toda una nación? Ya no tenemos esclavos. Esta frase debería decirse (...) viva la 

libertad para todos sin distinción de colores! hay blancos que son esclavos también”. Es decir, 

obviamente celebran la abolición de la esclavitud brasileña pero no se contentan con ello. Se plantea 
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que debería avanzarse más ya que se debería garantizar buenas condiciones de vida de esas personas 

que fueron liberadas y mejorar la de aquellas ya libres que sufren como si fueran esclavos. En 

particular destacan que desde la asunción de Juárez Celman (12 de octubre de 1888) esta situación en 

Argentina empeoró. A propósito, afirman: “Viva la libertad! ¡Abajo la esclavitud! ¡Qué bonito! Al 

esterior, pero ¡Qué feo! al interior. ¡Ya no hay esclavitud en América! ¡Ah! ¡Si esto fuera verdad! 

¡Oh dicha! (...) En Sud América ya no hay esclavos negros, sólo quedan esclavos blancos donde yo 

me sé y Vds. también” 

En lo que respecta a la caricatura (figura C. 1), en este número esta consta de una misma imagen 

dividida en dos cuadros, uno correspondiente a Brasil y otro a Argentina: 

 

                               Figura C.1 

 

 

Fuente: DON QUIJOTE, número 40, año 1888. 

El marco del lado izquierdo que corresponde a Brasil posee en el fondo el dibujo de plantas 

tropicales características de ese país. En el centro de la escena se ubica una mujer con túnica, corona 

de plumas, sosteniendo cadenas en su mano izquierda y con la derecha apoyada sobre el hombro de 

un hombre negro vestido sencillamente y descalzo, un liberto que se encuentra arrodillado y 

mirándola desde abajo con las manos juntas, como agradeciendo. Debajo de la cadena que sostiene 

la mujer, se haya una jaula abierta de la que sale una paloma blanca símbolo de la libertad. A su vez, 

la jaula se encuentra sobre una columna que dice “Brasil 1888”. 

Del lado correspondiente a la Argentina, la figura principal y más grande es una persona con 

cabeza de burro (como este periódico solía representar a Juárez Celmán en alusión a su origen 

cordobés y a su incapacidad política) vistiendo una túnica real y leyendo un documento cuyo título 
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es “Mi programa borrical”. Al costado izquierdo se encuentra un hombre con una camiseta que dice 

“capataz primero de blancos” y que con su látigo somete a varias personas que se encuentran 

arrodilladas enfrente suyo, esposadas, mirando el suelo con expresión de pesadumbre y con las ropas 

desgarradas. En dos de ellas se distingue escritas en sus ropas las palabras “industria” y 

“comercio”.  Del lado derecho vemos a un oficial, quien es Alberto Capdevila, el jefe de policía 

nombrado por Juárez Celmán, colgando una figura humana y sobre ellos sobrevuelan dos figuras con 

las inscripciones “oro” escapando. Estas dos imágenes establecen un contraste entre la situación 

brasilera y la argentina. Mientras que en Brasil la abolición abre una nueva etapa de esperanza, 

manifestada en la mirada del liberto hacia la “libertad”, en Argentina predomina la miseria la ruina 

del comercio y la industria junto a la crisis financiera debido a las malas políticas y autoritarismo del 

gobierno de Juárez Celmán. 

 

CONCLUSIÓN  

 

A lo largo de este trabajo, intentamos demostrar que las caricaturas constituyen un documento 

histórico importante, sumamente valioso e interesante, donde la crítica social se encuentra mezclada 

con el humor mediante la exageración y la provocación. La abolición de la esclavitud en Brasil no 

sólo puede ser considerado como un acontecimiento para este país, sino que también Argentina. Este 

acontecimiento resulta relevante para este país debido a la historia en común entre estos dos países 

limítrofes, como es mencionada en El Mosquito, y a que Brasil, un país sudamericano de importancia 

y dimensiones continentales, fue el último en abolir esclavitud adoptando las relaciones económicas 

capitalistas de producción que se venían imponiendo en la época por todo el continente. 

La lectura de la sanción de la Ley Áurea desde la publicación local resulta sumamente 

conmemorativa y optimista. Se destaca la ruptura con el pasado y la apertura de un nuevo tiempo de 

prosperidad y progreso. Sólo se realiza una advertencia a la clase dirigente que podría utilizar dicha 

situación para garantizarse apoyo político. Al igual que la Revista Illustrada se critica un sector de la 

clase dirigente brasileña. La visión más crítica fue la de Don Quijote, periódico que se presenta como 

apartado de cualquier sector político y económico dominante, ya que sostiene que si bien se abolió la 

esclavitud en Brasil esta sobrevive de otras maneras, mediante la miseria del pueblo y dependencia 

económica en ambos países. Desde esta publicación se realiza una crítica general al sistema político 

y a las consecuencias del económico en su totalidad. Esto es lo que les permite ver las continuidades 

más allá del acontecimiento y no sólo concebirlo como ruptura como lo hacen las otras publicaciones. 

Sin embargo, todas comparten su posicionamiento contra la esclavitud, ya que, como 

mencionábamos, ellas comparten subyacentemente la ideología del progreso propia de la época 

entraba en contradicción con dicho régimen de trabajo. 
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RESUMO 

Em 13 de maio de 1888, através da sanção da Lei Áurea, o Brasil tornou-se no último país do hemisfério 

ocidental a abolir a escravidão. O uso de caricaturas como documento histórico é relevante ao analisar 

sociedades do século XIX, uma vez que os jornais que os continham, eram um dos principais meios de 

leitura à época. Portanto, o objetivo deste trabalho será analisar a interpretação desse fato nas publicações 

satíricas e humorísticas: Mosquito, Don Quixote (ambos da Argentina) e Revista Illustrada (do Brasil). Para 

isso selecionamos as edições de 2 de junho de 1888 da Revista Illustrada, e 20 de maio deste mesmo ano das 

revistas El Mosquito e Dom Quixote. Abordaremos o tratamento da abolição da escravatura a partir do 

conceito de acontecimento histórico de François Dosse, que é uma construção social simbólica carregada de 

significado. Por outro lado, como se trata de fontes gráficas para sua desconstrução apoiaremos o conceito de 

representação de Roger Chartier, nas condições de produção da Eni Orlandi e, justamente por serem 

produções caricaturadas, na polémica por Dominique Maingueneau. 

 

Palavras-Chave: Caricaturas. Escravidão. Abolição. Argentina-Brasil  

 

RESUMEN 

El 13 de mayo de 1888, mediante la sanción la Ley Áurea, Brasil se convirtió en el último país del 

Hemisferio Occidental en abolir la esclavitud. El uso de caricaturas como documento histórico es relevante a 

la hora de analizar las sociedades del XIX, ya que los periódicos que las contenían eran el principal medio de 

lectura diaria de la época. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo será analizar la interpretación de ese 

acontecimiento hecha en las publicaciones satíricas y de humor El Mosquito, Don Quijote (ambas de 

Argentina) y Revista Illustrada (de Brasil). Con ese propósito, hemos seleccionado las ediciones del 2 de 

junio de 1888 de la Revista Illustrada, del 20 de mayo de ese mismo año del El Mosquito y de la misma 

fecha de Don Quijote. Abordaremos el tratamiento de la abolición de la esclavitud en las mismas desde la 

concepción de François Dosse sobre el acontecimiento histórico como una construcción social simbólica 

llena de sentido. Por otra parte, como se trata de fuentes gráficas para su deconstrucción nos apoyaremos en 

el concepto de representación de Roger Chartier, en el de condiciones de producción de Eni Orlandi y, 

precisamente porque son producciones caricaturescas, en el de polémica de Dominique Maingueneau. 

 

Palabras-Clave: Caricaturas. Esclavitud. Argentina-Brasil.  

 

Os periódicos 
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As charges constituem um importante documento histórico para analisar as sociedades do 

século XIX, pois os jornais que as continham eram o principal meio de leitura diária da época 

(SOSA VOTA, 2017, p. 8). Eles descrevem uma circunstância particular, exagerando certos 

elementos, ridicularizando situações e diminuindo contextos ou pessoas relevantes. Como sustenta 

Dominique Maingueneau, o humor dos cartuns se caracteriza por gerar um registro polêmico, ou 

seja, “um dispositivo que se traduz por estratégias de integração/desqualificação do adversário, que 

deixa muitos rastros não enunciados” (MAINGUENEAU, 2010, p. 196). A oscilação entre o 

semelhante e o diferente ocorre no quadro de um jogo estético. Assim, por meio do humor e da 

sátira, foi criado um espaço político para expressar uma posição e gerar a opinião pública. 

No Brasil, o trabalho dos primeiros artistas gráficos na imprensa começou na década de 1830. 

Em 1876, o italiano Angelo Agostini fundou a Revista Ilustrada no Rio de Janeiro. Em contraste 

com a posição de seus concorrentes, o editor italiano procurou se manter independente dos negócios 

e da política, para poder direcionar sua crítica para onde quisesse, exercendo assim um jornalismo 

não subordinado a interesses externos. Dessa forma, por meio de sua publicação, acompanhou o 

desenvolvimento de uma fase crítica da história do Brasil: o fim do Segundo Império e o início da 

República, mesmo assumindo uma postura crítica contra esta última (VERGUEIRO, 2017). Além 

disso, a revista acompanhou de perto o processo de abolição da escravatura no país. 

Na Argentina, as lutas armadas do chamado "período anárquico" (1820-1853) deram depois 

lugar a lutas retóricas no Congresso e na mídia. No entanto, o Estado que se consolidou no final do 

século XIX, embora formalmente democrático e independente, era um Estado oligárquico e 

economicamente dependente de países estrangeiros. Nesse contexto, El Mosquito e Don Quijote 

foram as publicações humorísticas de maior continuidade temporal e importância política. Os 

diretores e proprietários de ambos eram estrangeiros, o francês Henri Stein e o espanhol Eduardo 

Sojo, respectivamente. 

El Mosquito surgiu em 1863 para interpretar eventos e desmascarar grandes figuras públicas. 

Assim, o humor era visto como um instrumento de desqualificação dos adversários, embora, em 

última análise, todos fizessem parte da política oligárquica. Por isso, El Mosquito encontrou na elite 

o alvo de suas críticas, seu público leitor e, consequentemente, seu apoio econômico. No entanto, 

como assinala Sosa Vota, esta publicação “sofreu pressões que deixavam claro, por um lado, que a 

revista não adotava uma posição oficial mansa; e, por outro, que na elite dominante havia diferenças 

e pouca tolerância em relação à liberdade de expressão” (SOSA VOTA, 2017, p. 1). Da mesma 

forma, ele compartilhou com a liderança política oligárquica o compromisso com as máximas 

positivistas. Com o tempo, sua afinidade com a Roca e o alinhamento ao roquismo contribuíram 

para o declínio de seu nível de ironia e sátira. 
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Por outro lado, se El Mosquito representou e participou, de alguma forma, da formação e 

consolidação do Estado oligárquico, Don Quijote, por outro lado, representou o início de sua 

contestação pelas classes economicamente beneficiadas pelo modelo exportador, mas politicamente 

excluído, tornando-se assim uma testemunha mais irritante. 

As críticas de Don Quijote não se dirigiam apenas aos políticos, mas também ao sistema 

político em geral, partidos, clubes e instituições onde se definia a política oligárquica e aos 

mecanismos pelos quais o sistema se reproduzia, como corrupção, clientelismo e fraude eleitoral 

(SOSA VOTA, 2017, p. 3). 

 

Análise das charges 

 

 A seguir, analisaremos como o evento da abolição da escravatura no Brasil foi construído nas 

publicações satíricas do Brasil e da Argentina. Usamos o termo "construto" pois, seguindo Dosse, 

“o evento imerso em um conjunto mutável de representações mentais, constitui-se por seus traços e 

sua cristalização se dá a partir do momento em que é nomeado” (DOSSE, 2013, p. 34). 

Escolhemos as fontes visuais porque, como afirma Chartier, entre as duas formas de 

representação existentes, o texto e a imagem, esta última é aquela que “tem o poder de mostrar o 

que a palavra não pode e afirmar o que nenhum texto pode dar à leitura”. Para tanto, levaremos em 

conta também os textos que acompanham essas representações, pois, como aponta Chartier, “os 

estratagemas, artimanhas e maquinações empregadas pelos textos e pinturas para impor um sentido 

unívoco, para afirmar e produzir sua correta interpretação, repousam no postulado de que o leitor ou 

espectador pode sempre ser rebelde” (CHARTIER, 1992, p. 90). 

Por outro lado, como aponta Eni Orlani, a questão a ser respondida não é o que um texto 

significa, mas como ele o faz. É constituído pelas condições de produção ou contexto amplo 

denominado interdiscurso, ou seja, pelo contexto sócio histórico ou ideológico (ORLANDI, 2005, 

p. 33). No que se refere ao ideológico, como aponta María Silvina Sosa Vota, um tema essencial no 

discurso latino-americano oitocentista foi a ideologia do progresso tanto no âmbito material quanto 

no intelectual (SOSA VOTA, 2017, p. 4). É essa ideologia que está na base das três publicações que 

analisamos ao se posicionarem a favor da abolição da escravatura, ainda que, como veremos, 

divirjam mais adiante na avaliação política desta última. 

No que diz respeito ao contexto sócio histórico, a partir da segunda metade do século XIX, o 

Brasil encontrava-se no meio de uma grande contradição: era preciso desenvolver o "progresso" no 

país, mas sem afetar os interesses da classe dominante, que tinha um grande número de escravos, e 

justamente a persistência do elemento servil colidia com essa pretensão de "progresso". O processo 

emancipatório se intensificou na década de 1880, com pressão popular, vários intelectuais e 
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organização dos escravizados. Em 1888 a abolição já era vista como inevitável, pois até os dois 

partidos, Liberal e Conservador, simpatizavam com essa ideia (ALCÂNTARA, 2013, p. 51-52). 

Da Revista Ilustrada do Brasil, selecionamos o número 0499 de 2 de junho de 1888. Na capa 

há uma ilustração (figura A. 1) de um homem negro em pé, segurando uma “enxada”, ferramenta de 

trabalho agrícola, no meio dois homens brancos. Podemos inferir que o negro é um liberto recente, 

pois está descalço e vestido com simplicidade. Os brancos, por outro lado, estão bem vestidos com 

camisa, gravata-borboleta, paletó, chapéu e botas. Ambos seguram uma nota nas mãos, mostrando-a 

ao liberto. Pousam a mão em seu ombro e olham com expressão de tentativa de convencimento. Por 

sua vez, o “ex” escravo tem expressão de entusiasmo e espanto. O texto abaixo descreve: “A 

lavoura e os atuais libertos. EU! Honte tanto lambada p’ra trabaiá, e hoje só dinheiro e adulação. Ei! 

Ei!". Portanto, podemos dizer que essa caricatura tenta mostrar a mudança que ocorreu após a 

abolição para os trabalhadores rurais, principalmente os agora libertos. No passado, o trabalho 

estava entrelaçado com o castigo físico, enquanto no presente se baseia na sua troca por dinheiro 

(salários) e na adulação daqueles que antes usavam a coação física para atrair trabalho. Assim 

vemos como no desenho, os dois brancos tentam seduzir o liberto sussurrando em seu ouvido e 

mostrando-lhe o bilhete que representa o salário para que ele opte por trabalhar com um deles. Aqui 

queremos mostrar como as relações de trabalho no campo foram, ao menos interpretadas pela 

revista, proletarizadas como consequência da abolição da escravatura. O trabalhador, ex-escravo, 

que vai ao mercado decide onde e com quem trabalhar, principalmente com base no salário e em 

diversos fatores. 

                                       Figura A.1. 

 

Fonte :REVISTA ILLUSTRADA, edição 499, ano 1888. 

 

Na segunda página da publicação é predominante o texto em detrimento da imagem. Lá, a 

abolição da escravatura é concebida como o fato que possibilitou ao Brasil ser efetivamente 

independente e livre ao afirmar que “A própria independência do lado da escravidão era assim, uma 

data velada, uma conquista clandestina. Hoje, sim, o Brasil é livre e independente”. Nesse sentido, 
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segundo a Revista Ilustrada, em 13 de maio inaugurou: “vinte dias de paz e contentamento que 

valerão para nossa vida futura, por muitos anos e fictícia calma e lento progresso, declaramos ou 

pacificamos os países mais agudos ”. Em seguida, são desenvolvidas histórias sobre como os 

escravos receberam com alegria e gratidão a lei da abolição, que só trouxe vantagens. Nessas 

narrativas notamos a ausência de luta de classes, conflito ou confronto. A imagem de uma 

sociedade em harmonia é transmitida. Portanto, segundo este jornal, a abolição da escravatura 

significou a inauguração de um dos períodos mais gloriosos da nação. Ao mesmo tempo, nas 

últimas páginas da edição, o processo de declaração da abolição da escravatura nos dias anteriores é 

recontado sinteticamente. A participação popular se manifestou como apoio, aprovação e respaldo 

por meio da presença nas ruas. No entanto, o processo tinha uma dinâmica própria e alheia à ação 

popular, pois se desenrolava essencialmente no congresso, local de atuação da elite. Lá o evento é 

concebido como um desfecho. Assim, seguindo Dosse, este jornal concebe o acontecimento 

duplamente: como resultado e como início, como desfecho e como abertura de possibilidades 

(DOSSE, 2013). 

Também, retornando ao texto da segunda página, cujo título é “República Argentina”, busca-

se ver o reflexo desse acontecimento em outras nações, especialmente na Argentina, onde resulta a 

fraternidade entre os “povos irmãos”. Deve-se esclarecer que o trabalho escravo no Rio do Prata 

continuou após a Revolução de Maio. Um decreto do Triunvirato de 9 de abril de 1812 estabeleceu 

o fim do tráfico de escravos, e um ano depois a Constituinte declarou livres os filhos de mães 

escravas, mas seria preciso esperar até 1853 para a abolição definitiva nos termos constitucionais 

(FREGA; BORUCKI; CHAGAS; STALLA, 2004). No entanto, o 25 de maio é considerado uma 

epopeia da liberdade e o início do processo revolucionário de emancipação do rio da Prata, pelo 

qual é aqui equiparado ao 13 de maio de 1888. 

Esses dois eventos são lidos como dois casos de evento-símbolo, que segundo Dosse é 

"criador de identidades, ponto de ancoragem fundante de uma tradição de ritos e histórias 

comemorativas" (DOSSE, 2013, p. 90). Um paralelismo entre dois eventos: 13 de maio no Brasil e 

25 de maio na Argentina, datas da Revolução de Maio e da sanção da Lei Áurea. 

Nas páginas 4 e 5 e possível observar diversas charges. Em uma delas (figura A. 2) negros 

descalços, pelo que deduzimos que eram escravos, são encontrados dançando ao redor de uma 

fogueira de instrumentos de tortura. Isso corresponde ao que foi mencionado anteriormente no 

texto, sobre como os negros receberam a abolição da escravatura: com alegria e gratidão. Da mesma 

forma, o fogo é geralmente concebido como um elemento purificador, libertador e regenerador. Por 

meio dela, estabelece-se uma ruptura com o passado de dor representado por esses instrumentos, 

enquanto prevalece a alegria no presente. Assim, mais uma vez o acontecimento é concebido como 

uma ruptura, como um acontecimento sensacional, que nos remete a um acontecimento fora do 
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comum ou da norma ao fazer uma ruptura em relação à uniformidade cotidiana em um espaço-

tempo muito circunscrito ( DOSSE, 2013, p.25). 

Figura A. 3. 

  

Fonte: REVISTA ILLUSTRADA, edição 499, ano 1888. 

 

Do El Mosquito analisamos o número 1324, o qual saiu em 20 de maio de 1888. Sobre sua 

recepção na Argentina, menciona-se a abolição "que o povo argentino tão dignamente celebrou na 

quinta-feira passada deve alegrar todo cidadão amante do progresso e especialmente os americanos” 

já que “a persistente escravidão no Brasil representou uma mancha de desonra para todo o 

continente. Por fim, o texto conclui afirmando: "Não temos mais escravos e podemos erguer a 

cabeça sem pudor diante das nações mais civilizadas". Assim como na Revista Ilustrada, prevalece 

uma visão positiva sobre os efeitos da sanção da Lei Áurea e a concepção da inauguração de uma 

nova etapa a partir dela. 

Dentro desta edição há duas charges referentes ao evento em questão. Na primeira (figura B. 

2), o retrato da princesa Isabel pode ser visto ao fundo. Ao centro, um homem negro que, por sua 

roupa simples e pés descalços, deduz-se ser um ex-escravo, esforça-se para estender a mão e tocar 

uma mulher que representa a liberdade diante do olhar ameaçador e um tanto desamparado de um 

homem com ar malvado, carrancudo, olhos esbugalhados e boca aberta e um chicote na mão, que 

seria um senhor de escravos. A mulher segura uma tocha que ilumina a escuridão e da qual sai 

fumaça na qual está escrita a palavra liberdade. O senhor dos escravos está localizado ao lado na 

borda direita no escuro. Abaixo dele estão algemas quebradas. Sua representação por meio de um 

ser anão e mal-encarado é motivo de polêmica no sentido de Maingueneau, pois desqualifica todo o 

setor social. Por outro lado, esse jogo entre luz e escuridão serve para contrastar a liberdade e 

emancipação do presente em relação à opressão do passado. 

                  

                                    Figura B. 2 
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Fonte: EL MOSQUITO, número 1324, ano 1888. 

 

Na segunda caricatura (figura B. 3), três negros libertos recebem com expressões de alegria e 

surpresa os sapatos de homens brancos de terno e cartola, que pertenceriam à classe política. Estes 

lhes dão um saco cheio de sapato, sendo o primeiro dos homens mais baixo que o escravo. O texto 

abaixo da caricatura diz: “No Brasil os escravos não tinham o direito de usar sapatos. Com a 

abolição da escravatura, a primeira coisa que os emancipados fazem é calçar os sapatos. Que boa 

oportunidade para alguns rochistas se livrarem do saque que sobraram!”. Aqui a classe dominante 

brasileira está sendo comparada a um certo setor da Argentina: os partidários de Dardo Rocha. Este 

membro do partido liberal conservador argentino teve destaque pelo apoio que Júlio A. Roca lhe 

deu, durante o período 1876-1886. Por volta de 1880, Stein passou a assinar um contrato para 

promover a facção do PAN de Dardo Rocha. Mas em 1882, o presidente Roca retirou seu apoio de 

Rocha, passando a apoiar Juárez Celmán porque o acusou de “ter comprado a massa de todos os 

jornais desta capital, despejando dinheiro em suas mãos. Ele quer governar a República". Como 

resultado, o sucessor de Roca acabou sendo seu cunhado e amigo, Miguel Juárez Celmán, que 

venceu as eleições presidenciais de 1886. Por isso, El Mosquito, aliado de Roca, chama a atitude de 

um certo clientelismo visto na caricatura rochista pela classe dominante brasileira para cooptar a 

“vontade” e o apoio dos ex-escravos em troca de uma espécie de “caridade” (EL DÍA, 2017). 
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Figura B. 3 

   

 

Fonte: EL MOSQUITO, número 1324, ano 1888 

        

O outro jornal argentino que analisamos, Don Quijote, diferentemente de El Mosquito, 

caracterizou-se por manter sua independência política durante todo o período de publicação. Sem 

dúvida, este jornal é o mais crítico e cético quanto às vantagens absolutas que sua abolição 

supostamente traria instantaneamente. Nesse sentido, questiona: “setecentos mil escravos vão gozar 

de repente da liberdade, o que vão fazer com tanto excesso de liberdade e com tanta falta de meios 

para usá-la? (...) o que é pior? Ter 700.000 escravos que cedo ou tarde se libertariam, ou ter 700.000 

pobres vagando livremente por uma nação? Não temos mais escravos. Esta frase deve ser dita (...) 

viva a liberdade para todos sem distinção de cores! Há brancos que também são escravos”. Ou seja, 

eles obviamente celebram a abolição da escravatura brasileira, mas não se contentam com isso. 

Sugere-se que mais progressos sejam feitos, uma vez que devem ser garantidas boas condições de 

vida, para aqueles que foram libertos e os já livres, que sofrem como se fossem escravos. Em 

particular, destacam que desde a assunção de Juárez Celman (12 de outubro de 1888) a situação na 

Argentina se agravou. Aliás, eles dizem: “Viva a liberdade! Abaixo a escravidão! Que bonito! Lá 

fora, mas que feio! Dentro. Não há mais escravidão na América! Oh! Se isso fosse verdade! Oh 

felicidade! (...) Na América do Sul não há mais escravos negros, há apenas escravos brancos onde 

eu sei e você também” 

Em relação à caricatura (figura C. 1), nesta edição ela consiste na mesma imagem dividida em 

dois quadros, um correspondente ao Brasil e outro à Argentina: 
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                               Figura C.1 

 

 

                                 Fonte: DON QUIJOTE, número 40, ano 1888. 

 

A moldura do lado esquerdo que corresponde ao Brasil, tem ao fundo o desenho de plantas 

tropicais características daquele país. No centro da cena há uma mulher com túnica, coroa de penas, 

segurando correntes na mão esquerda e com a direita apoiada no ombro de um negro, vestido 

simples e descalço, um liberto que está ajoelhado e olhando para ela de baixo, com as mãos 

cruzadas, como se estivesse agradecendo. Sob a corrente que a mulher segura, há uma gaiola aberta 

de onde sai uma pomba branca, símbolo da liberdade. Por sua vez, a gaiola fica em uma coluna que 

diz "Brasil 1888". 

Do lado correspondente à Argentina, a figura principal e maior é uma pessoa com cabeça de 

burro (como este jornal representava Juárez Celmán, em alusão à sua origem na cidade de Córdoba, 

e à sua incapacidade política) vestindo uma túnica real e lendo um documento cujo o título é "Meu 

programa borrical". Do lado esquerdo está um homem com uma camiseta que diz “primeiro capataz 

dos brancos” e com seu chicote subjuga várias pessoas que estão ajoelhadas à sua frente, 

algemadas, olhando para o chão com expressão de pesar e com roupas rasgadas. Em dois deles, as 

palavras “indústria” e “comércio” podem ser vistas escritas em suas roupas. Do lado direito vemos 

um oficial, que é Alberto Capdevila, o chefe de polícia nomeado por Juárez Celmán, pendurando 

uma figura humana e sobre eles voam duas outras figuras com as inscrições “ouro” escapando. 

Essas duas imagens estabelecem um contraste entre a situação brasileira e a da Argentina. Enquanto 

no Brasil a abolição abre uma nova etapa de esperança, manifestada no olhar do liberto para a 
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"liberdade", na Argentina prevalece a miséria, a ruína do comércio e da indústria junto com a crise 

financeira devido às más políticas e autoritarismo do governo de Juarez Celman. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, procuramos demonstrar que os cartuns constituem um documento 

histórico importante, extremamente valioso e interessante, onde a crítica social se mistura com o 

humor através do exagero e da provocação. A abolição da escravatura no Brasil pode ser 

considerada um acontecimento não só para este país, mas também para a Argentina. Este evento é 

relevante para este país devido à história comum entre esses dois países limítrofes, como 

mencionado no El Mosquito e, porque o Brasil, um país sul-americano de importância e dimensões 

continentais, foi o último a abolir a escravidão, adotando relações econômicas capitalistas de 

produção que se impunham na época em todo o continente. 

A leitura da aprovação da Lei Áurea da publicação local é altamente comemorativa e otimista. 

Destacam-se a ruptura com o passado e a abertura de um novo tempo de prosperidade e progresso. 

Apenas um alerta é feito para a classe dominante que poderia usar essa situação para garantir apoio 

político. Assim como na Revista Ilustrada, um setor da classe dominante brasileira é criticado. A 

visão mais crítica foi a de Don Quijote, jornal que se apresenta separado de qualquer setor político e 

econômico dominante, pois sustenta que embora a escravidão tenha sido abolida no Brasil, ela 

sobrevive de outras formas, através da miséria do povo e da economia dependência em ambos os 

países. A partir desta publicação é feita uma crítica geral ao sistema político e às consequências do 

sistema econômico como um todo. É isso que lhes permite enxergar as continuidades para além do 

evento e não apenas concebê-lo como uma ruptura como fazem outras publicações. No entanto, 

todos partilham a sua posição contra a escravidão, pois, como referimos, partilham de forma 

subjacente a ideologia do progresso típica da época, que contrariava aquele regime de trabalho. 
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RESUMO 

 
Ao longo do processo histórico de avanço sobre a espacialidade onde está localizada a Ilha do Bananal é 

possível identificar complexas relações interétnicas entre os diferentes povos indígenas ali territorializados e 

outros agentes históricos que deixaram narrativas onde é possível visualizar representações sobre aqueles 

povos atreladas a diversos projetos e interesses de seus autores e/ou de grupos em diferentes temporalidades. 

Em meio à uma complexa dinâmica de construção de representações sobre o outro, ideias de que esses povos 

seriam provenientes de outra “raça” humana passam a circular sobretudo no século XIX em obras de autores 

como Castelnau, Couto de Magalhães e outros de seus contemporâneos. Tais ideias são utilizadas para o 

enquadramento dos povos indígenas à diferentes teorias científicas e sus leituras, sobretudo aquelas ligadas ao 

evolucionismo e racismo, sem deixar de reproduzir outras representações dos indígenas que foram 

historicamente construídas e legitimadas por distintas relações de poder envolvidas em diferentes 

temporalidades. Assim sendo, esse artigo apresenta uma breve análise sobre tal problemática a partir de 

narrativas diversas relativas àquela espacialidade, indicando especificidades que convergem para 

representações sobre o outro que contribuíram para a consolidação do racismo estrutural que persiste nos 

séculos seguintes no Brasil em relação aos povos indígenas acionado por vezes a partir de categorias utilizadas 

nessas e em outras narrativas dos séculos XVIII e XIX.  

 

Palavras-chave: Relações interétnicas. Relações de Poder. Povos Indígenas.  

 

 

ABSTRACT 

 
Throughout the historical process of advancing over the space where it is located on Bananal Island, it is 

possible to identify complex interethnic relations between the different indigenous peoples there and other 

historical agents that elaborate narratives in which it is possible to visualize representations about those peoples 

linked to different projects and interests of its authors and/or groups at different times. In the midst of a complex 

dynamic of construction of representations about the other, ideas that these peoples originated from another 

human “race” began to circulate, mainly in the 19th century, in works by authors such as Castelnau, Couto de 

Magalhães and other contemporaries. These ideas are used for framing the indigenous peoples to different 

scientific theories and readings, especially those related to evolutionism and racism, while reproducing other 

representations of the indigenous peoples that were historically constructed and legitimized by different 

participatory power at different times. Therefore, this article presents a brief analysis of this problem based on 

diverse narratives related to that spatiality, there are specificities that converge to representations about the 

other that contributed to a consolidation of the structural racism that persists in the following centuries in Brazil 

in relation to the indigenous peoples triggered sometimes from the categories used and in other narratives from 

the 18th and 19th centuries. 

 

Keywords: Interethnic relations. Power Relations. Indigenous Peoples. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esse artigo apresenta uma possibilidade de análise sobre construções de representações sobre o 

outro em narrativas elaboradas por diferentes agentes históricos ao longo do processo histórico 

marcado por relações interétnicas complexas e específicas que por vezes foram categorizadas como 

o encontro entre “raças” humanas diferenciadas. Tais representações carregam concepções de beleza, 

branquitude, cristandade e de diferentes graus de “civilização”, levando à utilização de pares 

conceituais como “cristão” e “pagão”, bem como de “civilizados” em relação a “índios” “bárbaros” 

e “selvagens”.  

Tratam-se, portanto, de categorizações alicerçadas na existência de diferença e na oposição do 

nós e do outro numa dinâmica caracterizada pelo que foi conceituado por Chartier (2002, p. 17) como 

“luta de representações” e “conflitos de categorizações” fortemente alinhadas com distintas 

intencionalidades, interesses, estratégias e práticas dos agentes históricos ou grupos envolvidos que 

buscam impor “sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio.”  

A partir disso, diferentes práticas sociais e representações podem ser problematizadas a partir 

de narrativas criticamente analisadas e que indicam elementos fundamentais para o entendimento de 

como as situações de contato entre diferentes povos indígenas e outros agentes históricos resultaram 

não apenas em relações de alteridade, mediações, alianças, bem como de conflitos.” 

A fim de aprofundar a análise, foi estabelecido um recorte geográfico que permite destacar a 

dinâmica de construção de representações e categorizações sobre diferentes povos indígenas em 

narrativas escritas ao longo do processo de avanço sobre a espacialidade onde está situada a Ilha do 

Bananal num ponto do Rio Araguaia e caracterizado pela existência de diferentes territórios dos povos 

conhecidos como Karajá, Javaé, Xavante e Tapirapé. Tais narrativas foram produzidas a partir de 

experiências, percepções e memórias passíveis de elementos subjetivos peculiares a seus autores 

envolvidas com viagens exploratórias por trechos daquele rio ligadas a diversos projetos econômicos, 

religiosos e políticos, sobretudo a partir do século XVIII, envolvidas com relações de poder distintas.  

Portanto, esse artigo busca apresentar uma problematização sobre narrativas que abordam os 

diferentes povos indígenas a partir de sua descrição, categorização e representação, destacando o uso 

de “raça” como categoria explicativa da diferença que se tornou constante no século XIX. Ressalta-

se que mesmo em narrativas anteriores que não acionavam “raça”, diferentes representações faziam 

referências à características atribuídas aos povos indígenas como a indolência, a irracionalidade, a 

desumanidade, o paganismo, o canibalismo e outras categorizações negativas.  
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A convergência desses elementos não pode ser entendida como universal a todas as narrativas 

produzidas ao longo do processo, mas como possibilidade analítica a partir da historicidade da adoção 

de diferentes categorizações e representações. Nesse sentido, em algumas narrativas produzidas em 

determinadas temporalidades é possível localizar referências a indígenas a partir de categorias 

utilizadas para fazer referências à pragas como o verbo “infestar”, além de caracterizar diferentes 

etnias com características atribuídas a animais como “mansos” ou “ferozes”. A mesma dinâmica se 

aplica para o uso de pares como “catequisados” e “aliados” em contraposição aqueles que seriam 

“selvagens” e/ou “bárbaros”, representando um “problema” e “empecilho” para o avanço do 

“progresso” e da “civilização” naquela espacialidade. Tais dinâmicas, conflitos e nuances contidas 

em diferentes narrativas são melhor compreendidas a partir do aprofundamento de suas 

especificidades, conforme abordagem a seguir, ainda que sujeita à limitações.  

 

Representações sobre os povos indígenas em narrativas sobre a espacialidade da Ilha do 

Bananal 

 

Leonardi (1996, p. 19) afirma que, desde o princípio da colonização, os portugueses inseriram 

em diferentes narrativas uma perspectiva negativa1 sobre os povos indígenas caracterizados por sua 

“bestialidade” e “desrazão” como um escrito de 1618 no qual Ambrósio Fernandes Brandão afirma 

não conseguir distinguir os “índios e as feras” e o “Tratado da terra do Brasil” publicado no final do 

século XVI por Pero de Magalhães Gândavo que apresenta uma “imagem terrível” desses agentes 

históricos como  “desumanos e cruéis, vivendo como animais, sem ordem e sem sociedade”.  

Apesar da existência de um amplo e necessário debate historiográfico sobre as representações 

sobre os povos indígenas, essas indicações permitem apontar para uma dinâmica onde a alteridade 

resultante do contato entre europeus e os nativos das terras “descobertas” fomentou não apenas a 

curiosidade e o estranhamento com relação ao “outro”, mas a elaboração de narrativas permeadas de 

comparações, julgamentos, categorizações que, por parte dos lusitanos, foram transpostas em escritos 

que indicam a construção de lugares aos quais os indígenas seriam colocados com diferentes 

propostas e perspectivas de ação, mas que se aproximavam na medida em que eram situados abaixo 

da posição ocupado pelos “homens cristãos e civilizados” europeus.  

 
1 Leonardi (1996, p. 19-20) ressalta que essa perspectiva negativa sobre os povos das terras “descobertas” não era 

compartilhada por todos os europeus apontando “[...] na Itália, na França e demais países europeus, graças principalmente 

às cartas de Américo Vespúcio, a terra recém-descoberta e seus habitantes pareciam algo belo e agradável...”. Todavia, 

em Portugal tal perspectiva teria circulação, como indicou um estudo realizado na Biblioteca da Ajuda em Lisboa e em 

arquivos de Évora, Simancas e Servilha, na qual o pesquisador observa que a concepção sobre os indígenas na literatura 

portuguesa do século XVI e XVII não apresentava “nenhuma corrente significativa indianófila” sem a perspectiva do 

“bom selvagem”, In: THOMAS, Georg. Política indigenista dos portugueses no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 1982.  
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Em dinâmicas de construção de representações com relações de poder específicas, diferentes 

narrativas enfatizaram a distinção do europeu daquele outro por vezes o colocando numa posição 

equivalente à de animais e/ou de seres não humanos, como teria ocorrido quando Gaspar de Lemos 

chegou em Portugal, em 1500, com a notícia da “descoberta” de outras terras levando consigo um 

Tupi que teria sido considerado pela população lisboeta “semelhante às cabras, ou a um fauno, um 

daqueles monstros da Antiguidade”, ainda conforme Leonardi (1996, p. 20). 

A situação colonial gerou práticas sociais específicas em diferentes espacialidades das terras de 

interesse de lusitanos e castelhanos, de modo que o litoral do que viria a ser o Brasil tiveram uma 

dinâmica diferenciada do interior, mas que compartilhavam do contato entre colonizadores e 

indígenas em diferentes temporalidades. Como indica Balandier (1993, p. 110), é possível identificar 

“três forças” “associadas historicamente” que foram a ação econômica, administrativa e missionária 

desenvolvida com suas especificidades pelos colonizadores e que dinamizada as relações interétnicas 

e que implicavam tensões e conflitos. 

Para europeus, as terras “descobertas” seriam por vezes descritas como “infestadas” de 

“gentios”, “bárbaros” e “pagãos” que deveriam ser catequizados e civilizados a fim de se tornarem 

súditos da Coroa e fiéis do catolicismo romano, como se intencionava “através de práticas que 

visavam trazer as almas à verdade capaz de objetivar como índio aquele que, sem ser ainda totalmente 

cristão, também já não era mais gentio”, conforme “discursividade inaciana” da Companhia de Jesus 

indicada por  Oliveira (2013, p. 98). É possível vislumbrar ambiguidades não apenas em narrativas 

de missionários religiosos em relação à identidade dos povos indígenas, pois outros agentes históricos 

acionam categorias a classificações que podem conter nuances de perspectivas diretamente ligadas à 

distintos interesses, de modo que é necessário um aprofundamento capaz de apresentar elementos que 

contribuam para a problematização que envolve a dinâmica de relações de poder e a construção e 

representações sobre o outro. 

As reflexões de Perrone-Moisés (1192, p. 117) permitem identificar elementos, mudanças e 

contradições em relação às práticas sociais que envolviam a legislação indigenista existente entre os 

séculos XVI e XVIII, bem como a convergência que resultou na adoção de uma “linha de política 

indigenista” que se aplicava aos indígenas aldeados e aliados e outra destinada aos inimigos das ações 

de colonização dentro da lógica da “diferença irredutível entre “índios amigos” e “gentio bravo”.  

Tais representações podem ser melhor problematizadas através de análise documental relativa 

à uma especialidade específica, tal qual aquela que engloba a Ilha do Bananal e diferentes territórios 

indígenas e que até o século XVIII pode ser considerada como uma zona de contato com uma relativa 

baixa circulação de outros agentes históricos e que, de acordo com Rocha (2001, p. 36-51), não 

possuía arraiais ou vilas, estaria fora de rotas de “caminhos coloniais” e ainda não teria sido atingida 

por deslocamentos humanos que fomentavam a expansão da pecuária oriunda do litoral e que 
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avançava pelo Rio São Francisco, se direcionava às margens do Rio Tocantins, mas que não havia 

chegado próxima ao Rio Araguaia. 

Furtado (2016, p. 385), ao abordar o avanço sobre a espacialidade situada ao longo do Rio 

Tocantins, problematiza sobre a presença de povos indígenas indicada por “vestígios” nas 

documentações produzidas por bandeirantes e expedicionários ressaltando a ênfase dada por esses 

agentes históricos aos problemas que representariam aqueles por eles categorizados como “bárbaros”, 

“pagãos” e “gentios”. De modo aproximado, é possível identificar em narrativas relativas à 

espacialidade na qual está a Ilha do Bananal a construção de representações sobre os povos indígenas 

construídas e/ou reproduzidas por diferentes agentes históricos que por ali circulavam ou dali tinham 

notícias que estavam envolvidas em relações de poder e práticas sociais diversas, com interesses 

ligados à missões religiosas, à projetos de navegação comercial do Rio Araguaia, à governança de 

territórios, à expansão de atividades comerciais como a extração de minérios, à utilização de mão-de-

obra indígena. 

As relações interétnicas entre indígenas e “não índios”2 eram marcadas por dinâmicas distintas 

como alianças, mediações e disputas, de modo que no século XVIII, ocorre a intensificação de 

conflitos interétnicos nas proximidades daquela espacialidade, dentre os quais Ataíde (2001, p. 32) 

destaca a existência de “hostilidades” em relação aos Kayapó (1751), a autorização de guerra contra 

os Xavante (1761), o registro de uma “bandeira” para combater os indígenas na Ilha do Bananal 

(1776), da expedição que destruiu aldeias dos Avá-Canoeiros (1796), e o ataque dos Kayapó ao 

distrito de Santa Luzia (1766). Nos “Annaes da província de Goyaz” é possível localizar menções a 

conflitos com diferentes povos indígenas como os Kayapó que, diante de “hostilidades” sofridas, 

teriam realizado “correrias” e revidado supostamente “com maior fúria, atacando os comboios e os 

viajantes escoteiros, destruindo fazendas, queimando as casas e os paióis, e praticamente cenas do 

maior canibalismo contra os pacíficos moradores”, conforme Alencastre (1979, p. 144-145). Trechos 

como esse indicam que tais indígenas seriam “canibais”, “bárbaros” e violentos, de modo que seriam 

alvo de expedições que suscitavam outros conflitos e as ditas “correrias” dos Kayapó e que permeou 

as relações interétnicas que foram analisadas por Turner (1992).  

Dentro de dinâmicas semelhantes, o povo Xavante, apesar de possuir um território nas 

proximidades da Ilha do Bananal como indicado por Chaim (1983, p. 51), outros grupos que se 

deslocavam e que entravam em situações de conflito com moradores de arraiais e vilas e poderiam 

ser vitimados pela truculência de expedições como uma que ocorrei em 1784 que buscava 

 
2 A categoria “não índio” é generalizante e engloba diferentes agentes históricos, de modo que é utilizada entre aspas para 

indicar seus limites em termos de especificidades que podem ser melhor identificados através da análise documental e/ou 

narrativas historiográficas pertinentes.  
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“empreender a conquista dos Xavante” diante da “indocilidade dos selvagens”, conforme Alencastre 

(1979, p. 246). 

Xavante e Kayapó eram categorizados como “selvagens”, “hostis”, “cruéis” e outras 

adjetivações que os enquadravam dentro da posição de “índios” inimigos e bravios aos quais caberia 

a possibilidade da realização de “guerras-justas” mesmo depois das mudanças da política indigenista 

provocadas pelo “diretório pombalino”. Tal situação ocorreu em 1811, quando uma Carta Régia 

assinada por Dom João VI autorizou a guerra contra os Karajá, Apinajé e Xavante caso fosse 

necessário e tinha como alvo indígenas do Aldeamento Nova Beira e presídio São Pedro do Sul 

situados na Ilha do Bananal. Naquela ilha fluvial, também conhecida como Ilha de Sant’Ana, foi 

construído em 1775 tais instalações que abrigaram inicialmente grupos de Javaé e Karajá. Segundo 

Chaim (1983, p. 62), esses grupos seriam “pacíficos”, alguns eram considerados “indolentes”, 

“preguiçosos” e por vezes acusados de roubos, dentre os quais os Javaé e Karajá teriam se tornado 

“hostis” em “consequência dos sucessivos ataques e traições do colonizador” e se tornado alvo de 

conflitos e outras ações que teriam tentado em vão estabelecer a “paz” para o desenvolvimento de 

interesses de diferentes agentes históricos “não índios”. 

Em narrativas de documentos coevos e mesmo em textos históricos é possível encontrar 

referências à categorias como “gentio”, “selvagem”, “bárbaro” para indicar os diferentes povos 

indígenas, como o caso da narrativa histórica de Chaim (1983, p. 77) que reforçou a “pacificação do 

silvícola da região goiana” que estaria “alicerçada na catequese leiga e no aldeamento do gentio 

hostil”, além de acionar a oposição entre “índios” bravos e mansos em trechos em que reforça 

importância do “índio manso” “como auxiliar na tarefa de apresamento do gentio selvagem”, Chaim 

(1983, p. 80-81). Ao abordar sobre os resultados da “política indigenista da catequese leiga 

assalariada” e de aldeamentos “mal administrados”, Doles (1973, p. 34) indica que haveriam “grupos 

mais temíveis”, “mais bravios”, como os Canoeiros, Xavante e Javaé que “não puderam ser 

civilizados”, acionando a oposição entre os povos indígenas que seriam “temíveis” em relação a 

outros que supostamente teriam sido “civilizados”.  

O uso dessas categorias e oposição está engendrado em algumas dessas narrativas à perspectiva 

de que os povos indígenas seriam um “problema” a ser superado pelos moradores de vilas e arraiais 

e por parte de governantes e entusiastas de projetos econômicos diversos. Chaim (1983, p. 117) se 

refere ao “problema dos Akroá”, indicando que Bandeiras teriam sido organizadas “com a finalidade 

de proteger os habitantes contra as hostilidades do gentio” e em outro trecho indica que o “problema 

dos Kayapó parecia sem solução” (CHAIM, 1983, p. 54). De modo semelhante, Doles (1973, p. 34) 

afirma que a “política indigenista” alicerçada no aldeamento seria uma forma de “solver o problema 

dos ataques na região do Araguaia”. Em narrativas historiográficas contemporâneas ainda é possível 

identificar a incorporação de categorias e perspectivas de documentos do século XVIII como no 
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trecho em que Melo (2000, p. 56-57) afirma que, no final daquele século, os indígenas do sul de Goiás 

teriam sido exterminados ou “civilizados” e “não representavam um grande perigo” ao passo que 

aqueles territorializados no norte “constituíam ainda um dos principais empecilhos às comunicações 

fluviais e ao povoamento”. 

A existência dos povos indígenas e a resistência ao esbulho territorial seria um problema 

enfrentado por lusitanos, governantes e moradores locais e que, segundo Melo (2000, p. 68) teria 

evitado a chegada do “progresso” até o século XVIII à “região do Rio Araguaia” onde não existia 

“povoados”. Assim, o que para Koselleck (2006, p. 317) indica a aceleração do ritmo temporal é 

categorizado como “progresso” em diferentes narrativas elaboradas no processo histórico de avanço 

de avanço da circulação de agentes históricos “não índios” sobre a espacialidade que compreende as 

proximidades da Ilha do Bananal.  

Assim sendo, é possível identificar representações sobre os povos indígenas que acionam 

alguns desses elementos como é o caso de narrativas de Thomaz de Souza Villa Real (1848) e 

Francisco Maurício de Sousa Coutinho (1848) que haviam realizado uma viagem por parte do Rio 

Araguaia nos anos de 1791 e 1792, o primeiro como “cabo da expedição mercantil” e o segundo como 

governador do Pará. Aquela expedição tinha interesse na “exploração e reconhecimento” do Araguaia 

e do Rio Vermelho visando a possibilidade dos mesmos serem meios para a navegação comercial e 

comunicação fluvial, de modo que tais narrativas destacam as dificuldades enfrentadas, as 

potencialidades naturais e a exaltação daquele feito, como no trecho em que o Souza Coutinho (1848, 

p. 404) afirma ser de “summa importância para o serviço de Sua Majestade que a navegação pelo dito 

rio Araguaya seja frequentada, povoando-se e cultivando-se as suas margens”. 

É possível identificar projetos políticos, religiosos e econômicos nos quais as populações eram 

enquadradas, como o fez Souza Coutinho (1848, p. 402) ao indicar que em Goiás havia “índios e 

mestiços” “até agora inúteis, com quem se pode equipar”. No caso dos povos indígenas presentes e 

territorializados nas margens do Araguaia, além de serem listados por Souza Coutinho (1948, p. 431-

432), foram classificados a partir da perspectiva de que alguns - como os Karajá - poderiam ser aliados 

e fornecedores de mão-de-obra e lenha, enquanto outros seriam inimigos, como seriam os 

“Apinagés”. Ademais, o estranhamento com relação ao outro se dava a partir da percepção dos 

expedicionários sobre a organização social, rituais, cosmologia, aparência física e, sobretudo, pela 

suposição de que os povos indígenas viviam nus, com exceção de estarem “cobertas com embiras 

aquella parte [do corpo] que a honestidade faz ocultar”, como indica Villa Real (1848, p. 430).  

O interesse na navegação do Rio Araguaia e de apropriação do espaço e da natureza se 

intensificou no final do século XVIII quando foram construídos presídios militares em diferentes 

pontos das margens do Rio Araguaia como na Ilha do Bananal, além de aldeamentos indígenas que 
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buscaram atrair povos indígenas e disponibilizar terras e difundir conflitos com outros agentes 

históricos “não índios”, mas sem sucesso, conforme Rocha (1998) e Carvalho (2010).  

Doles (1973) aponta para uma dinâmica de realizações de outras expedições pelo Rio Araguaia 

ao longo do século XIX sem resultarem, em sua maioria, em resultados práticos, contudo geraram 

narrativas repletas de projetos e representações sobre os povos indígenas presentes e territorializados 

naquela espacialidade que engloba a Ilha do Bananal sem que o conceito de raça tivesse sido 

acionado. No início do século XIX, roteiros como o itinerário escrito pelo militar que teria sido um 

dos articuladores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Raimundo José da Cunha 

Matos (1836) esboçavam o trajeto do rio, as dimensões da Ilha do Bananal, a localização de presídios 

e aldeamentos e traziam especulações sobre a localização dos Martírios3. Cunha Matos (1836, p. 13-

14) articulava pares opostos como “selvagens”, “bárbaros” em contraposição a “civilizados”, 

“cristãos” que seriam vítimas de atos de violência praticados pelos primeiros.  

Em 1848, Rufino Theotonio Segurado, na condição de juiz interino da Comarca de Palmas, 

deputado de Goiás e presidente da “Sociedade de Navegação do Araguaia”, realizou uma viagem 

pelos rios Tocantins e Araguaia entre 1846 a 1848 a partir da qual publicou um roteiro que almeja ser 

fruto de uma descrição científica do Rio Araguaia (Segurado, 1848, p. 178). Para além da ênfase dada 

às dificuldades e às reclamações contra a tripulação, o autor apresenta em sua narrativa trechos onde 

descreve o encontro com os Karajá marcados pelo medo, tensão, (ainda que tenha indicado ter lido 

no roteiro de Cunha Mattos que esses grupos não ofereciam perigo de morte aos navegantes), e no 

estabelecimento de mediações e alianças com chefes que teriam se recusaram a serem catequisados 

ou reunirem seu povo em aldeamentos, de acordo com Segurado (1848, p. 194-195). O temor maior 

foi narrado em relação aos Xavante e deu espaço na narrativa à descrição de rituais presenciados dos 

Karajá, suas pinturas corporais, arte plumária e outros elementos que causavam estranhamento aos 

expedicionários juntamente com os cemitérios visitados e a caracterização daquele povo como sendo 

de “miseráveis” e “preguiçosos”, como indica Segurado (1848, p. 208).  

Todavia, não era apenas funcionários que navegaram o Rio Araguaia a avançaram sobre a 

espacialidade onde se localiza a Ilha do Bananal naquela primeira metade do século XIX e escreviam 

narrativas com representações sobre os povos indígenas. Todavia, mudanças significativas podem ser 

identificadas em narrativas nas quais tais representações foram agregadas à ideia de que os povos 

indígenas pertenciam a outra raça. 

 

 
3 Esse local foi assim nomeado por apresentar o que para o cientista germânico Paulo Ehrenreich seriam “[...] desenhos 

dos Martírios que estavam cravados nas paredes das pedras. Pode-se observar que alguns desenhos são semelhantes a 

coroa de espinhos, a cruzes, cravos, martelos, escadas, lanças, galo, etc.” conforme indicado por Ferreira (1960, p. 143), 

e que foi alvo de buscas por ouro a partir de mitos diversos ligados à Anhanguera e seu filho. Trata-se de um local com 

pinturas rupestres existentes no lajeado da Ilha da Santa Cruz banhada pelo Rio Araguaia que estão situados dentro de 

uma Área de Proteção Ambiental (APA), localizada no município paraense de São Geraldo do Araguaia. 
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A categoria “raça” em narrativas de Castelnau e outros estrangeiros sobre povos 

indígenas e afrodescendentes  

 

No século XIX, as representações sobre o outro continuaram a perpassar diferentes narrativas 

que acionavam oposições como cristãos x pagãos, civilizados x selvagens, civilizados x primitivos, 

brancos x índios, dentre outras variações. Galetti (2012, p. 33) indica que o “sertão” seria pensado 

enquanto “fronteira histórica de expansão para o capital e a civilização europeia” e nessa dinâmica 

diferentes agentes históricos indicavam o “atraso” em relação ao “progresso” dentro de um modelo 

europeu. Pratt (1999, p. 35) destaca ainda que na Europa teriam ocorrido expansões políticas e 

econômicas que teriam ocorrido como “processos simultâneos” e reverberado em outras dinâmicas 

ligados ao conhecimento científico como a introdução por Carlos Lineu4 do sistema classificatório 

que buscava englobar todas as “formas vegetais do planeta”, como indicado por Pratt (1999, p. 42), 

e que passaram a ser utilizadas para além da botânica, chegando a ser utilizadas para a classificação 

de grupos humanos.  

Ademais, teorias evolucionistas e racistas circulavam no velho continente e avançavam sobre 

outras terras, chegando ao Brasil sobretudo após a Abertura dos Portos que ocorreu em 1808 e 

possibilitou o avanço de estrangeiros com diferentes interesses envolvidos em expedições sobre 

espacialidades pouco percorridas até então. A partir dessa possibilidade, em 1843, aportou no Rio de 

Janeiro o naturalista francês Francis de la Porte de Castelnau, o conde de Castelnau, que viria a 

comandar missão científica junto com outros letrados como o engenheiro de minas, o zoólogo Émile 

Deville e o médico e botânico Hugh Weddell, conforme Porro (2013, p. 281). Patrocinados pelo 

governo francês, essa expedição percorreu partes do interior da América do Sul e teve como objetivo 

conhecer a bacia do Amazonas com interesses comerciais sobre sua navegação e comunicação do 

Norte ao Sul do país, percorrendo as “regiões mais centrais e menos conhecidas da América do Sul.”, 

de acordo com Porro (2013, p. 284). 

Costa (2013, p. 78-79) indica que a narrativa de Castelnau sobre sua viagem por parte do 

Araguaia foi marcada pelo interesse na navegação comercial daquele rio, além de olhar para a fauna, 

flora e relevo de forma utilitarista indicando projetos de exploração econômica. Para além dessa 

ênfase, no artigo L´Araguail – Scènes de voyages dans l`Amérique du Sud (1848), Castelnau advertia 

a outros europeus que o Brasil estaria “distante da civilização que crescia no litoral”, sem estradas e 

“imerso na barbárie”.  

Tratando-se dos povos presentes e territorializados na espacialidade onde está situada a Ilha do 

Bananal, Castelnau (1949, p. 301) descrevia grupos indígenas considerados como possíveis aliados 

 
4 Carl Nilsson Linnæus (1707-1778), foi um botânico, médico e zoólogo sueco criador da classificação científica por meio 

da nomeoclatura bionominal que foram fundamentais para o desenvolvimento da taxonomia moderna. 
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ao comércio e comunicação fluvial de forma etnocêntrica e utilizando categorias que os colocava em 

equivalência a animais, afirmando, por exemplo, que “bandos” de Karajá vigiavam a expedição e que 

estranhavam seus objetos “à moda dos macacos”. Ademais, os diferentes povos indígenas não eram 

apresentados conforme sua diversidade e especificidade, mas sim em constante comparação com 

outros, como num trecho em que Castelnau (1949, p. 313) indica que a língua dos Karajá seria 

“arrastada e fanhosa, muito mais desagradável ao ouvido do que a dos Xavantes.” 

Castelnau (149, p. 231) incorporou à sua narrativa a concepção de que um dos braços da ilha 

levaria a expedição ao encontro de uma “zona ocupada pelas hordas hostis dos Xerentes, dos Xavantes 

e dos “Canoeiros”, deixando explícito na introdução traduzida por Porro (2013, p. 286) que seriam 

os “Xavantes antropófagos e pelos Canoeiros ainda mais cruéis.” Além de serem descritos por sua 

suposta “crueldade” e práticas canibais, esses povos foram descritos por seu tipos físicos, vestimentas 

e comportamentos, com destaque ao fato de que o cientista francês acionava categorias de beleza e 

feiura para suas descrições e mesmo Xavante “cristianizados” seriam “preguiçosos em extremo” para 

Castelnau (1949, p. 243). Ressalta-se que sua narrativa apresenta representações sobre o outro que 

podem ser observadas em narrativas anteriores, contudo, Castelnau (1949, p. 244) aciona uma 

categoria diferenciada ao indicar que os “homens desta raça têm grande estatura; o corpo é vigoroso, 

mas a fisionomia ordinariamente muito repulsiva”.  

Além dos Xavante, o naturalista indica que o piloto do barco Ricardo5 identificado como um 

“pobre negro” teria um semblante “ordinário tão feio” e que pareceu belo somente quando advertiu 

sobre os perigos de ataques de indígenas numa parte da narrativa de Castelnau (1949, p. p. 297-298). 

Aquela identificação da “fealdade” não era restrita a Ricardo, mas indicada para descrever outros 

agentes históricos feita por Castelnau (1949, p. 13-14) ao chegar ao Rio de Janeiro e identificar 

aqueles que seriam de “uma raça africana transplantada na América” e aos quais atribuía a concepção 

de que teriam um “pequeno desenvolvimento intelectual”, estariam entregues à “bebida e as mais 

absurdas superstições”, com movimentos que o lembrariam “a cada passo o macaco”, sendo que o 

“negro é sempre preguiçoso, dissoluto, ladrão e mentiroso”. 

Nesse sentido, é possível indicar que tanto negros quanto indígenas eram categorizados como 

pertencentes a outra raça humana, ainda que comparados a animais, descritos a partir de uma 

perspectiva eurocêntrica e representados de forma negativa com indicações de sua fealdade e 

preguiça, ainda que para Castelnau (1949, p. 13-14), havia a diferença que os negros se submeteriam 

à escravidão com “facilidade” provando a “ausência de um dos mais nobres atributos da alma 

humana”, ao passo que os indígenas se deixariam morrer. Assim, as duas outras “raças” seriam 

 
5 O piloto Ricardo conhecia parte do trajeto do Rio Araguaia pois teria feito uma viagem quando jovem e tinha 

informações sobre as características do rio, da Ilha do Bananal, dos obstáculos à navegação e da presença de povos 

indígenas no trajeto.  
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descritas a partir de uma suposta indolência, desonestidade, animalidade, passividade e outras 

características pejorativas atribuídas tanto aos africanos e afrodescendentes que encontrou quanto a 

indígenas, ainda que com variações e especificações. Castelnau (1949, p. 14) ressalta ainda que, 

enquanto naturalista, poderia através do “estudo fisiológico do crânio” provar o desenvolvimento 

intelectual diferenciado entre brancos e negros, sendo os últimos pertencentes à uma das “raças 

inferiores” à “raça branca”. 

Destaca-se que é possível identificar a preocupação de Castelnau (1949, p. 134) em classificar 

e categorizar os tipos de “mestiços” existentes no Brasil e indicar que em Goiás, em meio a “desertos 

habitados por índios hostis” havia uma “enérgica raça” de “mulatos e mestiços de índios” “adaptada 

às fadigas do deserto” nas concepções de Castelnau (1949, p. 278), o que indica que todos aqueles 

que não se enquadram à sua concepção de “raça branca” eram colocados em outras “raças” que os 

diferenciavam da branquitude idealizada pelo naturalista francês. Castelnau (1949, p. 296) descreve 

ter avistado sobre pedras situadas nas margens do Rio Araguaia, “homens das mais variadas 

tonalidades de pele e pertencentes a dez raças diferentes”, o que indica sua percepção da diferença 

categorizada como “raça”.  

Apesar de sua narrativa agregar elementos próprios de ideias e teorias que circulavam os 

ambientes intelectuais europeus, nem todos os naturalistas compartilhavam das mesmas concepções 

e tinham percepções semelhantes sobre o outro quando percorreram espacialidades situadas no 

interior do país. Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1975, p. 74), conterrâneo e 

contemporâneo de Castelnau, também elaborou uma narrativa com projetos utilitaristas depois de 

percorrer, em 1819, alguns rios de Goiás na qual afirmou que os Xavante como mais belos que os 

Kayapó, o que indica a subjetividade envolvida nessa classificação entre beleza e fealdade, embora 

embasada em critérios eurocêntricos. Saint-Hilaire (1975, p. 74) indicou ainda que com a 

aproximação dos “civilizados” estariam desaparecendo os povos indígenas “diante dos olhos de nossa 

raça previdente e usurpadora”, indicando, portanto, uma oposição entre os nós e o outro a partir da 

diferenciação realizada por meio da categoria “raça”.  

Já no final do século XIX, o geógrafo e etnólogo francês Henri Anatole e sua esposa, a 

cartógrafa Marie Octavie Coudreau, realizaram entre 1883 e 1889 na espacialidade onde estão 

situados os rios Amazonas, Araguaia, Tocantins, Tapajós, Trombetas, Yamundá e Xingu, a partir das 

quais elaboraram narrativas dentre as quais o livro intitulado Vouyage au Tocantins-Araguaia: 31 

décembre 1896 - 23 mai 1897. Nesse livro, Coudreau (1897) apresenta uma concepção de que os 

povos indígenas seriam bons selvagens a problemas diante do avanço da “civilização”, de modo que 

não aprovava aqueles grupos que diante do contato adotaram práticas do “branco”, como era o caso 

dos Karajá descritos como “índios civilizados”, “vagabundos”, “bêbados” e “ladrões” e em 

contraposição aos Tapirapé que “seriam bons índios”, conforme indica Souza Filho (2008, p. 55-56). 
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Além de acionar essa oposição, Souza Filho (2008, p. 65-70) aponta para uma posição controversa 

quanto às populações negras, quilombos” de Octavie Coudreau a partir de ideias racistas. Apesar de 

ser relativamente “benevolente” com os povos indígenas considerados como “grandes crianças”, a 

cartógrafa seria moralista e partir de um estranhamento e “não reconhecimento do outro”, da 

diferença, buscando encontrar “no outro alguém parecido com ela, como o europeu, com seus 

costumes, seus padrões morais.” 

Rosa (2020, p. 344) indica que, além de franceses, outros estrangeiros avançaram através de 

expedições sobre aquela espacialidade, sejam missionários, exploradores ou pesquisadores como os 

norte-americanos Willian Lipkind e Kalervo Oberg do Instituto Smithsonian ou ainda etnólogos 

germânicos como Paul Ehrenreich e Fritz Krause que buscavam naquela espacialidade encontrar itens 

para coleções etnográficas e que também escreveram narrativas com representações sobre os povos 

indígenas ali existentes e estabeleceram debates com as teorias científicas coevas.  

 

A narrativa de Couto de Magalhães sobre os povos indígenas como “selvagens” e 

“bárbaros” e pertencentes à uma “raça” “primitiva” e outros escritos coevos 

 

Após o envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai, ocorreu a ascensão de militares como 

José Vieira Couto de Magalhães que, além de liderar tropas naquele conflito bélico e ser reconhecido 

como um “nacionalista ferrenho”, passa a ter notoriedade em círculos de intelectuais e realizar 

atividades empresariais, exploratórias e de catequese indígena ligados a projetos de modernização do 

Brasil imperial, buscando “revitalizar o projeto político do Segundo Reinado em meio à crise que se 

instalou após a década de 1860”, conforme indica Turin (2012, p. 787).  

Assim sendo, Magalhães se envolveu em diferentes debates e projetos, dentre os quais é 

possível destacar os que envolviam a espacialidade onde se situa a Ilha do Bananal e os povos 

indígena ali existentes e que tiveram relação com uma viagem por parte do Rio Araguaia realizada 

quando era presidente da Província de Goiás, além de suas atividades como entusiasta e proprietários 

de barcos a vapor destinados à navegação comercial daquele rio. Em 1863, Magalhães publicou o 

livro “Viagem ao Araguaya” repleto de trechos dedicados à descrição do espaço e de seus habitantes 

dando ênfase ao caráter exploratório e exaltando tal empreendimento através de comparações como 

a dos feitos do bandeirante Anhanguera de modo que, de acordo com Ertzogue et al (2018, p. 56), o 

autor “nutria uma fantasia” que seria “o mito dos sertanistas” de ser os primeiros a pisar naquele 

“deserto”, “solidão” ou “sertão” do Araguaia.  

Magalhães (1975, p. 39) manifestava constantemente interesse por conhecer, se aliar e tornar 

útil os povos indígenas ali existentes, destacando aqueles que seriam “índio nu e antropófago”. A 

presença indígena foi narrada por Magalhães (1975, p. 91; 102) ao indicar que teria ouvido sons de 
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“buzina do selvagem, os seus cantos de amor e gritos de guerra” e avistado “colunas de fumaça” 

indicadas como provenientes de “aldeias dos Xavantes do Rio das Mortes; ao sul, as dos Caiapós; ao 

norte, as dos Canoeiros”. Assim como pode ser identificado em narrativas anteriores, é possível 

identificar a categorização dos povos indígenas conforme sua “ferocidade”: Xavante que “infestam” 

estradas e atacam “brancos”, bem como os Kayapó “robustos e ferozes” e que “dos brancos só 

desejam ver o sangue”, além dos Avá-Canoeiros, que “combatem sem recuar”, seriam aqueles a se 

temer, como indicado por Magalhães (1975, p. 102). 

 Magalhães (1975 p. 128) dedica trechos de sua narrativa à descrição dos corpos de diferentes 

indígenas utilizando-se de categorizações baseadas em seus gostos - social e culturalmente 

construídos – relativos à beleza, delicadeza feminina e virilidade masculina, comparando indivíduos 

de povos diferentes. Ademais, o autor indica elementos da organização social, cosmologia e outros 

aspectos culturais nomeados como “folclore”, “costumes” e “tradições”, além de inserir listagens de 

palavras na parte final de sua narrativa com o título de “Dialetos dos Xavantes, Xerentes, Carajás e 

Caiapós”. 

Porém, mais do que apresentar categorizações e representações sobre os povos indígenas, a 

narrativa de Magalhães (1975, p. 22-23) tem como preocupação a “povoação” do Brasil com “colonos 

da Europa”, o aproveitamento da “população nacional” nas “terras ainda virgens, onde o selvagem é 

um obstáculo” com maior produtividade, além da utilização de “cerca de um milhão de selvagens” 

como mão-de-obra para a indústria extrativista. Magalhães (1975, p. 24) indica o caso do extrativismo 

no Vale do Amazonas realizado por “tapuio”, “semi-bárbaros”, e que seriam a prova da “utilidade 

das raças crioulas” numa dinâmica em que a esses agentes históricos caberia o trabalho e a produção 

de riqueza, ao passo que a “raça branca representa os misteres intelectuais”. De fato, Magalhães 

(1975, p. 23) indica que agentes históricos como os vaqueiros que recebiam diferentes nomes como 

“gaúcho”, “caipira”, “caboré”, “mameluco”, não seriam “nem brancos nem pretos”, mas “o antigo 

índio catequisado pelo jesuíta, ou pelos corpos de línguas e intérpretes tão sabiamente organizados 

pelos antigos portugueses e espanhóis.” Portanto, em contraste com a raça “branca”, existiriam outras 

“raças” categorizadas como sendo de “taouios”, “crioulos”, dentre outras.  

Se nessa narrativa é possível identificar Magalhães (1975, p. 229) cogitando a existência de 

uma “raça humana”, em outros escritos é verificado uma atenção maior à diferenciação existente 

entre os povos por meio da categoria “raça” e suas respectivas adjetivações e representações 

específicas. Barbato (2011, p. 121) indica que a visão antropológica de Magalhães estava 

profundamente ligada à ideia de “raças”, de modo que o termo é acionado para indicar a “supremacia 

do homem branco perante os demais”, além da suposta “distância” existente entre os mesmos e a 

“cadeia de progresso”, como num trecho no qual Magalhães indica que ao navegar pelo Araguaia, ao 

passar por números aldeias, seria possível perceber “o contraste os dois extremos da cadêa humana: 
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a raça mais civilisada que usa d’esse primeiro agente do progresso, e o homem nu, imagem viva da 

primeira rudeza e barbaridade selvagem de nossos maiores”6. 

Entretanto, foi em 1876 com a publicação do livro O Selvagem que Magalhães apresenta uma 

narrativa mais aprofundada sobre seus projetos de ação diante dos povos indígenas em termos 

econômicos e de catequese. Turin (2012, p. 788) indica que nessa obra encomenda por Dom Pedro II 

Magalhães defende o projeto político do Segundo Reinado e busca “revitalizar” o “debate etnográfico 

imperial” com a “adoção de expressões e linguagens científicas próximas a perspectiva 

evolucionista”, sem renunciar os “pilares que sustentavam o discurso etnográfico no IHGB”. 

Turin (2012, p. 784) indica que o “par conceitual” “civilizado/selvagem” era amplamente 

utilizado pelos letrados no Brasil no século XIX, sendo o segundo aquele que “ainda não” teria sido 

civilizado e sujeito à salvação pela catequização, como é colocado na narrativa de Magalhães que 

aciona ainda categorias como “bárbaros” e o pertencimento a outra “raça” para situar os povos 

indígenas em suas propostas teóricas, projetos e interesses relativos ao tema descrito por Magalhães 

(1876, p. VIII) como o “problema” da “domesticação” dos “selvagens”.  

Magalhães (1876, p. VII) manifesta preocupações quanto à necessidade de se ter conhecimento 

da “língua” dos “selvagens” e do papel do intérprete para a “domesticação” dos indígenas, pois seria 

uma possibilidade de evitar a possibilidade do extermínio, uma vez que o autor (1975, p. 27) já havia 

manifestado que “onde quer que a raça civilizada se pôs em contato com uma raça bárbara, viu-se 

forçada: ou a exterminá-la ou a aprender a sua língua para com ela transmitir suas ideias”. Além do 

intérprete, outras duas “instituições” – a colônia militar e o missionário – seriam os meios adequados 

dos “povos civilizados” domesticarem os “selvagens” na concepção de Magalhães (1876, p. XIII). 

Magalhães aborda na primeira parte dessa obra o “aparecimento do homem na terra” e em específico 

o do “tronco vermelho”, enfatizando “antigos cruzamentos” entre a “raça vermelha” e outra que teria 

se misturado à “raças brancas”, situando-as em diferentes “períodos” e indicando o momento em que 

a “civilização havia atingido esses homens”, além de retomar o debate as “raças selvagens” na quarta 

parte do livro na qual o autor apresenta reflexões acerca de teorias racistas coevas. 

O enquadramento da diversidade étnica existe no Brasil na categoria “raça” foi realizado através 

da argumentação de que “raças primitivas” estariam noutra etapa da evolução humana, dentro de um 

esquema no qual os povos indígenas teriam “decaído de uma condição originária”, sendo um ser 

primitivo que poderia “ser encarado como o representante da origem da humanidade; um presente 

que traduzia enquanto passado para o observador”, como indica Turin (2012, p. 793).  

 

 
6 BARBATO (2011, p. 121) retirou a citação do seguinte documento: MAGALHÃES, José Vieira Couto de. “Ensaio de 

Anthropologia – Região e Raças Selvagens”. In. Revista Trimensal do Instituto Histórico, Geographico e Ethnographico 

do Brasil. Tomo XXXVI. Rio de Janeiro: B.L. Garnier-Livreiro-editor, 1873. p. 388. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No século XIX, abordagens sobre “raça” também podem ser observadas em outras narrativas 

coevas, dentre as quais é possível identificar diferenças argumentarias que não podem ser 

adequadamente problematizadas nesse artigo diante de seu objetivo restrito. Contudo, é fundamental 

ressaltar que existem ainda outras narrativas que não agregam a ideia de “raças” como forma de 

categorizar a diversidade humana existente.  

O engenheiro Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim e o presidente de Goiás Aristides de Souza 

Spinola elaboraram uma narrativa publicada em 1880 após terem realizado uma viagem de exploração 

por parte do Araguaia na qual apresentaram projetos econômicos ligados à navegação daquele rio, a 

possibilidade de linhas férreas e soluções para a presença indígena. Jardim (1880, p. 04) reforça que 

a navegação comercial pelo Rio Araguaia traria “progresso” e abriria o horizonte para o futuro aquele 

espaço que era habitado apenas por “aborígenes” e “insignificantes núcleos de população desde pouco 

criados nas margens do mesmo rio, como sentinelas avançadas do progresso”. 

Jardim (1880, p. 19) destaca a presença de “colonos”, de “índios já civilizados” e de outros que 

“andam nus, conservando os seus hábitos selvagens”, dentre os quais no braço esquerdo do Rio 

Araguaia na Ilha do Bananal estariam os Karajá, além de indicar a presença de Xavante, Tapirapé, 

Kayapó e Javaé em outros lugares através do subtítulo “Indios selvagens que habitam as margens do 

Araguaya até Santa Maria”. Nessa narrativa esta presente a oposição entre “índios dóceis” e 

“simpáticos” como os Tapirapé e Karajá em relação a outros como os “temíveis canoeiros” e outras 

“tribos selvagens” indicadas por Jardim (1880, p. 34). Todavia, mesmo no contato com o outro tido 

como facilmente “assimilado” “pela civilização”, é possível identificar a construção de 

representações negativas, como a elaborada na narrativa de Spinola sobre os Karajá que indicava sua 

“repugnância” diante de “costumes” e da “imundice horrível” descrita na obra de Jardim (1880, p. 

38-39).  

Apesar da construção de conter representações negativas sobre o outro, a narrativa de Jardim 

não problematiza a partir da categoria “raça” as diferenças existentes, destacando a necessidade da 

catequização aliada à “conquista” pela “civilização” e que permitiram a efetivação de outros projetos 

como a navegação comercial do Araguaia ou a construção de linhas férreas, indicando outras 

demandas liberais. 

Outras projetos e interesses também podem ser identificados em outra narrativa elaborada a 

partir de uma viagem pelo Rio Araguaia realizada em 1881 por Joaquim de Almeida Leite Moraes 

que assumiu naquele ano a presidência de Goiás. Tal qual Magalhães, Moraes era um letrado que se 

inseriu em debates e na política no final do século XIX num momento de transição do governo 

imperial para o republicano, contudo, era liberal e defensor da construção de linhas férreas, inclusive 
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um “prolongamento da Mogiana até Mato Grosso” como destacado por Ertzogue et al (2018, p. 57). 

Apesar dessas diferenças, Maia (2007, p. 19) indica que Moraes e Magalhães adentraram zonas de 

contato marcados pelo “olha imperial” “a partir dos cruzamentos entre uma missão civilizatória e as 

formas de vida nativas”. 

Moraes (1995, p. 113) afirma que durante a viagem estaria imerso nos “sertões” numa das 

últimas fronteiras da “civilização” diante da “barbárie”, sendo que a última recuava com o avanço do 

“progresso”. Os povos indígenas eram descritos a partir de suas características a partir de 

representações construídas a partir dos referenciais do autor que reforçavam a categorização dos 

mesmos como “selvagens” e “bárbaros”. A ênfase dada à conflitos interétnicos marca a narrativa de 

Moraes (1995, p. 197) que destaca o medo dos Karajá em relação aos “civilizados” e aos Kayapó, 

bem como casos de assassinatos e raptos de mulheres praticados por indígenas e “civilizados” naquela 

espacialidade onde está situada a Ilha do Bananal e em outras ao longo do Rio Araguaia.  

A partir dessa narrativas coevas aos escritos de Magalhães é possível identificar que a categoria 

“raça” não era acionada de forma constante e por todos os agentes históricos que avançavam sobre 

aquela espacialidade e escreviam livros a partir de suas perspectivas e repletos de representações 

sobre o outro. Nesse sentido, é possível indicar como tal categoria vai sendo empregada e mesmo 

teorizada por alguns autores enquanto não eram adotadas por outros, uma dinâmica que marcava as 

relações interétnicas presentes no amplo processo histórico de avanço sobre a espacialidade analisada 

e que avançou nos anos seguintes, sobretudo a partir do esbulho territorial dos povos indígenas e a 

efetiva apropriação de partes desses territórios por parte de outros agentes históricos ao longo do 

século XX. 

Por fim, é importante destacar que o racismo estrutural direcionado aos mais diversos povos 

indígenas presentes no Brasil possui suas bases em diferentes correntes teóricas sobretudo ao 

evolucionismo e racismo que circulou no século XIX, mas também em representações construídas a 

partir da categorização desse outro de forma negativa e alinhada à relações de poder existentes ao 

longo do processo de avanço dos não indígenas sobre espacialidades caracterizadas pela existência 

de territórios e pela presença indígena.  
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RESUMO 

Esse texto tem como objetivo apresentar uma nova visão sobre a figura emblemática de uma mulher que teve 

sua vida marcada por momentos traumáticos desde sua infância até sua morte; e que teve sua imagem distorcida 

em duas versões: sendo lembrada e descrita por muitos como uma heroína, e por outros como uma prostituta 

e manipuladora, Elisabeth Alicia Lynch (1834-1886), a Madame Lynch, como é lembrada no Paraguai, uma 

irlandesa que lutou na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) ao lado de seu companheiro e confidente Solano 

López (1825-1870). Para o desenvolvimento da pesquisa buscamos referências bibliográficas em obras como 

Os silêncios da Guerra do Paraguai: a invisibilidade do feminino e Mulheres comuns, senhoras respeitáveis, 

onde as autoras abordam essa temática apontando que as mulheres são as maiores esquecidas na história das 

guerras, e isso se faz presente na Guerra da Tríplice Aliança. No desenrolar da pesquisa foi possível perceber 

que as mulheres tiveram pouca visibilidade ou quase nada, e principalmente em obras brasileiras, 

especialmente Lynch, que sempre foi retratada de uma maneira totalmente diferente da versão apresentada no 

Paraguai, sendo descrita como controladora e que dominava o amante Solano Lopes. 

 

Palavras-chave: Guerra do Paraguai. Elisa Lynch. Memória. 

 

ABSTRACT 

This work aims to present a new vision about the emblematic figure of a woman who had her life marked by 

traumatic moments from her childhood to her death, and who had her image distorted in two versions: being 

remembered and described by many as a heroine, and by others as a prostitute and manipulator, Elisabeth 

Alicia Lynch (1834-1886), Madame Lynch, as she is remembered in Paraguay, an Irish woman who fought in 

the war of the triple alliance (1864-1870) alongside her companion and confidant Solano López (1825-1870).  

For the development of this research we looked for bibliographic references in works such as Os silencios da 

Guerra do Paraguai, a invisibilidade do feminino e Mulheres comuns, senhoras respeitáveis, where the authors 

address this issue by pointing out that women are the most forgotten in the history of wars, and this is present 

in the War of the Triple Alliance. In the course of the research it was possible to realize that women had little 

visibility or almost nothing, and especially in Brazilian works, especially Lynch, who was always portrayed in 

a totally different way from the version presented in Paraguay, being described as controlling and who 

dominated her lover Solano Lopes. 

Keywords: Paraguayan War. Elisa Lynch. Memory. 

 

 INTRODUÇÃO 

A relevância na proposta do texto, segue margeada pelas razões que chamam a atenção para a 

temática, embora possamos destacar o fato de sempre ouvir discussões acerca da Guerra da Tríplice 

mailto:kmitta.sy@gmail.com
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                                                                                                                                                         REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 

 

222 
 

Aliança e/ou Guerra do Paraguai, a mesmas, raramente são voltadas para uma questão até hoje pouco 

discutida que é a presença, a figura da mulher nesse conflito. Foi nessa perspectiva que iniciamos a 

pesquisa bibliográfica em meados de 2019, visando a produção de fontes para a historiografia 

regional, vinculado ao grupo de pesquisa Fronteira Sudoeste: política, economia, identidades e 

representações; como também ao grupo de pesquisa Relações de gênero, sociedade e cultura. 

É de extrema importância ressaltar a presença feminina na Guerra do Paraguai, pois é evidente 

e inquestionável sua presença. O que acontece na maioria das vezes, é que a historiografia dá mais 

ênfase para a política e principalmente para figura masculina, sendo as mesmas sempre muito 

exaltadas, o que acarretou e ainda acarreta os dias de hoje no ofuscamento feminino. Na maioria das 

vezes o olhar másculo é excludente e preconceituoso, conforme descreve Maria Teresa na obra 

Mulheres comuns, senhoras respeitáveis. A autora  

propôs-se investigar a presença feminina na Guerra do Paraguai, tema pouco 

abordado, apesar das evidências, pois o olhar historiográfico se dirigia apenas à 

história, política, diplomática e, sobretudo, privilegiava a participação dos homens 

no conflito. A historiografia da Guerra foi escrita por homens que as ignoraram 

sistematicamente. Esse olhar masculino, excludente e preconceituoso da 

historiografia, dos memorialistas e da literatura, estende-se à iconografia. 

(DOURADO, 2005, p.7). 

 

O que se pode observar neste contexto é a hierarquização, ou seja, estabelecer grau de 

importância e, no caso da guerra, o masculino é evidenciado. É evidente que tal participação foi 

desprezada, pois estamos falando de um olhar másculo, o qual sempre ocupou lugar de destaque, e 

não admitiriam que espaços ditos exclusivos para homens fossem ocupados por mulheres, tornando-

as e descrevendo-as como meras coadjuvantes dos processos e fatos históricos.  

Não muito distante da nossa realidade, as mulheres que são referenciadas em determinadas 

obras de historiadores e memorialistas sul mato-grossenses, se dá pelo simples fato de as mesmas 

serem casadas com homens que compunham o panteão cívico não só mato-grossense como também 

brasileiro. Tal referência é notória com Elisa Lynch e Solano Lopes, sendo assim perceptível que a 

Guerra do Paraguai foi descrita como palco exclusivo dos homens como ressalta Maria Teresa: 

A história da Guerra do Paraguai, maior conflito bélico da América do Sul, por muito 

tempo considerado palco exclusivo dos homens, quase sempre narrada como 

sucessão de fatos viris e heroicos, tornou a visibilidade feminina quase nula, 

formando um numeroso e pouco conhecido grupo. (DOURADO,2014, p.68).  

Elisa, assim como várias outras mulheres envolvidas nesse conflito, ainda hoje são lembradas 

como esposas ou amantes de alguém. O patriarcado1 busca e escancara a necessidade de a mulher 

 
1 Patriarcado é uma  ordem política fundamental baseada na disciplina, no controle e na opressão das mulheres em 

narrativas morais muito diversas e espalhadas nas várias religiões e culturas diversas. (SEGATO, 2003) Segato, Rita 

Laura (2003), Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y 

los derechos humanos. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 
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estar sempre atrelada a uma figura masculina, assim a mulher nunca se torna protagonista, sempre 

está à mercê ou coadjuvante de uma história no masculino conforme explica Michelle Perrot (2005). 

Podemos afirmar, conforme Kmitta, que historicamente o fato de se restringir socialmente a mulher, 

gerou consequências negativas nas relações estabelecidas entre o masculino e o 

feminino [...]. Quando o ambiente doméstico é destinado as “mulheres”, sentencia e 

restringe silenciosamente, sua participação no espaço público. Isso não significa 

necessariamente, que as mulheres aceitaram prontamente essa condição e 

permaneceram “passivas” no decorrer de toda nossa história. As experiencias do 

cotidiano exigem resistências, e estratégias são elaboradas pela mulher, à medida em 

que articula as bases de sua resistência com a sua subordinação (2017, p.153). 

 

Durante o processo de pesquisa foi possível perceber que se tem biografias de Elisa, contudo 

bastante tendenciosas e romanceadas, o que Natania Neres deixa claro é que a duas versões distintas, 

uma como uma mulher ambiciosa, inescrupulosa e com grande influência sobre os atos políticos de 

Lopes, e outra, onde ela é tida como uma mulher fiel ao Marechal, que adotou o Paraguai como 

segunda pátria e se tornou vítima de difamadores oportunistas durante e após a guerra. 

Diante do exposto, para o desenvolvimento dessa pesquisa nos fundamentamos em 

bibliografias da historiografia regional e nacional para embasamento teórico, no que diz respeito ao 

fato histórico iniciado em novembro de 1864, no qual o país vizinho, Paraguai, anunciou Guerra ao 

Brasil e invadiu a região de Mato Grosso, dando ênfase a “presença feminina na Guerra e em especial 

a mulher conhecida como Elisa Lynch”. Neste cenário, Kmitta aponta que somos impulsionados a 

compreender que a 

prática historiográfica, por sua vez, constrói a identidade social podendo gerar a 

subordinação do sujeito em conformidade com os papéis historicamente construídos. 

A historiografia, em suas áreas de domínio constrói os campos da política e poder e 

gera espaços de resistências e de mudanças. Seus sentidos e significados são 

delimitados a partir das fontes utilizadas e do desdobramento dos fatos (2017, p. 

154). 

Portanto, no decorrer de toda a escrita, foram realizados análises e estudos em artigos, livros e 

teses, como por exemplo A história esquecida da Guerra do Paraguai: fome, doenças e penalidades, 

Maria Teresa, com a finalidade de compreender a participação da mulher nesse processo. Participação 

e desempenho pouco discutido e desconhecidos por muitos.   

 

O que sabemos sobre a Guerra da Tríplice Aliança 

 

A Guerra do Paraguai foi um conflito armado que se deu no século XIX, envolvendo brasileiros, 

argentinos, uruguaios e paraguaios, tendo como figura de destaque Solano Lopes. Contudo com um 

olhar mais atento é possível perceber que esse conflito marca a história da América do Sul, como 

destaca Carlos Guilherme Mota: “a guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança, ou mais 
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propriamente a Guerra contra o Paraguai marca indelevelmente a História contemporânea da América 

Latina. Foi a maior guerra da História da América do Sul. (MOTA, 1995, p. 244). 

 

Fonte: Dourado, 2005. 

Muito se sabe sobre a Guerra da Tríplice Aliança, há vastas obras que retratam este 

acontecimento, contudo pode se perceber que o papel da mulher como um todo tem pouca visibilidade 

nesse cenário. Encontramos breves registros na obra A medicina na Guerra do Paraguai (Mato-Grosso 

vol. III) escrita por Luiz de Castro Souza - ao escrever sobre os aspectos médico sanitários que 

marcaram a Retirada da Laguna. O autor busca informações em escritos como de Taunay2. Segundo 

o autor 

Diz Taunay que na Retirada da Laguna chegara a contar cerca de setenta e uma 

mulheres: a maioria caminhava a pé, exceto duas, montadas em bestas.  Assevera, 

ainda, que quase todas carregavam crianças de peito ou pouco mais velhas. Ësse 

grupo de mulheres e crianças de tôdas as idades. representaram não só problemas 

quanto à alimentação, mas, também. no que diz respeito à segurança da tropa 

(SOUZA, s/d, p.120). 

 

A presença das mulheres é descrita em cenas e momentos comoventes, como essa: 

[...] uma mulher apanha a clavina do marido morto e, disparando-a por vêzes, 

defende a vida de um filhinho de colo que depositara no chão. Outra, "havendo-se 

encarniçado um paraguaio em lhe arrancar o filho, tomara ela de um salto uma 

espada largada no chão, e num ápice matara o assaltante. Mais infeliz vira outra o 

filhinho recém-nascido espostejado por um inimigo, que pelas pernas lho arrancara 

do colo". E conclui Taunay, que essas pobres mulheres traziam tôdas no rosto, os 

estigmas do sofrimento e da extrema miséria" ) SOUZA, s/d, p. 120). 

 
2 TAUNAY, Visconde de — A Retirada da Laguna. Edições Melhoramentos,  14a. edição, s.d 
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Este trabalho visa especificamente a mulher Elisabeth Alicia Lynch, e logo de início 

percebemos que há vários registros diferentes sobre seu ano de nascimento. No Paraguai ficou 

conhecida como Elisa Lynch, nascida em 1835 

[...] no condado de Cork, sul da Irlanda, filha do médico rural John Lynch e da 

inglesa Adelaide Schnock. Fruto de uma estirpe bem posicionada socialmente e que 

lhe garantiu a instrução no Trinity College, em Londres, teve, desde os doze anos, 

lições no conservatório de música. A atividade foi incentivada pela irmã mais velha, 

que se casara com um crítico musical francês (LIMA, s/d; s/p.) 

Em conformidade com Adriana Kivanski , uma irlandesa nasceu em meados de 1833, e teve o 

seu primeiro contato com Solano Lopes em 1853 em Paris:  

[...] Elisa Lynch conhecera Solano López em Paris, na corte de Napoleão III; era o 

ano de 1853 e contava a bela ruiva vinte anos e ele vinte e seis. Em outubro de 1854 

desembarcava no porto de Buenos Aires prestes a dar à luz ao filho de Solano López 

(o menino nasceu em dezembro do mesmo ano e foi registrado como Juan Francisco 

Quatrefages. (SENNA, 2000, p. 3)  

De acordo com Natania Neres da Silva a Guerra da Tríplice Aliança que aconteceu entre 1864 

e 1870, que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, é um dos temas mais estudados 

por historiadores do Cone Sul, e por conta de tamanha relevância e importância deste acontecimento, 

devemos nos questionar sobre a importância do papel feminino,  

Um dos aspectos que chama a atenção ao estudar o confronto é a grande participação 

das mulheres no lado paraguaio, na medida em que elas ajudaram na produção de 

alimentos, cuidaram dos feridos, participaram de batalhas militares no final da 

Guerra e algumas doaram joias para ajudar na defesa da pátria. Em uma leitura 

revisionista, a cooperação das paraguaias na Guerra da Tríplice Aliança foi bastante 

idealizada e homogeneizada, e pouco espaço foi dedicado para refletir mais 

detidamente sobre aquelas que não correspondiam aos estereótipos3 difundidos sobre 

a atuação das mulheres no confronto (MONTE DE LÓPEZ MOREIRA, 2011, Apud: 

SILVA, 2020, p.199). 
 

A necessidade de conhecermos mais sobre o papel da mulher em diversos âmbitos da sociedade 

se dá desde a antiguidade. E, no caso da Elisa Lynch, principalmente pela falta de informações 

encontradas traduzidas para o português e demais fatores, como por exemplo, a imagem distorcida 

da mulher por diversos ângulos. Isso ocorre pelo fato que na maioria das vezes a história e escrita por 

quem domina, nesse caso a figura masculina, prevalecendo seus conceitos e interesses, acima de tudo 

prepotente. 

 

 
3 Estereótipos: são conceitos, padrões, modelos, ideias ou preconceitos que uma sociedade constrói e podem variar em 

virtude de um contexto histórico e cultural. Estereótipos de gênero se referem padrões hegemônicos direcionados para 

justificar desigualdades e acomodar as subjetividades de mulheres e homens. ZINK, Rui. Da bondade dos estereótipos. 

In: LUSTOSA, Isabel. (org.) Imprensa, humor e caricatura: a questão dos estereótipos culturais. Belo Horizonte: UFMG, 

2011. 
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A mulher Eliza Lynch  

Fonte: Revista Fórum 26 de janeiro de 2010.  

 Uma mulher linda, que estava fora dos parâmetros estabelecidos na época, ela era moderna e 

isso fez com que fosse criticada e difamada, com o passar do tempo foi tendo descobertas através de 

pesquisas sobre sua vida. E a intencionalidade de desqualificá-la fica explicito principiante pela 

historiografia brasileira, em relação a isso Ana Colling descreve:  

A historiografia brasileira, especialmente em manuais utilizados nas escolas, numa 

tentativa de desmoralizar os paraguaios e justificar a guerra, e, consequentemente, 

enaltecer a participação brasileira, sempre tratou Solano Lopes como ditador e 

sanguinário, e, Elisa Lynch, como prostituta. Este recurso de linguagem - prostituta, 

mulher da vida, mulher pública é historicamente adotado para a desqualificação do 

feminino. (COLLING, 2014, p.9). 

 

De acordo com Maria Teresa Dourado (2014) em sua obra intitulada Mulheres comuns, 

senhoras respeitáveis, a chegada de uma elegante europeia, trazida de um continente distante pelo 

filho do presidente, conhecido por todos pelas várias amantes e filhos ilegítimos, provocou um 

escândalo e despertou a curiosidade de todos os paraguaios, durante toda a sua permanência no país. 

A aversão inicial que se tinha por Elisa, segundo Silva (2019) pode ser explicado por um 

conglomerado de fatores políticos, econômicos e culturais que se deu anteriormente a sua chegada no 

país. Pois no governo de Carlos Antônio López (1844–1862), foi iniciado um plano de moralização, 

embasado em pilares católicos, para incentivar casamentos e descendência legítimos.  

O que fica claro é que tal união só era vista com maus olhos pela elite de Assunção, já que na 

época o concubinato, ou seja, a junção de um casal sem estarem legalmente casados, não era aceito, 

pois pregavam os ditos “bons costumes” que implicou diretamente aos modos e padrões daquela 

sociedade. E isso serviu para delimitar o papel e lugar ocupado por cada indivíduo na aristocracia 

Paraguai, e principalmente a mulher.  
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Para se ter uma ideia a educação para ambos os sexos era diferenciada uma vez que as diferenças 

biológicas implicavam imediatamente na moral e comportamento de cada um, e por vezes as mulheres 

eram orientadas desde muito cedo a serem mães e esposas exemplares, conforme ressalta Silva,   

As mulheres eram orientadas, desde muito jovens, a serem mães dedicadas e esposas 

donas de casa; deveriam manter relações sexuais apenas com seus maridos e após o 

casamento. Dedicando-se à vida doméstica, deveriam assumir um papel mais 

comedido na sociedade; a timidez era vista como um atributo positivo e tipicamente 

feminino. Muitas moças aprendiam a cantar, tocar piano, desenhar, recitar poemas e 

a organizar saraus; essas atividades eram associadas ao refinamento cultural. 

(SILVA, 2019, p.33).  

 

Para entendermos melhor os pré-julgamentos endereçados a Lynch, que ultrapassaram as 

fronteiras do Paraguai, é preciso compreender que se deu principalmente em função do tal projeto 

moralizante, no qual o governo Paraguai contratou Purificación Jiménez de Bermejo. A mesma se 

conceituava como guardiã da moral e da decência e teve forte influência nesse meio, ela disseminava 

em sua obra intitulada “Deberes domésticos”, que visava mulheres de família e reforçava a ideia de 

que o casamento formal era o que devia prevalecer. 

Por mais que fosse vontade de Lynch e Solano se unirem em matrimônio, o mesmo não era 

possível, já que ela fora casada anteriormente, portanto a relação conturbada da mesma com a elite 

do país se fez em função do desenvolvimento da moralização e do desfecho dos novos costumes.  

 Entre as diversas explicações em relação a rejeição sofrida por Lynch temos a circunstância do 

que se esperava na época, do futuro presidente do Paraguai é que o mesmo se casasse com alguém da 

alta sociedade paraguaia já que este era o meio no qual podia acontecer a transferência de heranças, 

de acordo com Silva: 

A opção de Francisco Solano López por não contrair matrimônio com uma paraguaia 

e ainda se relacionar longamente com uma mulher exógena àquele meio, ajudaram a 

causar a inimizade entre Elisa Lynch e a elite assuncenha. A cristalização das leituras 

negativas sobre ela se deu, por outro lado, com o acréscimo de imagens 

absolutamente críticas de Lynch enquanto mulher, especialmente no que diz respeito 

à dissolução de seu casamento com Quatrefages, à possibilidade frequentemente 

sugerida de que ela teria sido prostituta, à sua relação com Francisco Solano López 

e à sua ingerência na cena pública paraguaia. As imagens negativas de Madame 

Lynch sempre a colocam enquanto uma mulher que subverteu profundamente certos 

padrões de conduta feminina, ao menos em todos os materiais que pude acessar para 

realizar esta pesquisa. (SILVA, 2019, p.35). 

 

De um lado Elisa Lynch era vista como uma mulher manipuladora, ambiciosa, que na versão 

das elites dos países contrários ao Paraguaio ela foi descrita como a causadora da guerra, aquela que 

despertou a ambição de Solano López e que o levou a declarar guerra contra o Brasil. O que fica claro 

segundo Maria Teresa (2005) é que Lynch foi a mulher mais famosa da história paraguaia e até hoje, 
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historiadores e novelistas do mundo inteiro procuram avaliá-la, escrevendo sobre ela, constantemente, 

em todo o tipo de literatura.  

Diferente do silencio encontrado por parte da historiografia brasileira em relação a participação 

feminina na guerra, o Paraguai tem seu lugar de destaque para as mesmas em especial a Elisa Lynch, 

conforme descreve Ana Maria Colling:  

Como atestado dessa afirmação de Dourado de que o Paraguai reserva um lugar na 

memória às mulheres que participaram da sua Grande Guerra, tive a primeira 

surpresa ao visitar o “Museo Regional Del de Amambay” na cidade paraguaia de 

Pedro Juan Caballero em 2011, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. No interior 

do Museu, com surpresa, divisei um imenso painel com fotografia de Elisa Lynch e 

o título “Elisa Lynch y la guerra contra la triple alianza”. Abaixo da imagem, um 

texto destacando a importância desta personagem para a história paraguaia. 

(COLLING, 2014, p.9). 

 

 De outro lado, uma dama de aço, que lutou bravamente lado-a-lado de seu amado companheiro 

e só desistiu quando a guerra teve fim na batalha em Cerro Corá em 1870, e teve que enterrar seu 

primogênito e seu companheiro Solano López. Reportagem do Jornal Folha de São Paulo de 16 de 

julho de 2001, consta que “ Emboscado, Solano fugiu até o arroio Aquidabã, onde foi cercado e afinal 

morto. Em seguida, os soldados chegaram até Elisa e seu filho Panchito, de 16 anos, que também foi 

morto pelos brasileiros, na presença da mãe.”  

Elisa nasceu no dia 29 de julho de 1834 na ilha de Cork na Irlanda, filha de comerciantes, tinha 

quatro irmãos sendo três irmãs e um irmão, sua mãe era protestante e seu pai católico, em documentos 

deixado pela própria Lynch, é citado que sua família era de classe média e muito respeitada.  

Ainda em sua infância ela viveu um período catastrófico, histórico na Irlanda, foi o período da 

“grande fome”, que matou milhares de irlandeses de fome na época, motivo que também se explica 

a grande presença de ingleses nos Estados Unidos, pois muitos se refugiaram ali, Elisa fugiu com sua 

família para Londres, na tentativa de sobreviver.  

Na idade de quinze anos de Elisa, sua família se encontrava em situação desastrosa, e para tentar 

escapar da pobreza, sua mãe procura um casamento “bom” para sua filha, pois Elisa era dona de uma 

beleza exuberante com seus cabelos ruivos e olhos verdes, encantadora e atraente, e foi assim que ela 

conheceu um médico militar francês, Xavier de Quatrefages. 

Encantado com a beleza da moça ele se compromete casar se com ela, vinte e oito anos mais 

velho do que Elisa, e aproveitando o período frágil que a aquela bela moça passava, pois ela e sua 

família já não tinham mais condições de se manterem, Xavier pede Elisa em casamento, e na idade 

que ela tinha, querendo ajudar sua família, resolveu aceitar. 

Segundo Dourado após o casamento mudam-se para a Argélia, alguns anos mais tarde, em 1853 

eles retornam à França, a vida de casada de Elisa teve que ficar no anonimato pois na época em que 

vivia, para se realizar casamentos de membros militares com estrangeiros precisava de autorização 

do militar supremo. 
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 Quatrefages não teve essa autorização, a consequência Elisa teve que manter se escondida, 

vivia como seguidora dos militares refugiada não era apresentada nem aos amigos, muito menos a 

família do médico como esposa.  

 

Elisa e Solano: casamento, família, filhos, vida privada 

Em 1853 Solano López estava em Paris no palácio de Napoleão lll como diplomata, existe 

documentos que ele foi na missão de comprar armamentos, já podemos ter uma certa noção de que 

na ideia de López iria futuramente declarar guerra.  

Foi então nessa ocasião que ele vê pela primeira vez Elisa Lynch apresentando uma dança, e 

por aqueles dias Elisa e Xavier estavam se separando, porém, para manter as aparências mantiveram-

se, juntos frequentando o mesmo lugar, o que facilitou López a começar um relacionamento com a 

linda Elisa, que por sua vez considerou o marechal Solano López como o amor de sua vida.  

Em 1855, López traz Lynch a Buenos Aires, onde ela iria morar por pouco tempo e Solano 

López continuaria em Assunção, naquele mesmo ano ela deu à luz ao primeiro filho do casal Ruan 

Francisco que será conhecido mais tarde como coronel Panchito.  Ano seguinte ela se mudou para 

Assunção, vivendo rodeada de luxos e comodidade, porém, sempre viveu em casa separada de Solano 

López. 

O fato de viverem em ambientes separados é porque na época aristocracia paraguaia não aceitou 

de imediato o fato dela já ter se casado com outro homem e para que fosse aceita Elisa realizava 

grandes festas em seu palácio, e foi assim que ela viveu e teve mais cinco filhos com Solano. No ano 

de 1856 nasce Corina, em 1858 nasce Henrique, 1860 chega ao Mundo Frederico, em 1861 nasce 

Carlos e em 1862 nasceu Leopoldo. 

Em 1862 morre Carlos Antônio Lopez pai de seu companheiro, sendo assim Francisco Solano 

assume a presidência do Paraguai. Graças a esse ocorrido Elisa pode morar com seu amado em seu 

palácio e assim começar a ser aceita como primeira-dama do Paraguai, de acordo com Adriana 

Kivanski Senna, “ Em setembro de 1862 morre Carlos Antonio López, governante do Paraguai; cerca 

de um mês depois, a 16 de outubro, Francisco foi eleito, por esmagadora maioria, presidente 

paraguaio.” ( 2000, p. 4) 

Ela ficou popular por suas danças por elaborar várias festas que começaram ser imitadas, muitas 

vezes Elisa Lynch foi criticada em muitas ocasiões por ser uma mulher independente, por ter 

acumulados uma fortuna com seu próprio trabalho com a exportação de couro, essas atitudes eram 

mal vistas pela sociedade Paraguai na época, uma mulher que não dependia do marido era motivo de 

crítica. Em relação a sua influência cultural, Natania avalia que,  
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Vários biógrafos e historiadores afirmam que Lynch teve uma influência cultural 

significativa em Assunção, realizando tertúlias, bailes, influenciando na decoração 

de espaços públicos e incentivando a prática de esportes europeus, além do consumo 

de artigos de luxo importados. É muito difícil precisar a profundidade de sua 

ingerência cultural, mas é possível assumir o consenso entre os escritores em relação 

à ideia de que Elisa Lynch não restringia suas atenções às tarefas tradicionalmente 

reservadas às mulheres, como o cuidado com o lar, os filhos e o homem com quem 

se relacionava, dedicando-se significativamente à esfera pública. (SILVA, 2019, 

p.34).  
 

Preocupada com a educação feminina, Lynch se inspirou nas professoras europeias para iniciar 

a educação das mulheres. Acesso para as mulheres nas escolas e também fundou escolas de teatros, 

artes e música. Dessa forma Elisa pode aliar seus conhecimentos.  

Responsável por trazer diversos costumes europeus, Elisa trouxe ao Paraguai coisas 

importantes que viraram cultura no país como alguns pratos típicos, danças, um exemplo de dança e 

a polca, hoje conhecida como polca paraguaia. Sem nenhuma dúvida madame Lynch teve uma 

importância significativa paro o povo Paraguai. A maneira que a madame se posicionava perante a 

elite assuncenha, chamava a atenção do seu companheiro, observando-se de acordo com Silva: 

A escolha de Elisa Lynch por um papel mais ativo publicamente atraía Solano López. 

Ela realizou transformações nos costumes da elite assuncenha, ditou moda e seu 

salão foi frequentado pela intelectualidade da época. Além desse envolvimento e 

influência no meio cultural paraguaio, Concepción Leyes de Cháves adiciona um 

interessante ingrediente na sua narrativa: Elisa “dedicava-se à política, ao xadrez, a 

tudo quanto podia conduzi-la às suas metas internas e externas”. (SILVA, 2019, p 

175.) 

E sem dúvida essa postura que Lynch manteve naquela sociedade contribuiu para as várias 

críticas direcionadas a ela, com a finalidade de diminui-la enquanto mulher, já que as mesmas 

deveriam ser submissas a uma figura masculina, ou seja, não tinham o direito de tomar suas próprias 

decisões e nem de se expressarem.  

Existe poucos relatos sobre Elisa durante a guerra, assim como se tem pouco relatos sobre a 

participação da mulher na guerra do Paraguai, e isso se dá pelo viés tendencioso do que conhecemos 

como patriarcado e a necessidade de fazer com que as mulheres continuem sendo descritas como 

submissas e incapazes, perante determinadas situações, como por exemplo em uma guerra.     

 

Elisa: uma mulher na Guerra do Paraguai 

 

Em 1864 quando começou a guerra do tríplice aliança, Lynch começou usar uniforme militares 

e Solano López recebeu o título de marechal presidente paraguaio e comandante supremo. 

Solano López estava convencido de que sairia da guerra com a vitória, pediu a Elisa que não 

fosse aos acampamentos militares temeria por sua vida e de seus filhos, mas ela assegurou que o lugar 

dela era ao lado de seu amado e que iria junto, conforme descreve Adriana Senna,  
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Sobre este período de guerra, os autores observados são unânimes em destacar a 

presença de Elisa Lynch, em todas as circunstâncias que lhe foi possível, ao lado do 

‘Mariscal’, seja no campo de batalha, seja nos postos em que se fez necessária sua 

atuação como “a dama do Paraguai” (notadamente por ocasião de celebrações 

festivas oficiais). (SENNA, 2000, p.4)    

 

Conviveu junto aos soldados, feridos moribundos ajudou a cuidar das feridas lutou 

incansavelmente, estava disposta a dar sua vida pelo país e pelo seu amor, no ano de 1866 teve seu 

último filho, o parto aconteceu no acampamento em plena guerra, o bebê recebeu o nome de Miguel 

Marçal, e por uma epidemia de cólera logo a criança morreu. 

Depois de inúmeras batalhas perdidas o Paraguai quase que exterminado, em março de 1870 

em Cerro Corá um pequeno grupo que restou foi rendido pelas tropas brasileiras, onde não teve saída 

para Solano López, que faleceu em plena batalha e também o filho do casal, Panchito López com 

apenas 15 anos de idade. 

Elisa teve que sepultar com suas próprias mãos seu amado companheiro e seu filho, coberta por 

lágrimas e muita dor. O restante de paraguaios que sobreviveram e Elisa foram transportados para 

Assunção pelas tropas brasileiras. De acordo com Silva (2019) a imagem de Elisa enterrando-os nos 

mostra a sua dedicação não só aos seus entes queridos como também ao país.  

O que podemos perceber de fato é que por mais que Lynch foi julgada e, foi uma das poucas 

pessoas que se manteve ao lado do presidente até o seu fim conforme apresentado: 

Ao final das contas, a única pessoa que honrava o passado e a memória do Marechal 

López era justamente aquela mulher que foi julgada por ter tido uma união ilegítima 

com o presidente, por ter se inserido na cena pública e se interessado em política 

num momento em que esse direito era negado às mulheres. (SILVA,2019, p.185). 

 

Elisa honrou o seu amado tanto em vida como depois de sua morte, de acordo com Natania 

Silva (2019) ela o acompanhava durante a guerra, escudando-lhe e o aconselhando.   

 

A luta de Elisa Lynch pela herança de Solano 

 

Com o desenrolar da Guerra em 1869 ainda com o líder Paraguai na ativa foi estabelecido um 

governo provisório na capital Assunção, com o encabeçamento do novo governo veio também 

decretos que implicaram diretamente na vida de Lynch sendo um deles implementado em 1870, que 

teve como finalidade o embargue dos bens da madame, além do seu ajuizamento, com o fim da guerra 

em 1870 e a morte do companheiro a mesma foi praticamente obrigada a deixar o país levando 

consigo os seus filhos sobreviventes ao embate.    
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O governo paraguaio embargou parte de seus bens e fortuna se negaram a entregar a Elisa, ela 

viajou pra Londres com seus filhos e começou uma luta para recuperar ao menos parte de seus bens 

os quais foram novamente negados a ela. 

Um dado real foi a perda de todas as terras deixadas para ela pelo marido, nos últimos 

anos da guerra, na fronteira com o Brasil e a Argentina. Em 1876, os títulos foram 

cedidos ao governo dos dois países e, embora Elisa Lynch tenha reclamado a posse 

até mesmo com a ajuda de Rui Barbosa (1849-1923) como advogado, nunca as 

conseguiu de volta. (MENEZES, 2001, s/p).  

 

Na tentativa de recuperar sua a herança, madame Lynch volta ao Paraguai e começa uma batalha 

judicial, porém seu esforço foi fracassado. O governo do Paraguai alegou que Elisa teria sido culpada 

pela pobreza em que o país se encontrava depois da guerra pois ela foi acusada de ser a causadora de 

toda aquela situação catastrófica, de acordo com Silva: 

Em sua tentativa de revogar o confisco e recuperar bens apreendidos, Madame Lynch 

dirigiu-se a Buenos Aires primeiro, onde permaneceu durante três meses para 

reclamar a devolução de seus móveis, que, segundo ela, adornavam os salões do 

palácio do Governo Nacional da Argentina. Apesar da longa estadia, os móveis não 

foram devolvidos e ela também não obteve o estorno dos valores correspondentes 

aos mesmos. Em face disso, Lynch optou por seguir viagem a Assunção para 

reivindicar a devolução das propriedades e, segundo ela, se oferecer à justiça 

paraguaia para ser processada e julgada, de acordo com as disposições do decreto de 

14 de maio de 1870. (SILVA, 2019, p.62). 

 

Elisa volta para seu apartamento que foi deixado como uma pequena parte da herança e lá ela 

viveu seus últimos anos de vida até sua morte em 1886 vítima de um câncer no estomago, Silva 

descreve: “ Ao final de sua vida, vemos Elisa com câncer de estomago, tendo delírios com uma 

sonhada viagem de volta ao Paraguai, especificamente a Cerro Corá, onde desejava passar seus 

últimos dias. ( 2019, p.150) 

Por muito tempo ela foi acusada de ser culpada pela derrota do Paraguai na guerra, foi descrita 

como uma mulher ambiciosa, de acordo com Natania (2019) a relação do casal era descrita como 

desequilibrada, pois a mesma o influenciava negativamente.  

Essa foi a informação passada na história de Lynch, e foi através de pesquisa através daqueles 

que a conheceram que se descobriu quem era realmente Lynch, e com o passar dos anos, muitos 

autores reescreveram sobre sua história. E, hoje ela é considerada a heroína do Paraguai sendo 

homenageada com nomes de ruas, hotéis, teatros.  

Ela é lembrada como queria que fosse lembrada como consta em documento deixado por uma 

de suas noras, esposa de Henrique. Com o passar dos anos os olhares e pensamentos foram mudando 

ou melhor dizendo as pesquisas foram se aprofundando e portando a partir de 1950 a mesma já era 

retratada como protagonista de sua própria história.  
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A autora Adriana Kivanski de Senna faz análises de obras que abordam e descrevem a vida da 

irlandesa, a mesma descreve que através da trajetória de Elisa é perceptível a vida de várias outras 

mulheres que se fizeram presente neste conflito, a figura de Lynch é o símbolo da atuação das 

mulheres neste cenário e também nos mostra um pouco da visão que se tinha da mulher naquela 

sociedade.  

PARA CONCLUIR 

Abordar um pouco sobre a importância do papel da mulher na Guerra do Paraguay se faz 

necessário para quebrar estereótipos de gêneros, como descreve Natania Neres:  

Diferente de Solano López, que foi convertido em um herói nacional em 1936 – logo 

após a Guerra do Chaco – (CAPDEVILA, 2010), a controversa Elisa Lynch 

continuava relegada às sombras, e as imagens críticas a seu respeito prevaleciam, a 

despeito do avanço do revisionismo. A personagem ainda era retratada como uma 

mulher gananciosa, sensual, mau-caráter, prostituída e até mesmo ‘histérica’, cuja 

influência sobre o marechal teria se desdobrado aos aspectos fundamentais de sua 

política (DECOUD, 1939. Apud: SILVA,2020, p.205).  

 

Isso nos mostra que por mais que a mulher tenha capacidades e habilidades iguais aos homens, 

e isso já está mais do que provado, sempre irão encontrar uma maneira de diminui-las e nesse contexto 

especifico isto está mais do que claro.  

No decorrer das leituras sobre madame Lynch percebe-se a importância do revisionismo 

histórico e que a vida de Elisa foi marcada por vários autores de diferentes épocas política e 

historicamente, e claro, com diferentes versões de acordo com o interesse de cada um Silva descreve: 

 

Assim como seu companheiro Francisco Solano López, Elisa Lynch é uma 

personagem cercada por mitos; nos escritos analisados, a irlandesa aparece como 

uma mulher sedutora, ambiciosa e absolutamente influente na política do Marechal, 

ou então ressurge enquanto uma mulher fiel e abnegada, vitimada por oportunistas 

no pós-guerra. Nas leituras mais críticas sobre ela, podemos vê-la ultrapassando 

constantemente as fronteiras do espaço doméstico e influindo profundamente na 

política do presidente, que não consegue impor sua autoridade frente a uma mulher 

tão ardilosa; nas leituras mais positivas, o casal se propõe a cumprir, dentro do 

possível, delimitações burguesas para o comportamento masculino e feminino. 

(SILVA, 2019, p.185). 

 

Falar sobre esse tema se faz de extrema importância, pois apesar dos anos se passarem, a figura 

feminina é muito questionada principalmente quando o assunto são cargos ditos masculinos como 

por exemplo na política, ainda vemos apesar das várias discussões acerca do tema sobre o papel 

desempenhado pela mulher em diferentes épocas e sociedades a tentativa de diminui-las.  

Podemos concluir que apesar de várias as discussões envolvendo a figura feminina, e sim obter 

pontos positivos, os mesmos não se fazem presentes quando o assunto é a Guerra da Tríplice Aliança, 
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ou seja, ainda será necessário muitos esforços e estudos para que de fato o papel da mulher como um 

todo e especialmente o de Elisa, possa ter um novo olhar, sem que de fato a mulher seja julgada. 
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RESUMO 

 

Este ensaio teórico trata do problema do tempo presente na/da aula de História. Tratamos o presente como 

um constructo temporal e intelectual que exerce uma dupla função: por um lado, o presente é uma forma-

conteúdo que se oferece como tema; por outro, ele é uma forma-contexto, que opera como fundamento desde 

o qual o passado é recortado e ensinado. Consideramos este presente como tempo de niilismo passivo, 

enfado, banalidade e aceleração. Provocamos o campo da pesquisa em ensino de História a pensar os limites 

que rodeiam este duplo presente. Assaltada por um contínuo de demandas éticas, políticas e epistemológicas, 

a aula de História é sitiada por um conjunto de urgências. Argumentamos sobre os riscos de esse assalto 

impor-se como um diagrama de forças que assujeita a inteligência e a sensibilidade de alunos e professoras; 

priva as novas gerações do direito ao passado e ao futuro; confunde a imanência do real com simulacros 

informacionais. A partir do pensamento da diferença, perguntamos: que aula seria essa que não estaciona no 

caráter inexorável do presente e se deixa bordejar pelo passado e pelo futuro? Propomos uma aula que 

funcione como espaço de refúgio da subjetivação, onde o estado de vigília constante é vergado pela 

pluralidade do sonho. Conclui-se que o presente jamais deixará de ser tema e contexto, porém, além da 

banalidade, do enfado e da aceleração, ele é a forma paradoxal de um tempo-múltiplo, desde o qual a 

aprendizagem antecede à explicação, e a infinitude dos sentidos supera os limites diagramáticos. 

 

Palavras-chave: Tempo presente. Aula de História. Multiplicidade.  

 

ABSTRACT 

 

This essay is about the problem of present time in History class. We treat present time as a temporal and 

intellectual construction which has two functions: present is a topic, being a “content-shape”, conversely, it 

works as a base from which the past is cut and teach, being a “context-shape”. We consider this present as a 

time of passive nihilism, boredom, banality and haste. We arouse History teaching research field to think 

about the limits of this double present. The History class is made by a group of urgencies, being always 

attacked by ethical, political and epistemological demands. We argue about the risks of this attack turns into 

a force that limits the intelligence and sensibility of students and teachers. It may deprive new generations 

from the right of having a past and a future and confuse the real immanence with informational 

representations. From the difference thinking, we ask: what class would not stop in the inexorable disposition 

of present and would just let it walk through past and future? We propose a class which works as a place of 

refuge for subjectivities, where the constant waking state is exchanged by the dream plurality. In conclusion, 

we see that present will never stop being topic and context, but, further the banality, boredom and haste, it is 

the paradoxical way of a “multiple-time”, from which learning precede explanation and infinite of senses 

overcome diagrammatic limits.  

 

Keywords: Present time. History class. Multiplicity.  
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PRÓLOGO 

 

O tempo presente é tema dos debates historiográficos e do ensino de História já há um bom 

tempo. Hoje, certamente, pouco se discute a pertinência de uma história do tempo presente ou da 

importância se de abordar essa dimensão temporal como conteúdo das aulas de História, na 

Educação Básica. Entretanto, sem desconsiderar que efetivamente o presente é, ao mesmo tempo, 

contexto e conteúdo do ensino de História, pretendemos problematizar esse lugar que ele ocupa nas 

aulas de História e seus efeitos, nestes tempos de crise da historiografia disciplinada e de ascensão 

de tendências políticas conservadoras e negacionistas.  

Pensar o presente como dimensão temporal fundamental nas criações conceituais do campo 

historiográfico e do pensamento do ensino de História, é elemento sem o qual seria inócua qualquer 

tentativa de criar narrativas sobre a realidade. Mas, percebemos que a aula de História comporta 

muito mais do que o presente que ela mesmo habita e torna objeto de estudo e de questionamento. 

O passado e o futuro, bem como, a ideia de um tempo complicado e multiplicado, são formas de 

problematizar não apenas o presente, mas também a maneira como o tempo presente tem se tornado 

soberano no ensino de nossa disciplina. A ideia é problematizar também como essa quase obsessão 

por produzir narrativas sobre a realidade do presente e também por relacionar todos os conteúdos 

históricos à realidade dos estudantes (sua atualidade), tem nos colocado em uma espécie de prisão 

presentista, em um presente eterno, que nos rouba a originalidade e a infinidade das experiências do 

passado, bem como, a potência de imaginação do futuro. 

 

Uma história do tempo presente: como chegamos até aqui? 

 

Quando, nos idos dos anos 1990, no Brasil, tivemos contato mais de perto com a tese de 

Francis Fukuyama (1992) que anunciava o fim da história, professoras de História de todas as 

regiões, geográficas e teóricas, miravam com extrema relutância e com certa tristeza, a difícil tarefa 

de ter de defender o elemento central da prática historiográfica: a mudança, a transformação, as 

rupturas, enfim, a contingência dos corpos em movimento. Se fosse verdade que a história teria 

chegado ao seu derradeiro momento, nem o futuro seria um “horizonte de expectativas”, nem o 

passado seria mais a “reserva virtual” das experiências que nos ajudam a imaginar o porvir. Daí por 

diante, estranhamente, depositamos quase todas as nossas esperanças não no passado, nem no 

futuro, mas no presente — esta dimensão do tempo passou a ser a urgência das salas de aula de 

História.  
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De fato, já faz tempo que o ensino de História não é considerado uma tarefa fria, praticada 

desde um ambiente neutro, dedicada a rememorar e celebrar os fatos de um passado lógico. Embora 

o clássico recital factual permaneça como uma estranha continuidade em muitas salas de aula da 

Escola Básica, o sentido em que o fato histórico se diz tornou-se problemático, pois ele passou a 

narrar-se, reconhecidamente, ao sabor do presente. Como professores, educadoras e pesquisadoras 

da área do ensino de História, soubemos reconhecer o peso e adensar a importância epistemológica 

do tempo presente em nossas práticas didáticas e curriculares. É a partir da pulsação do presente 

que recortamos uma camada do passado, mostrando-o novamente aos corpos discentes, renovando-

o a cada vez como uma cifra que repetimos e repisamos, tornando-o, em suma, simultaneamente, 

matéria de representação, expressão e experimentação.  

O recorte, realizado desde o tempo presente, na aula de História, jamais prescinde, porém, de 

uma visão ou perspectiva envolvendo a imaginação de possíveis futuros. E era por imaginar futuros 

possíveis que o próprio presente ganhava uma rítmica de pulsação capaz de criar enredo. O caráter 

pulsátil, por assim dizer, do presente, dependia então de nossa capacidade de projetar futuros e, 

assim, enredar ou engrenar a enunciação do sentido histórico que dizíamos ao enunciado do passado 

histórico que olhávamos. Imagens do futuro e do passado sintonizavam-se a partir de um presente 

articulador. O tempo presente, vivido e mediado pelas operações do ensino da História, tornara-se 

elemento central, ritornelo rítmico responsável por encadear os tempos e colocar as imagens em 

ação na sala de aula. A centralidade do presente se devia a múltiplas razões: ora razões políticas, 

pelas quais o presente operava como um esteio para o sentido ético de nossas práticas; ora razões 

didáticas, com o presente funcionando como estratégia para conectar-se aos interesses das gerações 

mais jovens; ora, ainda, por razões epistemológicas, em função, por exemplo, de rearranjos e 

turbulências paradigmáticas que atravessavam o campo da teoria da História e o meio das ciências 

humanas.  

Enquanto o presente à la Fukuyama assumia a palidez de um vazio de sentido junto ao qual se 

reproduziam apenas axiomas e variáveis de mercado, o presente do ensino de História adensava-se 

teoricamente por vias políticas, éticas e epistemológicas. Ocorre, entretanto, que o adensamento de 

importância da dimensão temporal do presente tornou-se problemático, não pelas razões enunciadas 

por Fukuyama, mas por motivos interiores aos debates que atravessam o próprio meio das ciências 

humanas. O que foi que aconteceu? 

Por um lado, a irrupção de novas identidades sociais, associada com a emergência de novas 

concepções paradigmáticas no âmbito da teorização cultural (SILVA, 2020; 2010), assinalava na 

agenda do ensino de História o desafio de lidar com a pluralização dos marcadores (MEINERZ; 

CAIMI; OLIVEIRA, 2018). Do ponto de vista das operações encetadas em sala de aula, tornava-se 

mais difícil articular a heterogeneidade de perspectivas e matérias em uma totalidade narrada. O 
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tecido do sentido narrável fragmentara-se. O desafio de fazer o múltiplo estava na ordem do dia 

(CORAZZA, 2005). Tanto pior, para aqueles que se relacionavam com a novidade a partir de uma 

estratégia exclusivamente defensiva. Tanto melhor, para quem apostava que a ampliação do 

espectro das teorias críticas poderia chegar a desarticular os gatilhos epistemicidas da ontologia 

ocidental marcada pela colonialidade (PEREIRA, 2018). De todo modo, a transversalidade buscada, 

fosse ela temática ou metodológica, com radicais implicações ético-estéticas, se abordada com a 

devida profundidade, colocava (e coloca) o currículo, as professoras e os pesquisadoras da área, 

frente a uma vereda desconhecida. 

Ocorre, entretanto, que tais deslizamentos, promovidos pela viva necessidade de produzir 

novos cenários a partir da fricção da matéria com a multiplicidade, conviviam de perto com uma 

certa atrofia do imaginário e um sentimento de desorientação. Podemos caracterizar esse presente, 

que de alguma forma ainda é o nosso, por meio de uma dupla afectologia. De um lado, 

experimenta-se o “júbilo” da diferença (CULP, 2016), com todas suas nuances, potências, impasses 

e contradições (um certo otimismo se desprende daqui); de outro, faz-se notável a disseminação, 

antes silenciosa e agora estridente, em relação ao cenário de afirmação das novas identidades, do 

ressentimento e da cólera impotente de uma identidade dominante (branca, masculina e 

eurocêntrica). Essa identidade dominante, ressentida e colérica, crescentemente estulta (VEIGA-

NETO, 2020), que até meados do século XX gozava de invisibilidade epistemológica e ausência de 

marcação social, passou a figurar no quadro branco da sala de aula. Ritmada por essa batalha de 

afetos, coube à nossa atualidade herdar a equação irresoluta entre o esboroar dos velhos modelos 

narrativos e o limiar de urgência de novas políticas de figuração.      

Reconhecendo a complexidade do processo em curso, importa-nos, todavia, enfocar um 

ângulo particular do problema e, em seguida, extrair daí uma força de questionamento para ensaiar 

sentidos possíveis para uma aula de História. Nossa hipótese de partida é a de que o fluxo do tempo, 

e da engrenagem do sentido histórico que a ele se enrola, encontra-se preso a mecanismos 

projetivos de captura e antecipação. Tais mecanismos foram conceituados por Frederick Neyrat 

(2018) como marcas características de um modelo de sociedade regida e codificada não apenas 

pelos avatares da disciplina e do controle, como queriam Foucault e Deleuze (2013), mas por 

técnicas de clarividência. Nesse sentido, nosso problema já não seria apenas o de lidar com um 

presente afásico, obstruído por um futuro bloqueado (o blackout projetivo) ou pela eterna replicação 

de um modelo de futuro monopólico (a vitória do capitalismo ecumênico de Fukuyama), mas o de 

escapar dos futuros colonizados por técnicas de planejamento que continuamente imaginam 

cenários, antecipando todo e qualquer coeficiente de variação, contestação, resistência e 

reexistência ao qual pudesse se vincular o aguilhão de um sentido histórico revigorado. Desse ponto 
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de vista, o presente desde o qual pensamos já não é o presente do fim da História, mas, 

possivelmente, o presente do fim de uma História, como nos alerta Davi Kopenawa (2015).  

No script da clarividência, tal como apresentado por Neyrat (2018), o modelo do sujeito 

histórico, cuja individualidade cadastral era moldada no interior dos espaços fechados onde se 

exercia a disciplina, é fundamentalmente alterado. Ao indivíduo, unidade de medida simétrica aos 

espaços disciplinares, sucede o ser “dividual”, talhado à medida dos novos dispositivos de controle. 

O jogo da subjetivação ocorre em circuitos fragmentários, como os do ciberespaço, por exemplo, 

onde a pluralidade dos fluxos de informação configura continuamente uma matriz móvel, regrada 

pelo cálculo binário, que persegue as subjetividades-em-tela até encontrar seus equivalentes de 

mercado. Ritmados por mecanismos de atualização contínua, corpos híbridos, não somente 

humanos, severamente angustiados, repartem restos, sobras de sonhos e projeções disfuncionais 

(PELBART, 2016). Nesse cenário é que nos interessa perguntar o que acontece com a aula de 

História: por meio de quais gestos e ritos pode ela manter o presente em contato com a exigência de 

fazer o múltiplo e suportar os devires, improváveis e imprevistos, de uma matéria transversal? 

Dada nossa hipótese de cenário, vamos à nossa hipótese de ensaio. Contra as disposições 

associadas ao script da clarividência, interessa-nos sonhar a aula de História como o componente 

heterotópico de um espaço-tempo voltado ao exercício do refúgio e da (re)existência. Pensamos, 

então, a aula como ambiente clandestino (a contraparte do sonho em relação à consciência, sem 

melindres de recalque psicanalítico), como um estelionato contra o próprio presente, um gesto, 

concentrado, que arranca ao presente seu quinhão de opacidade ofuscado pelo excesso de luz. À 

meia-luz, então, apoiados na política do sonho de Kopenawa (2015), na poética do devaneio de 

Bachelard (2018), nos desdobramentos educacionais do pensamento da diferença (CORAZZA & 

REIS, 2020; SILVA, 2010), avançamos um passo: o ambiente-aula propicia um corte, uma 

interrupção de fluxo, um lastro de privação e arrefecimento sensório-motor. Assim, envolto no 

lusco-fusco, o presente, então seguro, singelamente disfarçado, entocado nas entranhas da sua 

própria cavidade dormente, com passos de ladrão, enfrenta o desafio de uma nova laminação, pois 

encontra-se frente a frente com seu feixe de inatualidade. A hipótese depende, evidentemente, da 

assunção de que o presente não corresponde apenas ao signo intelectual daquilo que poderíamos 

entender por atual. É precisamente contra o excesso de atualidade sígnica comumente assinalado ao 

presente que tramamos uma temporalidade problemática em bordas esfarpadas: espaço-tempo 

especial, quinhão do informe arrancado à inércia, contra os imperativos dos tempos roubados, o 

presente também se desdobra em intensidade, corpo espasmódico, parturiente, um bastardo 

transcriado em meio à cotidiana batalha dos afetos.  

Entranhados nas bordas de um espaço-tempo clandestino, vislumbramos as marcas de uma 

consciência excessivamente diurna que ambiciona a totalidade: o homem armado, branco, estulto, 
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cioso da segurança de um gênero, zeloso guardião de fronteiras, cristão fundamentalista, platônico 

até os ossos, negador de evidências e alteridades. Constrangido a fechar-se, amordaçado e 

intimidado pela trava ideológica que emperra a roda da significação em algum gancho de 

transcendência, o presente, crivado por esse lastro de totalidade diurna, passou a lidar com uma 

espécie de miasma intelectual: a banalidade. Envolvido pelos imperativos da informação e da 

opinião, o miasma da banalidade cultiva a burrice e o imediato, ignora o rigor conceitual, as 

tradições de pesquisa, a sintonia particular entre a palavra e a fonte. A ignorância, então, em plena 

luz do dia, impõe uma rítmica ao presente, cujo curso de enunciação passa a ser engasgado por isso 

que passamos a chamar tempo da banalidade.   

Este ensaio, portanto, quer problematizar o tipo de relação com o presente que, por força das 

circunstâncias acima descritas, o ensino de História transformou em base a partir da qual o tempo é 

pensado, representado e tornado matéria de uma aula de História. A nossa perspectiva considera as 

injunções da sociedade de controle, o roubo do futuro pelas técnicas de antecipação, a irrupção do 

negacionismo e do dispositivo de banalidade como elementos constitutivos da análise da aula de 

História e do papel do tempo presente nela. Entretanto, inserimos no bojo das nossas 

problematizações uma espécie de aceitação, muitas vezes acrítica e irrefletida, por parte da aula de 

História, de uma sobrevalorização do presente. Parece-nos que essa sobrevalorização do tempo 

presente, em nome de um presente-contexto, um presente-atual, embora respaldada eventualmente 

por urgências políticas e fundamentos epistemológicos razoáveis, pode funcionar como uma 

armadilha, uma artimanha pela qual perdemos a diferença do passado, o ilimitado do futuro e as 

bordas esfarpadas, inatuais e intempestivas, pelas quais, nas vértebras fibrosas do presente, o tempo 

se recria em regime de multiplicidade. Em termos mais simples, o presente, mesmo que não seja o 

de Fukuyama, pode se tornar o lugar desde o qual um realismo estacionário exercita a faculdade de 

julgar e, acomodado em signo moral, encerra cedo demais a batalha dos afetos e o jogo da 

significação.   

Nesse sentido, nos perguntamos: que aula seria essa que não estaciona no pátio sólido e 

aparentemente inexorável do presente-atual e se deixa viajar pelo passado, pelo futuro e pelos poros 

que no próprio presente abrem caminhos para um tempo-multiplicidade?  

 

O presente como fonte única: no enredo do niilismo passivo 

 

“O futuro não é mais o que era”, eis o diagnóstico, apresentado por Paul Valéry, ao mirar uma 

consciência atormentada pela energia atômica e pelo assombro de duas guerras mundiais 

(LAPOUJADE, 2013). A frustração experimentada frente à sensação de que não há esperança de 
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eternidade ou de tempo futuro que venha corrigir a precariedade do instante presente dá ensejo ao 

que Nietzsche entendia por niilismo passivo (DELEUZE, 2018). Abatido por essa configuração, o 

pensamento se desencontra do desejo, pois as forças que dinamizam a vontade de criar são drenadas 

por uma intensidade negativa, zerada. O niilismo, tal como descrito por Nietzsche, funciona como 

um estado parasitário da vontade, atingido quando as forças do corpo, primeiro se deprimem frente 

à inacessibilidade de um plano ideal — niilismo negativo; depois (as forças), reagem contra essa 

inacessibilidade — niilismo reativo; e, por fim, tornam-se elas mesmas passivas frente à absoluta 

falta de sentido do mundo — niilismo passivo (COSTA; COSTA, 2009). Em resumo, o niilismo, em 

sua genealogia tríplice e conexa, paralisa as ações e diminui a potência de viver, criar e transformar 

a realidade. Em O crepúsculo dos ídolos, Nietzsche (2006) caracteriza o drama do niilismo como a 

longa “História de um erro”. Erro que consiste na trajetória pela qual a ideia platônica, a culpa 

adâmica e a crítica kantiana desembocam na figura do “homem histórico positivista”, responsável 

por afastar a História da vida (AGUIRRE, 2009, p.213-214).  

Na breve genealogia nietzschiana do niilismo, uma linha de continuidade estende-se entre 

platonismo e cristianismo, e, mais tarde, expande-se da teologia cristã até penetrar alguns 

componentes fundamentais, primeiro do kantismo e, em seguida, da moderna ciência histórica 

(NIETZSCHE, 2006, p.31-32). Marcel Detienne argumenta que alguns componentes da ciência 

histórica – como a realidade investida por um “tempo linear”, por uma “função” mais elevada, com 

um “sentido” vetorizado, um “primeiro motor”, o porte de uma “Verdade”, marcada pela irrupção 

de um acontecimento único (o advento de Cristo) – são visíveis desde os primórdios da teologia 

cristã, especialmente no “modelo agostiniano”, mas ainda vivem no “fundador da ciência histórica 

positiva, Leopold Von Ranke”, e no “quadro de pensamento” do materialismo histórico 

(DETIENNE, 1991, p.122-123). Esse quadro de componentes e valores só será rompido, ainda que 

não completamente, pelo flerte, articulado desde a Escola dos Annales, entre a história e as ciências 

sociais. No corte epistemológico que marca a emergência paradigmática da “nova história”, a 

linearidade, por exemplo, é contestada por uma certa arte estratigráfica, a partir da qual o tempo 

mostra-se como uma estrutura folheada, descontínua, subdividida em seriações variáveis. Desde os 

esforços inaugurais de Lucien Febvre (1977) e Marc Bloch (2001), o tempo aparece como artifício, 

substância laminada na oficina do historiador.  

Ainda que tomado desde complexas operações de seriação metodológica e engenhosos 

modelos matemáticos, do tempo só se tinha uma forma de representação intelectual, fixa, 

posicional, imóvel. Do tempo, a mobilidade escapava. O paradoxo das dimensões temporais, 

formulado pelo menos desde a intuição do monge Agostinho, captado e desenvolvido como 

pesquisa e método filosófico por Henri Bergson (2006) no início do século XX, mais tarde 

desdobrado por Gilles Deleuze (2000) sob a forma de diferentes sínteses, permanecia inalterado. O 
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tempo, em si, escorria, para, em seguida, fantasiar-se, segundo a métrica da ocasião, como 

representação intelectual do movimento. Nesse diapasão, o presente torna-se forma de contexto, 

índice de atualidade significativa, bloco fixo desde o qual, mais uma vez, emitimos as notas do 

juízo na tonalidade do Tribunal ou na rota prescritiva da Idéia. Como pensar em novos possíveis, ou 

mesmo na liberação do tempo presente de seus scripts antecipados, quando os possíveis são 

projetados no tempo a partir de uma redutora lógica de retrospecção? 

Nossa lógica habitual é uma lógica de retrospecção. Ela não pode se impedir de 

repelir para o passado, no estado de possibilidades ou de virtualidades, as 

realidades atuais, de modo que aquilo que agora é composto deve, a seus olhos, tê-

lo sido sempre [...] Se essa lógica repele para o passado, na forma de possível, 

aquilo que surge como realidade no presente, é justamente porque não quer admitir 

que algo surja, que algo se crie, que o tempo seja eficaz. Numa forma ou numa 

qualidade nova não vê mais que um rearranjo do antigo, nada de absolutamente 

novo. Toda multiplicidade se resolve para ela num número definido de unidades. 

Não aceita a ideia de uma multiplicidade indistinta e mesmo indivisa, puramente 

intensiva ou qualitativa, que, ao mesmo tempo em que permanecendo o que ela é, 

compreenderá um número indefinidamente crescente de elementos à medida que 

forem aparecendo no mundo os novos pontos de vista a partir dos quais se pode 

considerá-la (BERGSON, 2006, p. 21-22). 

 

O elo retrospectivo, projetado quando o presente-contexto é tomado como fonte única de 

preocupação, facilmente leva a um niilismo passivo, pois oblitera o nexo criativo entre o fluxo do 

tempo e a potência qualitativa, indivisa-indistinta, da multiplicidade. Obliterado pela pressão 

ideológica ou pela reatividade defensiva, amputado seu nexo com a multiplicidade, o presente 

torna-se uma armadilha pela qual o tempo se retrai em afetos de angústia. O niilismo contrai as 

forças do presente fazendo-as passar do problema do múltiplo à impotência do zero. O que nos 

deixa constantemente preocupados e atentos a tudo o que acontece no agora, no instante atualizado 

em banalidade, deixando de aderir às bordas indefinidas que se alojam nas profundezas do passado 

e do futuro, deixando de ensaiar, por assim dizer, os nexos que engrenam o tempo, a imaginação e o 

sentido nas pontas intensivas bordejadas pela multiplicidade. 

Ainda que, momentaneamente, sejamos prisioneiros de uma disposição determinada do 

presente, das relações de força de uma dada configuração, o que nos dá a sensação de que mudanças 

e transformações históricas não são mais possíveis, passado e futuro subsistem (DELEUZE, 2015). 

Como disposições da nossa subjetividade, um (o passado) é a reserva virtual da experiência, que se 

acumula por si mesma, o outro (o futuro) é o elemento ético que nos permite acreditar que o que é, 

hoje, não é não, está sendo, logo, pode ser diferente. Desse modo, tudo se passa como se uma aula 

de História fosse o lugar desde o qual reivindicamos o direito ao passado e ao futuro – direito 

reivindicado, bem entendido, como valor subordinado ao fato da multiplicidade.  

 

O presente em três tempos: enfado, banalidade, aceleração 
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Uma abordagem desse presente que reconhecemos hoje como lugar tanto da dispersão do 

passado quanto do roubo do futuro, nos leva a pensar em três temporalidades: a primeira é o tempo 

do enfado da História e da sua necessidade (PEREIRA, 2019); a segunda, o tempo da banalidade; a 

terceira é o tempo do presente acelerado e do eterno presente.  

A primeira temporalidade, que tendemos a descrever como uma forma pura que faz cintilar 

ranhuras no discurso histórico moderno, é o tempo do enfado e da necessidade de História, um 

convite ao paradoxo: por um lado, estamos prestes a aceitar que o tempo é multiplicidade, que ele 

não se reduz aos componentes que nos acostumamos, por força da historiografia moderna e da 

própria colonização, a utilizar para dominar o passado e torná-lo narrativa inteligível e 

curricularizável. Estamos prestes a abandonar, sem muita dificuldade, esse tempo colonizado legado 

pelo eurocentrismo. Estamos prestes a romper a barreira das linhas de sucessão para experimentar a 

multiplicidade, os cruzamentos, os labirintos e transversalidades que caracterizam as experiências 

temporais, da maneira como acreditamos. Desse modo, estamos prestes a abandonar as marcas da 

temporalidade eurocentrada (o moderno, o antigo, o atrasado, o progresso, o evoluído…) para 

deixar-nos abater pela infinidade do tempo, pelas temporalidades plurais de povos e de grupos 

diversos. É uma espécie de problematização vital da aula de História. Ao invés do limite da 

narrativa harmônica e ordenada, o ilimitado das experiências vitais. 

Em contrapartida, assistimos atônitos e perplexos, ao avanço, quase inexorável, de forças 

conservadoras que se abatem, como uma avalanche, sobre o que fazemos, o que pensamos e, 

sobretudo, sobre essa nascente problematização do tempo, nos fazendo retroceder quase a ideia de 

uma história única. Vivemos assombrados com a volta de um certo positivismo e uma certa pureza 

dos fatos, com os quais já havíamos rompido muito antes. O efeito parece ser a continuidade de um 

predomínio do branco, do homem e, principalmente, da moral. Uma moral que parece vencer, 

momentaneamente, a ética. E o mundo das moralizações continua a fazer suas vítimas: as vítimas 

da beleza, do belo, do bom, do certo, do magro, do hetero, do homem, do burguês, do branco.   

A questão que fica, portanto, é: como a aula de História poderia enfrentar, ao mesmo tempo, 

os desafios de repensar a própria História em seus dilemas filosóficos e epistemológicos e esse 

avanço da “história única”, que traz consigo o negacionismo e a forma mais cruel e ultrapassada de 

eurocentrismo (se é que há uma forma menos cruel)?  

A segunda temporalidade mostra-se como um dispositivo que tem como ação principal a 

opinião e a banalidade. Nesse sentido, o instante alargado em que vivemos é recoberto por essa luz 

incandescente, excessiva, que produz o valor das nossas asserções, das nossas publicações, das 

nossas ações, baseado no critério da doxa e da banalidade. Logo, o que é banal e opinativo está 
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disposto numa escala hierárquica superior, dos saberes tanto criados pelas ciências tais como as 

conhecemos, quanto oriundos dos povos e das memórias irrefletidas. Esse dispositivo de banalidade 

apaga a complexidade das coisas em favor da rapidez da opinião e em favor da facilidade do banal.  

Jorge Larrosa (2015) já alertava sobre o fato de que o mundo da opinião, da informação e do 

excesso de trabalho é o mesmo mundo que nos rouba o tempo, ou pior, a experiência do tempo, 

apodrece o corpo das palavras, deixando-nos, como contrapartida, o gosto ocre da banalidade. Mais 

recentemente, Veiga-Neto (2020) retoma o debate, apontando como a banalidade cultivada, na linha 

da “burrice ativa” e consciente caracterizada por Hannah Arendt ao designar o caso Adolf 

Eichmann, forma aos poucos uma rede cerrada, firme e coerente, conservadora e autocomplacente, 

um verdadeiro caleidoscópio onde interagem e se reforçam mutuamente as generalidades e os 

clichês que vão aos poucos se depositando num certo tipo psicossocial. Essa rede do banal, 

retroalimentada continuamente, articulada à velocidade das redes sociais, não deixa espaço para o 

pensamento. Ritmados por esse dispositivo, somos constantemente interpelados a reagir, perdendo o 

faro para as brumas do passado ou a imanência do futuro, constrangidos a responder a todas as 

demandas de um presente que se faz soberano, rápido, acelerado e profundamente banal. Logo, não 

pensamos, apenas gerimos e reagimos.  

A terceira temporalidade é o tempo do presente acelerado e do eterno presente. Digamos que 

ele é o modo dominante das sociedades de controle (DELEUZE, 2013), hipertrofiado sob a pressão 

dos dispositivos da clarividência (NEYRAT, 2018). É como se a multiplicidade do tempo fosse 

ofuscada pela luminosidade monopolista de um presente eterno que recolhe para si mesmo o 

passado reduzido e um futuro colonizado e antecipado. Nesse tempo acelerado, como diz Turin, “o 

presente é vivenciado como um movimento frenético”, impossibilitando a criação e ação das 

pessoas, que apenas reagem. O futuro é “imprevisível, impossível de ser vivenciado enquanto 

projeto” (TURIN, 2017, p. 70). 

Se nos perguntarmos como essa tripla névoa que envolve nossos corpos, hoje, se expressa em 

uma aula de História, talvez a resposta mais imediata seja a reatividade. Parece que nos tornamos 

subjetividades reativas, presas de um niilismo continuado e de uma estratégia retórica defensiva que 

nos privou da iniciativa criadora e reduziu nossa potência de agir (SPINOZA, 2007). Diante da 

impossibilidade de viver o futuro enquanto projeto, reagimos, lamentamos o roubo, denunciamos o 

ladrão. O lamento e a denúncia não resolvem, entretanto, o problema do déficit de experiência 

desde o qual ensaiamos nossas práticas, tampouco o inchaço da banalidade que estoura no 

caleidoscópio da burrice ativa. Chocamo-nos, assim, novamente, contra o niilismo, dessa vez em 

sua variante reativa. 

E a impressão que temos é que a aula de História e seus currículos precisam estar 

constantemente e redobradamente preocupados com o presente. Hoje, o presente parece que tem 
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nos sugado para tarefas, para respostas, para questões políticas urgentes. Demandas com a realidade 

dos estudantes, com a realidade da nação, com os problemas sociais, políticos e econômicos. É 

como se houvesse sempre sobre nós a cobrança por uma compreensão do presente, de dar respostas 

a tudo, efetivamente tudo o que acontece no presente, mas, às vezes, sem os conceitos e a 

disposição necessários para o pensamento. Entramos, assim, passivos, muitas vezes sem nem 

mesmo perceber, no jogo esquemático de atualização de um script que nos é alheio. O presente 

assim atualizado, quando jogamos esse jogo cujo tabuleiro é desde o início padronizado para drenar 

as forças heterotópicas do porvir, arma o alçapão pelo qual perdemos o nexo conjuntivo-disjuntivo 

de nossa própria zona de subjetivação.  

 

Da presilha do tempo às bordas da re-existência 

 

Constrangida pela presilha dos três tempos aqui apresentados, uma aula que estava, 

anteriormente, capturada por passados frios e disciplinados (WHITE, 1994), sem vida, passa a 

dever ser habitada pela vivacidade do presente, da experiência atual, mas incessante, que às vezes 

não dá espaço nem ao passado, nem ao futuro. Articulado desde essa escala hibrida entre 

banalidade, enfado e aceleração, o presente deixa escapar o potencial especulativo do sonho, o 

curso errante do delírio, a quebra dos automatismos da percepção, o próprio diletantismo com o 

passado, mestiçagem de assombro e surpresa, com a vida, com a arte. Contra essa tríplice 

modalidade de presente que nos induz à demanda contínua do realismo reativo, o desafio seria 

encetar um ensino capaz de conectar matérias heterogêneas, cuja heterogeneidade nos lança, em 

termos éticos e estéticos, a uma espécie elaborada de exílio narrativo – exílio desde o qual se fariam 

audíveis tonalidades, notas e cantos de uma densa floresta assignificante. Recuados em relação à 

ambição categórica ocultada em nossas metanarrativas (SILVA, 2002), avivados pela centelha 

primordial que habita a linguagem humana (PELLEJERO, 2017), ousaríamos, caminhantes lentos 

nessa linha tênue, ensaiar um presente inatual - habitar, antes do hábito, na “borda da floresta-

margem”: “a margem do espaço-tempo do sonho onde o mundo instaurado dos humanos reencontra 

seu passado caótico e turbulento” (GODDARD, 2017, p. 37).    

Além de apagar a complexidade das coisas, essa tríplice dobradiça que, atualizada em meio à 

batalha dos afetos, faz do presente um dispositivo irrespirável, nos afasta da arte, da poesia, da 

ficção, do passado e do futuro e, sobretudo, da criação. Parece que a própria história na sala de aula 

se torna, tal como o passado histórico, na crítica de White (2019), avesso à imaginação, à arte, à 

criação. Talvez isso ocorra porque esse tempo de reação, de opinião, de negação, de banalidade, nos 

consuma a tal ponto que esquecemos que passado e futuro, inexoravelmente, nos envolvem. 
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Atolados em nosso próprio narcisismo específico, encalhados no drama segmentado de uma história 

particular, perdemos os rumores assubjetivos emitidos pela continuidade da matéria viva em sua 

trama molecular (KRENAK, 2020). 

Seria preciso admitir, talvez, que o enfoque excessivamente estruturante, introduzido pelas 

ciências sociológicas, econômicas e administrativas no discurso histórico, construiu a imagem de 

uma docência sem corpo (SILVA, 2013); de um saber incapaz de experiência (LARROSA, 2015); 

de uma epistemologia potencialmente cosmocida (GODDARD, 2017). Enfim, uma história útil, 

lucrativa, mercadológica, pouco afeita aos devaneios da poesia e da imaginação. Será preciso que 

uma criança do sexto ano inicie calmamente a pensar sim sobre esse tempo presente que a exclui 

antes mesmo de ela nascer, mas que, em sua inocência (NIETZSCHE, 1989), ao mesmo tempo, 

procure, em nossa aula de História, um espaço de refúgio, de desatenção, de mistério, na “borda da 

floresta-margem”, como um buraco em que possa deixar a vigília constante e se esconder do cheiro 

fétido desse tempo de muitos genocídios. Tudo ocorre como se essa estudante do sexto ano 

procurasse o que Krenak chama de outras histórias que nos ajudam a adiar o fim do mundo ou a nos 

manter a inocência. Eis uma forma de resistência a esse sistema-mundo, que “se transformou numa 

fábrica de consumir inocência” (KRENAK, 2019, p. 35). 

Um tempo cruel, que faz cintilar a fome e a miséria como existências corporais de muitos de 

nossos estudantes de aulas de História. A corrosão da vida, o genocídio diário e ininterrupto e o 

silenciamento são produtos também do que Mbembe (2016) chama de uma necropolítica, 

dispositivo próprio dos estados capitalistas contemporâneos. Logo, nos perguntamos: essas crianças 

todas estão tendo seu direito ao passado e ao futuro roubados, suas ancestralidades, os exemplos de 

vidas estranhas, referências positivas e afirmativas, pertencimentos? Poderá a aula de História ser 

lugar de restituição? De reparação? Então, novamente nos perguntamos, como a aula de História 

poderá dar às crianças e aos jovens o direito ao futuro, à imaginação de dias melhores, menos 

exaustivos, menos úmidos, menos famintos? Como esse espaço-tempo especial (a aula) pode 

restituir às vidas precárias, cujos sonhos são hipotecados por esse emaranhado temporal do 

presente, a imanência que lhes foi roubada? Como o mundo das candaces, rainhas, mães africanas, 

do reino de Kush, visibilizadas pelo Salgueiro em 2007; as trobairitz, mulheres trovadores 

medievais; o mundo yanomami apresentado a nós pela Queda do Céu, de Kopenawa e Albert 

(2015), poderão se tornar forças potencializadoras da vida dessas crianças?  

Ora, ter direito ao passado quer dizer ter acesso a um repositório infinito de possibilidades de 

vida e de encontros alegres, de pertencimentos e diferenças, de solitudes e ancestralidades, de modo 

que se possa ampliar o que se está sendo no presente e ultrapassá-lo. Ter direito ao futuro, todavia, é 

ter não só projetos e utopias que nos permitem pensar eticamente na esperança, como também supor 

que as formas que damos às coisas são transitórias, e as disposições que determinam o que somos 
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hoje (nesse presente aparentemente eterno) podem ser furadas, desconstruídas, destruídas, 

transformadas.  

Tudo se passa como se o passado e o futuro pertencessem ao absoluto da memória, e como se 

o passado e o futuro acontecessem sem cessar (DELEUZE, 2015), de modo contínuo, durando 

recostados aos corpos, como bordas, se oferecendo como diferença ao que somos neste presente 

asfixiante.  

Recorremos novamente à estudante do sexto ano, assim vista pela professora C., quando em 

visita a uma estagiária do Ensino Fundamental.  

A Professora C. desejava saber o que acontece quando corpos empobrecidos, há 

vários dias sem merenda, cobertos por trapos esfarrapados, deixam de ser 

indivíduos presentes em sala de aula para tornarem-se entidades numéricas 

espectrais, corpos inermes ausentes, acoplados em telas informacionais. Sitiado por 

uma pandemia global, uma encruzilhada de crises sem fim, o presente salta em 

telas multiplicadas, salas de aula vazias, escolas fechadas, novos dispositivos que 

se armam enquanto outros parecem dar os seus últimos respiros. C., no entanto, é 

ainda perseguida pelo seu antigo objeto de trabalho, a aula de história. 

A aula de história deve ter seus conteúdos mínimos, ela deve obedecer aos 

parâmetros curriculares nacionais e a uma base nacional comum curricular, mas C. 

nunca esquece da teia que lhe envolve no presente do tempo, a realidade dura e 

triste dos estudantes, a realidade difícil e desestimuladora dos professores. E agora, 

em tempos de pandemia global, essas realidades e esses presentes parecem terem 

se tornado muito mais reais, a luz que faz ver e os enunciados que fazem dizer, se 

tornam estratos e diagramas aparentemente intransponíveis. Um agora que recobre 

qualquer resquício de passado e qualquer imaginação de futuro. C. busca um 

refúgio, se debate com os discursos intermitentes que lhe obrigam a 

insistentemente deixar a aula de História ser habitada pelos acontecimentos, pelos 

contextos, pelo momento presente. Mas, ela insiste, persiste, como se quisesse 

dobrar um Fora para esse dentro que criou muros potencialmente indestrutíveis. 

Um presente Muro. C. é incansável e vergar o tempo é agora, digamos, sua outrora 

Utopia.  

Mas, o presente é um assombro: agora, ela deve entrar na aula, mas entrar na aula é 

abrir uma sala virtual de janelas multiplicadas, microfonias eventuais, câmeras 

ligadas ou desligadas, ecos metálicos, silêncios assustadores, deformidades visuais. 

Ali, o diálogo, aquele gesto antigo e sempre duvidoso, é atravessado por um 

terceiro, esse terceiro é a esfinge devoradora do nosso próprio tempo. Será que já 

passaram os tempos de listas de conteúdo... papéis e seriações? Estimular o 

pensamento crítico? Formar o cidadão? Orientar-se no tempo? Para onde mesmo, 

pensava C.? Para qual tempo? Em qual direção? Se o tempo parece ter se fixado 

em um slide do cinematógrafo? 

A Professora C. escava no sentido contrário o buraco num tempo chamado 

presente. Reconhece que sua teia não deixará de existir depois de uma noite de 

sono e de sonhos, mas tem uma misteriosa crença que achará no fundo sem fundo 

do buraco, uma constelação eventual de corpos, um refúgio, um lugar-refúgio, 

onde o Fora se aloja no dentro, onde a dobra deixa brilhar o infinito, onde o Caos 

faz crer novamente na multiplicidade do tempo. E foi aí que a professora C. 

escutou atentamente o que dizia aquela menina do sexto ano, da escola onde 

observava o estagiário: “Professor, quem é essa Deusa Ishtar, ela é deusa da Guerra 

ou do Amor?” Eis o lugar-refúgio de C.; eis o lugar-refúgio daquela menina do 

sexto ano. A Professora C. e a menina daquele sexto ano, bem como o professor 

estagiário, sentiram fortes dores no peito, por quanto arrancaram dos seus corpos 

“as pressões dividuais do controle e o regime de luminosidade da clarividência”, se 
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deixando repartir, cruzar a linha, interromper a película e abrir o coração aos 

fantasmas que vêm de Fora. (Diário de Campo, arquivo pessoal).  

 

Ora, restituir passado e futuro à aula de História não é abandonar o presente, mas escutar e 

provocar encontros inusitados, com lugares estranhos, com mundos que mostrarão àquela menina e 

à própria professora C. vidas diferentes das suas, alternativas, afirmativas, criativas e artísticas, as 

outras histórias de que fala Krenak. Talvez nosso argumento pedagógico mais importante seja 

pensar que aprender vem antes de explicar, aplacar nossa ânsia explicativa e nos abrirmos para a 

aprendizagem. Uma aprendizagem implica uma passividade, um padecimento amoroso, uma 

abertura absoluta ao encontro. A explicação define o encontro antes de ele acontecer. Tudo se passa 

como se fosse um procedimento que se dá sempre na prisão do presente, enquanto a aprendizagem 

percorre o tempo em sua pura duração. Se a explicação é a definição e o limite, a aprendizagem é o 

buraco cavado, se dá na dobra, no refúgio, na “borda da floresta-margem”, onde se vive o 

impassível paradoxo temporal: em fuga dentro do seu próprio mundo. Pensar.  

 

Uma outra relação com o presente 

 

Ensaiar uma outra relação com o presente interessa-nos na medida em que seja possível 

realizar dois movimentos de pensamento, a um só tempo distintos e conexos. O primeiro deles 

consiste na suspensão da lógica da retrospecção. O segundo, na exigência, de fundo ético e 

repercussão estética, de pensar a multiplicidade, no sentido de produzir os desvios para aprender 

antes de explicar. 

Esses dois movimentos se explicitam na aula descrita com a ajuda da professora C., do 

estudante estagiário e, sobretudo, da estudante do sexto ano. Tudo se passa como se uma aula de 

História, que se envolve e é envolvida com o tempo presente, se mantivesse o tempo todo na 

margem desse mesmo presente, flertando com o Fora, com a floresta-margem, com o abismo 

descrito por Krenak e com o sonho. Tanto a lógica da retrospecção quanto o encontro com o abismo 

se complementam num movimento corporal dos encontros.  

A pergunta da estudante do sexto ano ressoa por fora da sala, reticente ao seu próprio mundo, 

à quantidade inumerável de conceitos/nomes que desenham sua recente identidade (a menina que 

tem fome, a menina pobre, a menina vítima da violência desse presente que lhe rouba a vida). Não 

se trata de tornar a aula de História um mero lugar onde se possa fugir da realidade, essa suposição 

implica não compreender a vida, as bordas, os desvios que “adiam o fim do mundo”, que tornam a 

continuidade da vida possível e que, por último, fazem do futuro uma disposição inimaginável, não 

definida pelo peso das determinações do presente. Essa é a ideia que nos permite supor que é 
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possível dar aulas de História com um farto baralho de cartas nas mãos. Não apenas com as cartas 

do presente, compreendendo os dispositivos, os estratos e os diagramas que limitam nossos corpos e 

nossos dizeres, mas, também, com um excedente de naipes, que, lançados contra o presente, 

suscitam outras combinações, outros jogos, jogos que nos lançam no abismo, no buraco, no refúgio 

de um sonho onde todas as possibilidades infinitas da vida continuam a nos permitir criar outros 

mundos, sem a fome, sem a pobreza e sem a violência.  

Pois bem, aquela aula de História em que a estudante pergunta se afinal de contas Ishtar era 

uma Deusa da guerra ou do amor, fora não um mero e simplório escape da realidade dura do 

presente daquele lugar, daquela escola, daqueles corpos, mas uma pergunta que oferece a 

complexidade dos sentidos da Deusa Ishtar para os mesopotâmicos antigos e que, ao mesmo tempo, 

oferece uma problematização do tempo, uma experiência histórica singular, uma multiplicidade. O 

tempo, portanto, como multiplicidade. Um tempo complicado. Não uma linha ou um encadeamento 

de causas e efeitos, mas um tremor que permite a experiência paradoxal de um tempo coexistente. 

Ishtar não é reduzida ao clamor do presente, mas transita na complicação do tempo. Tudo se passa 

como se aprender sobre o passado fosse estabelecer uma relação ética consigo mesmo. Quando 

outrem me faz pensar deslocado das identificações que limitam meus dizeres e meus poderes. Logo, 

o passado amplia ao infinito a relação consigo e com o mundo e permite pensar. 

Ora, pensamos que essa relação com o passado e, logo, com o presente e com o futuro, mas, 

com um tempo que é multiplicidade, num recuo perpétuo ao que dele dizemos e aos marcadores que 

criamos e que herdamos da colonialidade, se dá por, ao menos, três razões, que descreveremos a 

seguir. 

A primeira é aprender com as experiências do passado, para ampliar as possibilidades de vida, 

provocando encontros alegres (SPINOZA, 2007) no tempo presente. De certo que o resultado 

esperado de tal injunção não é outro senão o de driblar esse caráter cinematográfico do presente, 

que freia o movimento do tempo e nos dá a sensação de estabilidade. Tudo se passa como se 

pudéssemos, ao aprender com as experiências do passado, afundar o presente no labirinto do tempo 

multiplicidade, abrindo as duras limitações dos estratos de saber e dos diagramas de poder desse 

presente, para os possíveis, para uma liberdade na relação com o tempo, daí provocando a criação 

de outros futuros.  

A segunda consiste em estudar história (relação com o passado e também com o presente) 

como fruição (KRENAK, 2019), um aprender por aprender (SILVA; PEREIRA; GIACOMONI, 

2020). Uma aprendizagem que se dá por fora de qualquer limite ou marcador que se possa 

estabelecer como utilidade para a aprendizagem em História. Esse paradoxo da atividade histórica 

encontra aqui sua maior proximidade à arte, à imaginação, à criação. Mas, não se pode deixar 

enganar que essa forma de relação com o passado e com as narrativas históricas possam ser vistas 
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como conteúdos que não fazem sentido em relação à realidade dos estudantes. Ao contrário, essa 

forma de aprender sem os limites da utilidade e do lucro, como pura fruição, é um modo de quebrar 

o império dos sentidos pré-definidos, para uma abertura vital à produção do sentido. A história 

serve, nesse caso, para a criação de novos mundos.  

A terceira é o que temos feito com nossas aulas de História há um bom tempo, qual seja, a 

ideia de que aprender história, circunscrevendo uma relação específica com o passado e com o 

presente, implica pensar o presente como ponto de partida para acessar o passado e imaginar 

futuros. Ou seja, a relação com o tempo é sempre definida de antemão e exige uma explicação de 

diferentes etapas para entender os processos atuais. Trata-se de uma aula de História construída no 

plano da utilidade, mas esse plano dá um valor excessivo ao sentido histórico, aos encadeamentos, 

aos processos, às causas e, sobretudo, aos contextos. Este ente maldito que aprisiona as 

descontinuidades e as temporalidades errantes. O resultado esperado, neste caso, é sempre uma 

capacidade de compreender o que acontece hoje, no presente do tempo, para construir armas para 

intervenção e transformação. Entretanto, os limites são justamente seus limites. Se consideramos 

fundamental a explicação dos processos que nos fizeram chegar até aqui, será preciso construir um 

plano de fuga para desviar desses processos. Nossa “borda da floresta-margem”; nosso abismo; 

nosso Fora.  

Então, essas três dimensões da relação com o passado e com o presente que a aula de História 

se deixa habitar possibilitam-nos pensar o que pensamos sobre essa irrupção do presente nas salas 

de aula de História. Fato que desmobilizou aquele passado frio e disciplinado em que outrora os 

estudantes se debateram. Pois bem, vamos pensar o presente na aula de História a partir de um 

sobrevoo que cruza essas três dimensões. 

Tudo se passa como se o presente não fosse nem uma continuidade do passado, mero 

resultado das injunções de outrora, nem a prisão que contém em si a projeção do futuro, sua 

antecipação. O presente, ao modo de Foucault (2008), é diferença na história. Ishtar pode não ter, 

portanto, qualquer continuidade com o presente da sala de aula que descrevemos, sem que se possa 

buscar nela qualquer relação de causa ou de semelhança que a faça perder a potência de sua 

singularidade, em favor de uma redução às definições de hoje. Ishtar é uma multiplicidade, potência 

pura que força a pensar e aprender. Aprender com Ishtar se dá numa espécie de silêncio sepulcral, 

que celebra a morte do presente, a ruína da narrativa, a desidentificação e a dessubjetivação que 

impedem a ânsia explicativa e abrem a aula-refúgio num lugar de alegria e clandestinidade, de 

ampliação do elo entre as potências da vida e as marcas do que nos precede, lugar de encontro entre 

o novo e o velho, lugar de aprendizagem. No entanto, engana-se quem supõe que essa morte do 

presente é um esquecimento da vida; ao contrário, é uma potencialização da subjetividade para mais 

vida, uma vez que se restitui uma espécie de direito ao passado e ao futuro. 
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EPÍLOGO 

 

Voltemos ao duplo movimento de pensamento que temos apresentado. Uma das melhores 

expressões desse duplo movimento é a leitura realizada por Michel Foucault da literatura de Jorge 

Luis Borges. Contaminado pelo estilo de um escritor argentino, invertendo assim os polos 

convencionais da colonialidade, o filósofo francês argumenta que o texto de Borges realiza uma 

espécie de milagre infraordinário. O milagre apresenta-se por um gesto duplo. Por um lado, 

“subtrair o chão”, ou, ainda, retirar a "tábua de trabalho”, “o quadro a partir do qual pode-se repartir 

os seres em classes ou em agrupamentos nominais de similitudes e diferenças – lá onde, desde o 

fundo dos tempos, a linguagem se entrecruza com o espaço” (FOUCAULT, 2007, p. XIII). Por 

outro lado, escavada a superfície lógica por onde formavam-se as oposições categoriais e criava-se 

a tabulação distributiva das figuras justapostas, aceder à “suspeita de que há uma desordem maior 

do que aquela do incongruente, a desordem do heteróclito: daquilo que “faz cintilar os fragmentos 

de um grande número de ordens possíveis” (FOUCAULT, 2007, p. XIV).  

A liberação dos possíveis é, nesse caso, uma combinação entre o gesto que rompe o 

entrecruzamento habitual entre a linguagem e o espaço e o gesto que postula a soberania do 

anômalo, a singularidade selvagem, a “desordem do heteróclito”. A linguagem, em ruptura com o 

espaço, enseja a laminação de uma dimensão aberrante, uma superfície provisória onde as cópias, 

em rebelião intransitiva contra sua função icônica, rompem com a subordinação ao modelo original. 

É a partir dessa ruptura que pode acontecer uma precipitação, como entre céu e nuvens, entre o 

“virtual” e o “atual”, do tempo em si (DELEUZE, 2005). “Para Aristóteles como para Platão, e 

contra Antístenes, a sintaxe, a síntese, que remete o outro ao mesmo, é de fato a condição necessária 

para toda diferença possível entre verdadeiro e falso e, como se dirá, para a distinção dos valores de 

verdade” (CASSIN, 2005, p. 43). A ruptura entre a linguagem e o espaço, ruptura a um só tempo 

sintática e sintética, como estratégia para pensar um tempo em regime de multiplicidade, 

desestabiliza, assim, duas das maiores pedras de toque da metafísica ocidental: o expurgo platônico 

dos simulacros e a exigência aristotélica em torno da significação do discurso, já que falar, para o 

mestre estagirita, é necessariamente significar uma coisa, uma só coisa, para si e para outrem. 

No verbete “K”, de Kant, do Abecedário de Gilles Deleuze (2004), Deleuze também, a seu 

modo, invoca um raciocínio de Borges (o guru argentino contrasta com o mestre Estagirita), para 

sublinhar uma das novidades radicais introduzidas no pensamento pela filosofia kantiana. Com 

Kant, seguindo o argumento de Deleuze, o tempo muda de natureza, libera-se do movimento e 

converte-se em uma linha reta. Nesse contexto argumentativo, em torno do problema das 
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representações do tempo, círculo, linha reta, labirinto, é que Deleuze invoca o raciocínio de Borges: 

“um labirinto mais terrível que todo labirinto circular, é um em linha reta” (2004). Invocamos aqui a 

solenidade de tais exemplos pois eles formam como que axiomas de base, imagens dogmáticas em 

afirmação ou derrisão, a partir das quais uma certa metafísica se fez passar por lógica e a gênese da 

diferença recaiu para o lado do impensado. É por causa desse “degrau” estabelecido entre a 

diferença e a identidade que pensar é necessariamente pensar o impensado e que repensar nossas 

relações com o tempo presente torna-se um exercício inócuo se não formos capazes de arranhar um 

pouco essas velhas pedras de toque da identidade ontológica. 

Sob pressão da identidade ontológica, o fardo do tempo deposita-se em nossas práticas 

culturais como uma pedra pesada demais para carregarmos. Quando nos percebemos incapazes de 

realizar o modelo da ideia no tempo (nossa utopia pedagógica, pela qual venceríamos a própria 

mobilidade pelo efeito de sentido de uma narrativa estruturante), essa incapacidade repercute 

negativamente, afundando nossos sonhos no pesadelo e na asfixia de um tempo acelerado. Ao 

perder a pluralidade do sonho, a demanda contínua intoxica o espaço-tempo especial da sala de aula 

com as urgências de uma atualidade angustiada. Daí à banalidade é apenas um passo. Nessa toada 

clarividente, o presente que invade a aula de História é filho das núpcias entre o niilismo passivo e a 

vertigem da banalidade. Esse presente, que assujeita a inteligência e a sensibilidade de alunos e 

professoras; que priva as novas gerações do direito ao passado e ao futuro; que confunde a 

imanência do real com o fluxo de simulacros informacionais; esse presente apequena a aula de 

História. Ao longo deste ensaio, procuramos argumentar que o apequenamento é o resultado da 

invasão da aula pela aliança nihil entre o enfado, o contínuo e o banal. E como um contraveneno, 

contra o que nos faz pequenos, preferimos, antes, não algum tipo de retorno àquela história única 

que nos fez maiores, mas o aprofundamento dos vínculos, intelectuais, sensíveis, éticos, com a 

polifonia de vozes, gesto e atos que nos faz menores — “histórias menores” (PEREIRA, 2017), “a 

paciência animal do carrapato” (DELEUZE, 2004), ou, ainda, a extemporaneidade da aluna do 

sexto ano que insiste sobre a deusa Ishtar.    
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RESUMO 

 
Esse artigo tem por objetivo apresentar algumas problematizações acerca do campo do patrimônio 

cultural, tendo como perspectiva de análise as categorias material e imaterial. Algumas 

contribuições em âmbito historiográfico mais gerais, bem como associadas as políticas 

patrimoniais no Brasil também estão presentes. Nesse sentido, adotou-se a metodologia de análise 

e interpretação dos conceitos e discussões abordados por alguns autores, como por exemplo: 

Choay (2006); Poulot (2009); Hartog (2014); Funari; Pelegrini (2006); Gonçalves (2009). Dessa 

forma, a pesquisa indicou que os diversos significados e atribuições relacionadas aos conceitos 

de patrimônio cultural não são excludentes. Eles são complementares, na medida em que revelam 

os processos permanentes de recriação cultural vinculados à memória coletiva provenientes das 

relações sociais e culturais contemporâneas.  

 

Palavras-chave: Patrimônio. Historiografia. Políticas de proteção.  

 

 

ABSTRACT 
 

This article aims to present some problematizations about the field of cultural heritage, having as 

a perspective of analysis the material and immaterial categories. Some contributions in a more 

general historiographical scope, as well as those associated with heritage policies in Brazil are 

also present. In this sense, the methodology of analysis and interpretation of the concepts and 

discussions addressed by some authors was adopted, such as: Choay (2006); Poulot (2009); 

Hartog (2014); Funari; Pelegrini (2006); Goncalves (2009). Thus, the research indicated that the 

different meanings and attributions related to the concepts of cultural heritage are not exclusive. 

They are complementary, insofar as they reveal the permanent processes of cultural recreation 

linked to collective memory arising from contemporary social and cultural relations. 

 

Keywords: Heritage. Historiography. Protection policies. 

 

 

Patrimônio: O que é? Quem categoriza? Quem legitima? 

 

A palavra patrimônio, do latim patrimonium, é comumente conhecida pelo conjunto 

de bens de herança de um indivíduo, que é transmitido de geração em geração. Numa 

visão mais global, porém menos aprofundada, trata-se de um tipo de legado que 

recebemos do passado, vivemos no presente, e transmitimos para as gerações futuras. 

Remete, em sua origem, às estruturas sociais, econômicas e jurídicas num determinado 

mailto:camilaq21@hotmail.com


                                                                                                                                    REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 

 

257 
 

espaço e tempo. Com o passar dos anos, essa palavra assumiu diferentes conceitos e 

aspectos, evoluindo de acordo com a própria evolução do ser humano em suas práticas 

sociais e culturais. 

O antropólogo José Reginaldo Santos Gonçalves lança reflexões sobre O 

patrimônio como categoria de pensamento1. Segundo o autor, apesar de usarmos esta 

palavra com frequência no cotidiano, a mesma denota inúmeras qualificações, o que 

demonstra ser fundamental para os estudos sociais enquanto categoria de pensamento 

humano. Dentre algumas qualificações, podem-se citar os segmentos ligados a: 

economia, finanças, cultura, arquitetura, história, artes, etnografia, ecologia, genética e, o 

mais recente aspecto, o caráter intangível do patrimônio (GONÇALVES, 2009, p. 25). 

A escolha ou determinação do que é categorizado e/ou legitimado enquanto 

patrimônio por um grupo social está relacionado principalmente à construção e atribuição 

de valor simbólico ao mesmo. Reinaldo Dias (2006) utiliza os conceitos de atribuição de 

valor propostos pelo historiador e professor da Universidade de Barcelona Josep Ballart2 

que assim os definiu: 

 - valor de uso: ocorre em função de sua utilidade. Pode somar-se a esse 

valor a atual visão econômica na qual o patrimônio pode ser utilizado 

para o desenvolvimento das comunidades; 

 - valor formal: apreciados pela atração que causam sobre os sentidos. 

Valor estético; 

 - valor simbólico-significativo: enquanto veículos que relacionam o 

passado e o presente. Atuam como ponte entre pessoas separadas pelo 

tempo. São símbolos que atribuem significados ao passado (DIAS, 

2006, p. 77). 

 

O professor e conselheiro do patrimônio cultural Ulpiano Toledo Bezerra de 

Meneses também aborda algumas questões que dizem respeito a atribuição do valor 

cultural3, no sentido de identificar componentes ou referências do/ao mesmo. Entendendo 

que “tais componentes não existem isolados, agrupam-se de forma variada, produzindo 

combinações, recombinações, superposições, hierarquias diversas, transformações, 

conflitos” (MENESES, 2012, p. 35). Nesse sentido, o autor propõe os seguintes 

componentes do valor cultural, utilizando como base de exemplificação um cartum de 

uma Catedral Gótica (Chartres), publicada em uma revista francesa4: 

 

I) Valores cognitivos: Se (ou quando) a catedral de nosso cartum tiver 

condições de conhecimento ou constituir oportunidade relevante de 

conhecimento. [...] O bem está sendo tratado, então, como documento, 

ao qual se dirigem questões para obter, como resposta, informações de 

múltipla natureza. É um valor de fruição basicamente intelectual. 
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II) Valores formais: Quando, porém, essa mesma catedral é percebida 

(ou também é percebida) não tanto como documento, não tanto para 

produzir informação, mas como oportunidade qualificada para 

gratificar sensorialmente e tornar mais profundo o contato de meu “eu” 

como o “mundo externo” ou “transcendente”, então o valor 

predominante é o formal ou estético. 

III) Valores afetivos: Os valores que costumamos chamar de históricos 

(mas relacionados à memória e não a conhecimento controlado) 

estariam mais bem enquadrados na categoria de valores afetivos. Não 

são propriamente históricos, já que se trata de formulação de 

autoimagem e reforço de identidade. São afetivos, pois constam de 

vinculações subjetivas que se estabelecem com certos bens. 

IV) Valores pragmáticos: São mais que valores de uso. [...] Para dizer 

com outras palavras: valores pragmáticos são valores de uso percebidos 

como qualidades. Tais valores são comumente marginalizados ou 

ignorados entre nós, com significativa frequência.  

V) Valores éticos: São aqueles associados não aos bens, mas às 

interações sociais em que eles são apropriados e postos a funcionar, 

tendo como referência o lugar do outro (MENESES, 2009, p. 35-38). 

 

Outros importantes critérios para se pensar e discutir esta categoria são os 

apontados por Funari e Pelegrini (2006, p. 9-10): a individualidade e a coletividade do 

patrimônio. Ao passo que no primeiro aspecto, o patrimônio é fundamentado a partir de 

percepções, sentimentos e afinidades inerentes ao âmbito individual, no segundo, o 

mesmo é determinado por outros indivíduos, mesmo quando se referem a grupos de 

iguais. Ou seja, categorizar o patrimônio coletivo significa primeiramente entender as 

diferenças das próprias relações coletivas, que nem sempre são convergentes. Além disso, 

os significados do patrimônio diferem entre os indivíduos na medida em que seus valores 

sociais e culturais e, sobretudo seus interesses enquanto grupo, se alteram com o passar 

do tempo. Nesse sentido, discutir sobre patrimônio abrange 

[...] falar de coisas (ou práticas) cujas propriedades, derivadas de sua 

natureza material, são seletivamente mobilizados pelas sociedades, 

grupos sociais, comunidades, para socializar, operar e fazer agir suas 

ideias, crenças, afetos, seus significados, expectativas, juízos, critérios, 

normas, etc., etc. – e, em suma, seus valores (MENESES, 2012, p. 32, 

destaque do autor). 

Como bem discorrem os autores, discutir patrimônio é uma tarefa desafiadora, 

porém necessária, para compreensão mais ampla do tema e de suas contribuições para o 

entendimento do ser humano enquanto sujeito no mundo. 

Dentro desta perspectiva, podem-se elencar diversas subcategorias presentes no 

conceito amplo de patrimônios, sendo as principais: Natural - representada pelas 

“riquezas que estão no solo e no subsolo, tanto as florestas quanto as jazidas” 
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(BARRETO, 2000, p. 9) e Cultural - formada pelos elementos materiais (tangíveis) e 

imateriais (intangíveis) que o compõem. Dias (2006, p. 68) nos fornece exemplos: 

Patrimônio Cultural Material: construções antigas, ferramentas, objetos 

pessoais, vestimentas, museus, cidades históricas, patrimônio 

arqueológico e paleontológico, jardins, edifícios militares e religiosos, 

cerâmica, esculturas, monumentos, documentos, instrumentos 

musicais, entre outros objetos. 

 

Ou seja, a materialidade do patrimônio revela elementos que representam a 

capacidade de adaptação do ser humano em seu meio ambiente e a forma de organização 

da vida social, política e cultural. O mesmo autor também elenca os elementos para o 

Patrimônio Cultural Imaterial: conhecimentos transmitidos, como as 

tradições orais, a língua, a música, as danças, o teatro, os costumes, as 

festas, as crenças, o conhecimento, os ofícios e técnicas antigas, a 

medicina tradicional, a herança histórica, entre outros (DIAS, 2006, p. 

68). 

O patrimônio cultural deve ser entendido como o testemunho da história, o que 

restou de nossos ascendentes e, sobretudo, o mesmo nos leva a compreender a relação 

entre esses testemunhos, o valor simbólico e o contexto histórico em que foram criados.  

Há ainda inserido no conceito de patrimônio cultural e que são temas de pesquisas 

acadêmicas e mercadológicas, algumas mais consolidadas, outras mais recentes, os 

estudos relacionados aos patrimônios: histórico, religioso, arquitetônico, arqueológico, 

geológico, paleontológico, genético, industrial, ferroviário, urbano, tecnológico, e 

inúmeros outros temas5 que ainda poderão ser categorizados na medida em que se revisa 

o próprio conceito de cultura, sendo esta dinâmica, múltipla e em constante modificação6. 

Contudo, ao analisarmos os primeiros e principais conceitos publicados sobre a 

temática do patrimônio somos direcionados principalmente aos aspectos históricos, sendo 

estes constituídos, sobretudo, pela acumulação contínua e variada de marcas e 

significados da presença do ser humano no planeta, sua relação com o passado e com um 

determinado grupo social.  

Françoise Choay em seu livro A alegoria7 do patrimônio, publicado em 2006, 

designa que o patrimônio histórico é constituído através de “obras e obras primas das 

belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-faire8 

dos seres humanos” (CHOAY, 2006, p. 11). Dentro dessa perspectiva, a autora cita como 

“bens incomensuráveis e heterogêneos” e ainda, “categoria exemplar que se relaciona 

mais diretamente com a vida de todos”, o patrimônio histórico representado pelas 

edificações que são definidas como: “todas as formas de arte de construir, eruditas e 
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populares, urbanas e rurais, todas as categorias de edifícios, público e privados, santuários 

e utilitários” (CHOAY, 2006, p.12).  

 

O patrimônio na História: das origens à preocupação com a proteção e a 

preservação  

 

Os estudos dedicados ao patrimônio cultural, de forma geral, são em grande parte, 

relativamente recentes, bem como sua produção historiográfica, sobretudo no Brasil. Na 

História, essa produção está inserida, sobretudo na abordagem da História Cultural que, 

segundo Sandra Jatahy Pesavento (2008) começa a ter destaque na década de 1970 na 

Europa e na década de 1990 no Brasil. Para a autora,  

Trata-se, antes de tudo, de pensar a cultura como um conjunto de 

significados partilhados e construídos pelos homens para explicar o 

mundo. A cultura é ainda uma forma de expressão e tradução da 

realidade que se faz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os 

sentidos conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais 

se apresentam de forma cifrada, portando já um significado e uma 

apreciação valorativa (PESAVENTO, 2008, p. 15). 

Peter Burke (2008) em seu livro O que é História Cultural? aponta que há mais de 

200 anos a História Cultural já era praticada na Alemanha e que “antes disso, havia 

histórias separadas da filosofia, pintura, literatura, química, linguagem e assim por 

diante” (BURKE, 2008, p. 15). Com uma visão contemporânea, o autor destaca que a 

História Cultural 

[...] foi arena em que se desenvolveram algumas discussões mais 

estimulantes e esclarecedoras do método histórico. Ao mesmo tempo, 

os historiadores culturais e também os historiadores sociais vêm 

ampliando o território da profissão, além de tornar o assunto mais 

acessível para um público mais amplo (BURKE, 2008, p. 163). 

 

Com a ampliação da abordagem de pesquisa dentro da História Cultural, os 

trabalhos de investigação foram divididos, de acordo com Pesavento (2008), em campos 

temáticos de pesquisa, cujos elementos são, dentre outros: a cidade, as imagens, as 

identidades e a memória (associando nesta, o patrimônio). Porém, aos pesquisadores da 

História Cultural, a autora faz um alerta:  

A História Cultural pressupõe um método, trabalhoso e meticuloso, 

para fazer revelar os significados perdidos do passado. Pressupõe ainda 

uma carga de leitura ou bagagem acumulada, para potencializar a 

interpretação por meio da construção do maior número de relações 

possível entre os dados. Como resultado, propõe versões possíveis para 

o acontecido, e certezas provisórias (PESAVENTO, 2008, p. 119). 
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A historiografia aponta que patrimônio irá definir-se enquanto categoria no final do 

século XVIII, paralelamente à formação dos Estados Nacionais. Porém, nota-se a 

utilização da mesma no mundo clássico e na Idade Média através de suas referências 

semânticas específicas, como por exemplo, o Colecionismo (GONÇALVES, 2009, p.26). 

Funari; Pelegrini (2006, p. 13) corroboram a afirmação, relacionando-a também com a 

prática aristocrática de se venerar e colecionar antiguidades, presentes nas coleções 

particulares e nos antiquários. No entanto, na sociedade moderna, a preocupação com o 

patrimônio irá resultar em transformações conceituais denotadas pelos Estados Nacionais, 

principalmente na França com a Revolução de 1789. 

Assim, temos o marco histórico para o conceito moderno de patrimônio com a 

invenção do cidadão francês9, a qual difundia: igualdade entre os indivíduos, 

compartilhamento de valores e costumes, determinação e difusão do francês como língua 

nacional10. O patrimônio passa a ser considerado um reflexo da Nação, já não mais no 

âmbito privado e de velhas tradições, mas sim “de todo um povo, com uma única língua, 

origem e território” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 17). Sobre essa questão, o 

historiador Haroldo Leitão Camargo comenta: 

Consequentemente as obras e os monumentos deveriam exprimir e 

testemunhar o “gênio do povo francês” através do tempo. Os 

monumentos seriam a materialização da identidade nacional e, por meio 

deles, os cidadãos se reconheceriam como franceses (CAMARGO, 

2002, p. 21). 

 

Com o advento do nacionalismo, emergem também práticas de preservação 

patrimoniais. Camargo (2002, p. 19) salienta que tais práticas de preservação enquanto 

políticas de Estado na França serviram de modelo para todo o Ocidente e, inclusive foram 

utilizados para estruturar a política de preservação patrimonial no Brasil a partir de 1930.  

No cenário brasileiro, durante o Estado Novo (1937-45), no primeiro Governo 

Vargas, a política de proteção do patrimônio histórico nacional é criada com o objetivo 

de aumentar a identificação da população com o país e consolidar a ideia do patrimônio 

como símbolo da identidade nacional. Segundo o sociólogo Reinaldo Dias: 

O patrimônio histórico selecionado pelas elites, desse modo, cumprirá 

sua função de fortalecimento de uma ideologia nacionalista 

implementada pelo Estado Novo, a qual visava associar Getúlio com a 

personalidade histórica que consolidou a construção do Estado 

Nacional (DIAS, 2006, p. 142). 

 

Assim, em 13 de janeiro de 1937 é criado o SPHAN11 - Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, “com a finalidade de promover, em todo o país e de modo 
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permanente, o tombamento12, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 

patrimônio histórico e artístico nacional” (LEI nº 378, de 13/01/1937). O então Ministro 

da Educação Gustavo Capanema, ao expor os motivos para a criação do SPHAN ao 

Presidente Getúlio Vargas, ratificou que “montou-se o aparelho de alcance nacional, 

destinado a exercer ação enérgica e permanente, de modo direto ou indireto, para 

conservar e enriquecer nosso patrimônio histórico e artístico e ainda para torná-lo 

conhecido”13. Já em 30 de novembro de 1937 é regulamentada, através de Decreto-Lei nº 

25, a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Neste Decreto-Lei, em seu 

capítulo 1, artigo 1º, constituiu-se a definição do patrimônio histórico e artístico nacional, 

como sendo: 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (DECRETO-

LEI Nº 25, DE 30/11/1937). 

 

Por outro lado, o maior destaque ao conceito de patrimônio nacional em nível 

mundial, é dado no período de 1914 a 1945, período este marcado pelas duas guerras 

mundiais, que iniciam-se impulsionadas pelo nacionalismo, pois “o que se define como 

patrimônio e identidade pretende ser o reflexo fiel da essência nacional14” (CANCLINI, 

2003, p. 163). À exemplo, italianos tentavam construir sua identidade através dos 

patrimônios romanos e na Alemanha nazista, usavam-se as tradições germânicas e gregas 

para tal construção (FUNARI, PELEGRINI, 2006, p. 20-21).  

As guerras, sobretudo a finalizada em 1945, trouxeram através dos conflitos, 

estragos, destruições e, muitas vezes, levaram ao aniquilamento do patrimônio de bairros 

e de cidades inteiras. Assim, tiveram relevantes consequências sobre a consciência 

patrimonial no cenário europeu, bem como sobre os modos de uso, restauração e 

preservação do patrimônio (POULOT, 2009, p. 30).  

Após a Segunda Guerra Mundial é criada a UNESCO15, que terá papel fundamental 

na conservação e proteção do patrimônio cultural universal enquanto gestora dos bens 

culturais no contexto mundial. Dentre suas contribuições, está a difusão de quatro 

quesitos a respeito do patrimônio cultural: trata-se de um recurso de toda humanidade 

(não mais um bem nacional, concepção esta que era predominante no cenário mundial 

anteriormente); o patrimônio é um recurso não renovável (introdução da ideia de 

sustentabilidade); o patrimônio é um bem intocável (deve estar protegido durante e após 

conflitos bélicos); o patrimônio envolve o ambiente natural (gestão compartilhada 
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patrimônio cultural - natural) (DIAS, 2006, p. 107). Além disso, foram introduzidas 

gradativamente outras dimensões patrimoniais que contribuíram para a evolução do 

conceito: patrimônios de valor local, indígenas, afrodescendentes, mulheres, grupos 

religiosos, imigrantes, dentre outros. Para Funari; Pelegrini (2006),  

Essa multiplicação patrimonial ocorreu em conjunto com a crescente 

participação das próprias pessoas na gestão dos bens patrimoniais, 

culturais e ambientais, que deixaram de ser apenas preocupação da 

administração pública nacional (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 23). 

 

Embasada nesse contexto de apropriação e engajamento humano nas questões 

patrimoniais e na preocupação com a degradação ambiental agravado pelo 

desenvolvimento econômico e social, acontece em Paris no dia 17 de outubro de 1972 a 

Conferência Geral da UNESCO que teve como documento final a elaboração da 

Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Neste documento, 

é definida, dentre outros aspectos, a composição do patrimônio cultural e natural da 

humanidade, atribuído de valor universal e excepcional16: 

- os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas 

monumentais, objetos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas; 

- os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas; 

- os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, bem como áreas, que incluem os sítios arqueológicos; 

- os monumentos naturais constituídos por formações físicas e 

biológicas ou por conjuntos de formações; 

- as formações geológicas e fisiográficas, e as zonas estritamente 

delimitadas que constituam habitat de espécies animais e vegetais 

ameaçadas; 

- os sítios naturais ou as áreas naturais estritamente delimitadas 

(CONVENÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 

MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL, 1972). 

 

Hartog (2014) pondera em relação à aplicação da categoria de patrimônio 

relacionado à natureza “na medida em que representou de início ‘forçá-la’” (HARTOG, 

2014, p.196). Para o autor, a noção de patrimônio orienta-se fortemente em direção à 

cultura, sendo seu fundamento residente na transmissão da mesma. Dessa forma, o autor 

entende que:  

O meio ambiente foi qualificado como “patrimônio” a partir do 

momento em que se tomou consciência de que sua degradação, 

acidental ou comum (a poluição), temporária ou irreversível, 

engendrava o problema de sua transmissão (HARTOG, 2014, p. 196). 

 

Nesse sentido, as políticas de preservação irão se voltar à questão da transmissão 

cultural, considerando-a enquanto compromisso coletivo, destinada a fomentar e 

fortalecer a pluralidade e da diversidade cultural.  
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Além dos desafios tradicionais a enfrentar pelas instituições, o 

fenômeno participa de uma mutação fundamental: verifica-se, a partir 

da década de 1960, a mudança da definição da cultura que, daí em 

diante, engloba os mais diversos aspectos das práticas sociais, 

misturando alta e baixa cultura, de acordo com a afirmação dos 

sociólogos, no momento em que a paisagem material e imaterial 

passava por alterações aceleradas (POULOT, 2009, p. 199). 

 

 

O Brasil no contexto da proteção ao patrimônio cultural 

 

Historicamente, o Brasil também acompanha a inserção da promoção e proteção do 

patrimônio cultural. Em 1988 é promulgada a Constituição Federal17, na qual, pela 

primeira vez, é estabelecido o conceito de patrimônio cultural brasileiro. O documento 

também incluiu a proteção da cultura imaterial, “suas manifestações populares, indígenas 

e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional”18.  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, s. p.). 

 

É nesse cenário que se desperta para a importância e se desenvolve a noção de 

imaterialidade do patrimônio. “Uma paisagem não é apenas um conjunto de árvores, 

montanhas e riachos, mas sim uma apropriação humana dessa materialidade” (FUNARI; 

PELEGRINI, 2006, p. 25). Considerando que o patrimônio material é uma produção 

humana, logo se entende que haverá processos de imaterialidade em tais produções, na 

medida em que tais processos traduzem símbolos e significados num contexto individual 

ou coletivo.  

Nesse sentido, o Brasil institui, através do Decreto nº 3551, de 4 de agosto de 2000, 

a proteção ao patrimônio imaterial nacional, por meio do instrumento Registro de bens 

culturais de natureza imaterial19, bem como o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial20.  
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À nível mundial, é realizada em 17 de outubro de 2003 em Paris, a 32ª sessão da 

UNESCO que produziu o documento Convenção para a salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial21, sendo tal documento importante também para as políticas 

patrimoniais brasileiras. Nesta recomendação, o patrimônio cultural imaterial passa a ser 

entendido e finalmente reconhecido pelas 

práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto 

com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 

associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 

indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural (CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL, 2003, p. 1). 

 

A referida recomendação reforça ainda, a importância da transmissão do patrimônio 

para as futuras gerações, além de salientar que o mesmo é “constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de 

sua história” (CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL IMATERIAL, 2003, p. 1). Ou seja, o aprofundamento das discussões sobre 

o patrimônio material levou ao entendimento de se alargar a concepção do conceito e 

abarcar o patrimônio imaterial. 

Percebe-se, assim, que ocorreu no Brasil um amadurecimento e ampliação da noção 

de patrimônio através das décadas, algo que em sua gênese era reconhecidamente 

reducionista, ligado principalmente ao âmbito histórico. Porém tal noção, na atualidade, 

tenta refletir a multiculturalidade brasileira na medida em que insere outras e novas 

práticas culturais a serem também contempladas no rol de pesquisas acadêmicas e 

políticas públicas.  

Nota-se também, no campo da legislação protetiva do patrimônio cultural, 

sobretudo referente aos mecanismos de Tombamento e ao Registro, que o Brasil se revela 

enquanto protagonista, pois enquanto a Unesco discute e institui a proteção do patrimônio 

imaterial à nível mundial em 2003, o Brasil já o fizera em nossa lei maior, a Constituição 

Federal de 1988, revelando a importância da discussão de mecanismos de proteção e 

valorização do patrimônio cultural brasileiro em suas mais diversas perspectivas. Em 

2009, Ulpiano Meneses se posicionou sobre as políticas públicas relacionadas ao 

patrimônio imaterial brasileiro, constatando que “De passagem observo que a política de 

patrimônio imaterial que o Iphan vem desenvolvendo procura reconhecer que o campo 

cultural diz respeito à totalidade da vida social, quando diferencialmente qualificada 

(pelos sentidos, valores)” (MENESES, 2012, p. 29). Nesse sentido, poderíamos nos 
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questionar: É possível separar ambos, materialidade e imaterialidade? De acordo com as 

percepções de Gonçalves (2009, p. 30), relacionadas à imaterialidade do patrimônio, a 

resposta para estes questionamentos é taxativa: certamente não. Para o autor, é justamente 

Nessa direção que caminha a noção recente de “patrimônio intangível”, 

nos recentes discursos brasileiros acerca de patrimônio. [...] De certo 

modo, essa noção expressa a moderna noção antropológica de cultura. 

Segundo ela, a ênfase está nas relações sociais ou mesmo nas relações 

simbólicas, mas não nos objetos e nas técnicas. A categoria 

“intangibilidade” talvez esteja relacionada a esse caráter 

desmaterializado que assumiu a referida moderna noção antropológica 

de cultura (GONÇALVES, 2009, p. 30). 

 

Ulpiano Meneses (2012) também reforça essa discussão da relação materialidade e 

imaterialidade, concluindo que  

[...] o patrimônio cultural tem como suporte, sempre, vetores materiais. 

Isso vale também para o chamado patrimônio imaterial, pois se todo 

patrimônio material tem uma dimensão imaterial de significado e valor, 

por sua vez todo patrimônio imaterial tem uma dimensão material que 

lhe permite realizar-se. As diferenças não são ontológicas, de natureza, 

mas basicamente operacionais (MENESES, 2012, p. 31, destaques do 

autor). 

 

Portanto, é importante salientar que os diversos significados e atribuições 

relacionadas ao patrimônio, sejam eles materiais ou imateriais, não se excluem, nem se 

anulam. Ao contrário, se complementam através de processos permanentes de recriação 

cultural coletiva que refletem a transformação das sociedades contemporâneas e de suas 

relações sociais e culturais. 

 

NOTAS 

 
 

1 Comunicação apresentada na mesa redonda Patrimônios emergentes e novos desafios: do genético ao 

intangível, durante a 26ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 

realizada em Caxambu, em 23 de outubro de 2002. Foi publicado em 2009, enquanto capítulo do livro: 

Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos, organizado por Regina Abreu e Mário Chagas. 

2 BALLART, Josep. El património histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona: Ariel, 1997.  

3 Conferência Magna apresentada durante o I Fórum Nacional do Patrimônio Cultural, realizado em Ouro 

Preto/MG em 2009. Os anais foram publicados foram publicados em 2012 pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. O material completo está disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/Anais2_vol1_ForumPatrimonio_m.pdf. Acesso em 

14/10/2021.  

4 Meneses (2009) utiliza a exemplificação do cartum da Catedral Gótica durante toda a Conferência Magna 

proferida. Nesse sentido, considero relevante apresentar o contexto abordado pelo autor naquele momento, 

pois nos leva a refletir sobre o sentido e a importância que direcionamos ao patrimônio cultural. Segundo 

o autor, “Essa imagem me acompanha desde que comecei a me interessar pelo patrimônio cultural, pela sua 

capacidade de sintetizar uma série de problemas com uma extraordinária força de convicção que só os 

artistas são capazes de obter (tenho a vaga memória de que o cartunista seria Sempé). Nessa imagem, no 

interior hierático, solene e penumbroso de uma catedral gótica (Chartres), aparece uma velhinha 
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encarquilhada, de joelhos diante do altar-mor, profundamente imersa em oração. Em torno dela, a 

contemplá-la interrogativamente, dispõe-se um magote de orientais, talvez japoneses. A presença de um 

guia francês nos permite considerar que se trata de turistas em visita à catedral. O guia toca os ombros da 

anciã e lhe diz: – “Minha senhora, a senhora está perturbando a visitação”. Eis um retrato impressionante 

da perversidade de certa noção de patrimônio cultural vigente entre nós” (MENESES, 2009, p. 26). 

5 Hartog (2014) lista vários exemplos que categorizam a temática, afirmando que o “os patrimônios se 

multiplicam” e “o ritmo acelerado da constituição ou mesmo da produção do patrimônio, em qualquer lugar 

do mundo, é uma constatação que todos podemos fazer” (HARTOG, 2014, p. 235). 

6Muitos estudos antropológicos atestam que cada sistema cultural está sempre em mudança, gerando 

dinamicidade à cultura, sendo o tempo um importante elemento para esta análise. Conforme Laraia (2006) 

são dois os tipos de mudança cultural: uma interna (resultado da dinâmica do próprio sistema cultural) e 

outra externa (resultado do contato de um sistema cultural com um outro) (LARAIA, 2006, p. 95-101). 

7 A proposta da autora nesta obra não é fazer da noção de patrimônio histórico e de seu uso o objeto de uma 

pesquisa histórica, mas o sujeito de uma alegoria, na medida em que os mesmos sejam ilustrados na forma 

de objetos, coleções, monumentos, cidades históricas, dentre outros (CHOAY, 2006, p. 29). 

8 Traduzido do francês - Saber fazer. 

9 A expressão utilizada remete à invenção de um conjunto de cidadãos que compartilhassem elementos 

inerentes a uma mesma cultura, “para que pudessem se comunicar entre si, para que tivessem um solo e 

uma origem supostamente comuns” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 15). 

10 Anteriormente à Revolução Francesa, o francês era falado somente pela elite (FUNARI, PELEGRINI, 

2006, p. 16). 

11 Em 1946 O SPHAN passa a se denominar Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(DPHAN). E em 1970, O DPHAN se transforma no atual IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. Para maiores informações, acessar: http://portal.iphan.gov.br/. Acesso em: 14/10/2021. 

12 O Tombamento é o mais antigo instrumento de proteção em utilização pelo Iphan, tendo sido instituído 

pelo Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, e proíbe a destruição de bens culturais tombados, 

colocando-os sob vigilância do Instituto. Para ser tombado, um bem passa por um processo administrativo, 

até ser inscrito em pelo menos um dos quatro Livros do Tombo instituídos pelo Decreto: Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes; e 

Livro do Tombo das Artes Aplicadas. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/275. 

Acesso em: 14/10/2021. 

13 Anexo VIII da Lei nº 378 de 13/01/1937. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_n_378_de_13_de_janeiro_de_1937.pdf. Acesso em: 

14/10/2021. 

14 Ainda sobre essa questão, Canclini (2003) afirma que: “Lugares históricos e praças, palácios e igrejas 

servem de palco para representar o destino nacional, traçado desde a origem dos tempos. Os políticos e os 

sacerdotes são os atores vicários desse drama” (CANCLINI, 2003, p. 163). 

15 A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - é uma agência 

da Organização das Nações Unidas - ONU. Foi criada em 16 de novembro de 1945 com o objetivo de 

garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações acompanhando o desenvolvimento 

mundial e auxiliando os Estados-Membros na busca de soluções para os problemas que desafiam nossas 

sociedades. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/. Acesso em: 14/10/2021. 

16 Para a UNESCO, “O valor universal excepcional significa uma importância cultural e/ou natural tão 

relevante que transcende as fronteiras nacionais e reveste-se de caráter inestimável para as gerações atuais 

e futuras de toda a humanidade. Sendo assim, a proteção permanente deste patrimônio é da maior 

importância para a comunidade internacional”. Disponível em: http://www.portopatrimoniomundial.com/. 

Acesso em: 14/10/2021. 

17 A Constituição Federal está disponível integralmente no site: 

http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislação. Acesso em: 14/10/2021. 

18 Artigo 215, § 1º. 

19 O registro é um instrumento legal de preservação, reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial 

do Brasil, composto por bens que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Esse instrumento 

é aplicado àqueles bens que obedecem às categorias estabelecidas pelo Decreto: celebrações, lugares, 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Decreto-Lei%20n%C2%B0%2025%20de%2030%20de%20novembro%20de%201937.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/275
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_n_378_de_13_de_janeiro_de_1937.pdf
https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/
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formas de expressão e saberes, ou seja, as práticas, representações, expressões, lugares, conhecimentos e 

técnicas que os grupos sociais reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Para saber 

mais, consultar: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_n_3.551_de_04_de_agosto_de_2000.pdf. Acesso 

em: 14/10/2021. 

20 Para saber mais, consultar: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/761/. Acesso em: 14/10/2021. 

21 Disponível na íntegra no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/226. Acesso em: 14/10/2021. 
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RESUMO 

 
Este artigo discute as possibilidades e os desafios da atuação do historiador em arquivos cartoriais que têm 

sob sua guarda documentos relevantes para a história social, econômica, demográfica e cultural e que nem 

sempre se encontram conservados e acessíveis segundo as boas práticas arquivísticas. Nas limítrofes da 

arquivologia e da paleografia, interrogamos a atuação do historiador nos arquivos, não somente como 

profissional que tem direito ao acesso como destinatário legítimo, mas como um dos agentes responsáveis 

pela identificação, organização, preservação, digitalização e acessibilidade aos acervos históricos de 

instituições de custódia.  
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ABSTRACT 

 
This paper discusses the possibilities and challenges of the historian's work in notarial archives which have 

in their custody documents relevant to the social, economic, demographic and cultural history and which are 

not always preserved and accessible according to good archival practices. On the borders of archivology and 

paleography, we question the historian's role in the archives, not only as a professional entitled to access as a 

legitimate recipient, but also as one of the agents responsible for the identification, organization, 

preservation, digitization and accessibility to the historical collections of custodial institutions.  
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INTRODUÇÃO 
 

O historiador é um dos mais frequentes e emblemáticos usuários dos arquivos (JARDIM, 

2011, p. 109) e sua atuação nestes espaços de recordação (ASSMANN, 2011) não raro se restringe 

à “consulta” aos acervos. Como frequentador, espera encontrar (e raramente encontra) estes espaços 

já organizados e conservados. A realidade arquivística do Brasil quase nunca corresponde a essa 

expectativa de organização e acessibilidade. Nas instituições locais onde estão armazenados 

documentos importantes para os historiadores que se aventuram a explorar as bordas das narrativas 

mais gerais do Brasil, a máxima de Arlette Farge não se aplica: nelas, “o arquivo [não] supõe o 

arquivista”, prescinde de “uma mão que coleciona e classifica” (FARGE, 2009, p. 11), faltam 

condições mínimas de acesso. 

Para tentar contornar estas dificuldades de consulta os historiadores têm evitado os arquivos 

locais, privilegiando arquivos centralizados que, ao preço da comodidade, não dão conta da 

diversidade e da complexidade dos fenômenos históricos estudados. Um exemplo caro à 

historiografia mineira são as fontes sobre a escravidão, presentes nos arquivos regionais e locais de 

comarcas e cartórios que cobrem parte significativa dos atuais 853 municípios do estado. A 

dificuldade de conhecimento das fontes alimenta e fortalece interpretações apressadas, que 

concluem que a escravização teria se restringido a determinadas regiões do estado. A dificuldade 

prática de acesso aos arquivos desencadeou um vazio historiográfico persistente sobre a presença da 

escravidão em regiões desassistidas por instituições arquivísticas consolidadas, como é o caso do 

Oeste de Minas Gerais.  

Para os historiadores brasileiros que se entregam à busca inglória dos vestígios locais, a 

relação necessária com o arquivo os desafia a sair do lugar (des)confortável de usuário privilegiado 

que encontra um ambiente previamente preparado pelas outrora consideradas ciências auxiliares. 

Sem poder colher os frutos do trabalho prévio mediado pelo arquivista, o restaurador, o paleógrafoi 

ou o filólogo, a realidade dos arquivos locais brasileiros impõe ao historiador o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e de erudição específicas que raramente fizeram parte de sua formação básica 

atualmente avessa aos preceitos metódicos orientados pela máxima “onde não há história, não há 

documentos”. Também, onde não há “bons inventários descritivos” (LANGLOIS; SEIGNOBOS, 

1946, p. 24), na prática, torna-se impossível desenvolver o trabalho heurístico, fase fundamental da 

pesquisa em história, como nos alerta o filósofo Paul Ricoeur, em tantos aspectos distantes dos 

metódicos e de seus desejos de arquivo.  

Como bem observou Carlos Bacellar, as disciplinas dos cursos de história, em sua maioria, 

“centram seus programas na fundamental discussão historiográfica”, deixando de dar atenção “às 

fontes documentais que nortearam essa produção” (BACELLAR, 2006, p. 24). Não fornecem, 
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portanto, formação básica para que os historiadores possam “localizar coleções especiais e 

repositórios de arquivos em uma dada localidade geográfica próxima” para pesquisar “de forma 

efetiva fontes primárias de arquivos e coleções especiais, existentes na comunidade, estado, região e 

país” (VAZ, 2019, p. 94-95). Menos ainda, fornecem o suporte para que os historiadores dominem 

“técnicas comuns de preservação, organização e processamento arquivístico” (ibidem, p. 96) que 

possibilitam a uma coleção se tornar acessível e ser preservada.  

A realidade do trabalho do historiador que frequenta os arquivos locais brasileiros impõe não 

apenas enfrentar as dificuldades de “letramento arquivístico”ii, mas a necessidade de atuar nos 

limites do saber-fazer de outros campos científicos, não apenas para alcançar as condições mínimas 

de acesso às fontes primárias fundamentais para suas pesquisas, mas também em resposta às 

demandas sociais legítimas de comunidades locais que demonstram ter consciência história do valor 

cultural de seus arquivos, mas não têm condições básicas para garantir a preservação e o acesso aos 

acervos documentais. Estes acervos, que para o historiador, são fontes, vestígios que nos permitem 

falar do passado (MARROU, 1978, p. 29). 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas no trabalho com arquivos locais, que comumente nos 

colocam em condições de trabalho piores do que os primeiros historiadores e eruditos renascentistas 

que (re)descobriam a força da evidência material, é inegável a relevância do arquivo na operação 

historiográfica, na busca de rastros dos testemunhos e de “provas documentais”, entretanto, 

questionamos: seria este o único compromisso do historiador com o arquivo? Esta questão, 

suscitada pela experiência de execução de um projeto de digitalização de livros antigos de um 

arquivo cartorial localizado em um município do oeste de Minas Geraisiii, nos trouxe à discussão 

sobre as possibilidades e desafios de atuação do historiador como um dos agentes de identificação, 

organização, preservação, digitalização e acessibilidade nos acervos de instituições de custódia de 

documentos históricos.  

Para tratar, especificamente dos desafios da atuação do historiador em arquivos cartoriais para 

além do direito ao acesso como destinatário legítimo (RICOEUR, 2007, p. 188), interrogamos os 

limites da atuação do historiador nos arquivos, tantas vezes tida pela comunidade de historiadores - 

seduzida pela teorização quase-filosófica, como “mera” erudição, ou trabalho mecânico preterido 

em relação às discussões historiográficas. Estas últimas, consideradas, ainda hoje, socialmente mais 

relevantes que “levantar inventários, a um tempo exatos e sumários, como hoje se faz, é trabalho 

penoso, demasiado penoso, sem alegrias nem recompensas” (LANGLOIS; SEIGNOBOS, Op. cit, 

p. 24). 

A proposta desse artigo é discutir questões pertinentes às possibilidades de atuação do 

historiador em relação às instituições de custódia de documentos históricos perpassando, 

inicialmente, pela conceituação de arquivos, com o intuito de localizar e identificar este lugar de 
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onde falamos. Em seguida, abordaremos a atuação dos historiadores nestes espaços, 

problematizando questões da formação e da prática profissional referindo-nos às especificidades de 

um arquivo cartorial, reconhecendo a importância da presença do historiador nos arquivos locais, 

como sujeito que pode atuar na manutenção, preservação e promoção de acessibilidade do espaço. 

Por fim, discutimos as possibilidades de pesquisa historiográfica num arquivo cartorial mineiro, 

exaltando questões de investigação instigantes àqueles que se interessam pelas temáticas ainda 

pouco revisitadas do Brasil Imperial. 

 

ARQUIVOS 

 

No que tange aos arquivos locais, principiamos com alguns apontamentos sobre o que vem a 

ser um arquivo. Não há no campo da arquivologia “uma conceituação de arquivo que seja 

definitiva” (RODRIGUES, 2006, p. 104). Arquivo é comumente compreendido como um conjunto 

de documentos diversos em local administrado por instituição pública ou privada. Segundo a 

conceituação de Derrida, que “começa não pelo começo nem mesmo pelo arquivo”, mas pela 

palavra “arquivo”, ela mesma arquivo de 

 

Arkhê, lembremos, designa ao mesmo tempo o começo e o comando. Este 

nome coordena aparentemente dois princípios em um: o princípio da 

natureza ou da história, ali onde as coisas começam – princípio físico, 

histórico o ontológico -, mas também o princípio da lei ali onde os homens e 

os deuses comandam, ali onde se exerce autoridade, a ordem social, nesse 

lugar a partir do qual a ordem é dada – princípio nomológico. (DERRIDA, 

2001, p. 11). 

 

Na definição de Derrida, há “uma óbvia referência ao poder que, num plano histórico-social” 

associada ao arquivo, quando se refere ao princípio de comando arquivado na palavra arkhê. Nesse 

sentido, “Derrida (1995) traz a dupla vinculação entre lugar e autoridade: o lugar, diz, onde homens 

e deuses comandam, onde a ordem é instituída. (ALVES; CABRAL; OLIVEIRA, 2007, p. 38). 

Os documentos de arquivo, por sua vez, “têm como traço característico o fato de ser 

produzido de forma natural e rotineira, por imperativos de ordem prática, sem qualquer intenção de 

se transformar em fonte para a história.” (CAMARGO, 2003, p. 11). Neste sentido, Camargo 

defende que o conjunto que corresponde à estrutura, acervo documental e funcionamento específico 

delimita o que compreendemos como arquivo. A partir do momento em que os documentos são 

utilizados mais para fins de pesquisa e/ou uso secundário do que para seus fins instrumentais “o 

arquivo acaba se transformando num centro de documentação ou memória.” (ibidem, p. 17). Por 

exemplo, no caso de um arquivo cartorial, ali onde a busca do público corresponde 

majoritariamente a documentos autênticos como prova de algo. 
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A partir desta diferenciação que identifica a especificidade de um arquivo, entendemos que o 

acesso/manutenção a documentos históricos no qual empregamos entusiasmo, como no caso de 

livros antigos que fazem parte do arquivo permanente de um cartório de notas, são de segunda 

ordem na lista de prioridades da administração do espaço. Entretanto, não necessariamente menos 

relevante que o acervo histórico seja adequadamente conservado/organizado, sendo do interesse da 

administração, fazê-lo em conjunto com diversos profissionais, incluindo os historiadores.  

 Segundo Bacellar: “Os arquivos cartoriais são também preciosos para a pesquisa histórica e 

enfrentam sérios riscos de conservação.” (BACELLAR, Op. cit, p. 38). Ainda sob a guarda de 

muitos cartórios e não sob a administração de um Arquivo Central (municipal/estadual), as 

potenciais pesquisas historiográficas nas quais os historiadores poderiam se dedicar se tornam 

inviáveis, pois estes livros antigos se encontram muitas vezes sob condição de fragilidade em seus 

suportes (em papel), seja pela dificuldade de leitura, seja pela falta de catalogação e, por 

conseguinte, dificuldades de acesso.  

 Ao enfrentar tais questões e levar à frente seu trabalho, o historiador é impelido a transgredir 

sua atuação enquanto pesquisador destinatário dos arquivos, que tem direito de acesso. (RICOEUR, 

2008, p. 188). Sem ter disponível um acervo catalogado/conservado/acessível, o historiador se vê 

impelido a promover atividades técnicas necessárias que estes espaços demandam em relação a seus 

acervos.  

Deparamo-nos, pois então, com discussões que refletem sobre a atuação do historiador 

posicionada nos limites de múltiplos campos científicos presentes no dia a dia de arquivos, centros 

de memória e pesquisa, museus e etc. Alves, Cabral e Oliveira, ao tratar da história pela temática da 

memória, isto quer dizer, a partir de um campo de pesquisa presente no meio historiográfico e não 

sobre a prática dos historiadores em meio a Arquivos, reconhecem que as disciplinas (História e 

Ciência da Informação) têm algo a contribuir para o campo da Arquivologia (ALVES; CABRAL; 

OLIVEIRA, Op, cit, p. 48). Com o esforço de identificar as similitudes e o espaço interdisciplinar 

entre a Arquivologia, a História e a Ciência da Informação, inferem que os três campos “[...] tem a 

intenção de preservação da memória, com o intuito da organização, do tratamento, visando à 

disseminação da informação, registrada em suportes especiais ou especializados.” (ibidem, p. 47) 

Mirando às autoras, portanto, não seria interessante ao profissional historiador se distanciar 

desses espaços, considerando suas possíveis contribuições ao campo da arquivologia e aos locais 

que ela ocupa. O arquivo ou os arquivos são alvo de interesse dos historiadores desde sua 

conceituação, são campos férteis para a pesquisa histórica, mas também, por sua própria 

idealização, são os locais nos quais é possível concretizar tais anseios de “preservação de memória” 

e “disseminação da informação” (ibidem).  
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A ATUAÇÃO DOS HISTORIADORES 

 

 A instituição de arquivos de governos, palácios e templos é noticiada desde a Antiguidade, 

mas as iniciativas em torno da organização de arquivos surgiram de fato com o advento do estado 

moderno em fins do século XVI. É com a Revolução Francesa que surge a ideia de centralização 

dos arquivos e de sua abertura para o cidadão, quando eles deixam de apoiar a administração e 

passa a ser considerados como um autêntico “laboratório de histórica” (SCHMIDT, 2012, p. 30). O 

movimento inicial de abertura dos arquivos à consulta dos cidadãos se dá no bojo do fortalecimento 

do estado nacional, sobretudo pós-revolução francesa. E o historiador foi uma das primeiras figuras 

a pressionar pela abertura dos arquivos ao público, com interesse cultural específico (VAZ, Op. cit, 

p. 22). É verdade que antes disso, o cidadão comum já procurava nos arquivos públicos e 

eclesiásticos documentação probatória para o acesso a algum direito, mas foi com a 

profissionalização da história metódica que, em meados do século XIX, surgiu a demanda por salas 

de consulta nos arquivos, requisito de certo modo imposto pelas necessidades da ciência histórica 

nascente (SILVA et al., 1999, p. 102) que se distanciava da história filosófica ao estilo de Voltaire e 

procurava estabelecer os fatos objetivamente, a partir de “fontes históricas e da pesquisa nos 

arquivos” (SILVA et al., 1999, p. 108). 

Portanto, foi a presença do historiador dentro dos arquivos o que de fato impulsionou o 

desenvolvimento dos conceitos em torno do acesso e da preservação dos documentos arquivísticos, 

por mais que hoje tais atividades sejam exercidas e identificadas ao arquivista. Se, por um lado, tais 

demandas levaram a uma ampliação do acesso, por outro, surgem também novos desafios para a 

preservação, devido ao risco de aceleração da deterioração dos documentos decorrente da 

intensificação da manipulação da documentação (VAZ, Op. cit, p. 23). Às necessidades de ações de 

conservação e restauração, em finais do século XX juntaram-se novas demandas por condições de 

acesso como os processos de digitalização que tornaram factível, em tese, a ambicionada 

centralização dos arquivos, se não pela guarda do acervo original, pelo acesso remoto 

universalizado que tem promovido o arquivamento do próprio arquivo (ASSMAN, 2011, p. 26).  

Nesse sentido, o historiador contemporâneo tem não apenas a possibilidade de contribuir para 

o acesso intelectual ao arquivo, como já o fez a geração oitocentista, mas de ir além colaborando 

para com a preservação e o acesso físico às fontes, através da conservação, elaboração de 

instrumentos de pesquisa, orientações de gestão, manuseio adequado de documentos, de cópias 

digitalizadas e com transcrições. Tocando assim, questões centrais da atuação de profissionais 

paleógrafos, restauradores e arquivistasiv, em especial, quando atua em arquivos localizados em 

regiões onde estes profissionais não estão presentes, como é o caso do Cartório de 1º Ofício de 

Notas do município de Morada Nova de Minas Gerais. Estas atividades, que desafiam os limites das 
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recentemente aprovadas atividades profissionais dos historiadores, ultrapassam, ou nem sempre 

alcançam, o campo da pesquisa histórica. Ainda assim, acreditamos que o historiador deva assumir 

o compromisso com o arquivo, sem abrir mão de suas questões de pesquisa, da problematização do 

arquivo como um espaço da memória/esquecimento. 

Para lidar com os arquivos cartoriais, e considerando a realidade do1º Cartório de Notas de 

Morada Nova como exemplo, constatamos que o acervo bibliográfico que compõe o arquivo 

permanente, apesar de minimamente conservado, não detém plano de conservação, manuseio 

adequado, entre outros fatores, que, com o tempo, podem levar a perda destes livros antigos 

(importantes para a história da região e ainda pouco explorado pela historiografia). A presença do 

historiador, com o projeto de digitalização que estamos desenvolvendo, pretende, portanto, abranger 

também outras demandas (da administração do espaço e de compromisso com a manutenção da 

cultura material da região), como o restauro (caso necessário) e a explanação de noções básicas de 

conservação para os sujeitos que manuseiam estes livros. Em situações como esta, em que há 

evidente ausência de instituições arquivistas organizadas e preparadas para abri-los à consulta 

pública, onde outros profissionais não estão presentes, os historiadores são chamados à 

responsabilidade porque sabe que este espaço “está aberto a quem quer que saiba ler; ele não tem, 

(...) um destinatário designado, (...) dirigido a um interlocutor preciso; além disso, o documento que 

dorme nos arquivos, é não somente mudo, mas órfão. (...)” (RICOEUR, 2007, p. 179) 

Concordamos com Bacellar quando ele afirma que “o arquivista e o historiador têm [em 

comum] (...) a importante tarefa de, ao entrar em contato com acervos submetidos” a riscos de 

perda, buscar conscientizar os responsáveis e alertar a comunidade, instrumentalizando as atenções 

para a importância dos acervos” (BACELLAR, Op. cit, p. 50), e mais do que isso, atuar diretamente 

no apoio a estas instituições, nos diversos processos necessários à conservação e acessibilidade dos 

acervos, da identificação à digitalização e construção de guias de fontes, em seus diversos formatos 

possíveis. 

Ao considerar a bibliografia levantada, de arquivistas, historiadores e de outros profissionais 

do campo da Arquivologia e da Ciência da Informação, podemos afirmar que as discussões em 

torno dos limites de atuação desses profissionais não alcançam definições absolutas. Por isso, 

trazemos ao debate mais questionamentos do que respostas, na tentativa de abranger os 

posicionamentos - e os silêncios - pensando a partir de nossa realidade como um Projeto de 

Extensão em execução.  

  

O ARQUIVO CARTORIAL COMO POSSIBILIDADE 

 

O arquivo é uma brecha no tecido dos dias, a visão retraída de um fato inesperado. 

Nele, tudo se focaliza em alguns instantes de vida de personagens comuns, 
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raramente visitados pela história, a não ser que um dia decidam se unir em massa e 

construir aquilo que mais tarde se chamará de história. (...) (FARGE, 2009, p.13). 

 

Do ponto de vista histórico e historiográfico, é indiscutível a importância da digitalização, 

restauração e conservação de acervos cartoriais. Como bem observou Carlos André Silva de Moura, 

os documentos cartoriais, assim como os registros paroquiais, 

[...] têm sido bastante procurados por historiadores e genealogistas que buscam 

informações sobre famílias, dados demográficos, redes sociais ou para a construção 

de biografias. Tais fontes são fundamentais [...] para a comprovação de parentescos 

para efeito de heranças ou obtenção de cidadania, uma vez que com elas é possível 

elaborar uma narrativa familiar”, [...] permitem desvendar o passado brasileiro não 

só de uma perspectiva demográfica, mas também sociocultural, com as suas 

relações de poder (MOURA, 2019). 

 

 A documentação cartorial sob a guarda do 1º Tabelionato de Notas de Morada Nova de 

Minas, vinculado à Vara de Morada Nova de Minas, localizado no estado de Minas Gerais, está 

atualmente em condições de guarda sensivelmente melhores do que as descritas por Slenes nos anos 

1980v, inclusive no que diz respeito ao “fichamento de processos, computadorizados”, ao qual ele 

se referia como quimera nos anos 1980. Parte do acervo mais recente do cartório já foi digitalizada 

(arquivo corrente, desde 1980), conforme imposição legal de 2013vi. Entretanto, para os livros 

antigos de valor histórico, social e cultural evidentes, que pouco ou nada participam do cotidiano do 

cartório, a documentação ainda não está fichada ou identificada, a despeito de atualmente estar bem 

acondicionada. 

Estes nove livros mais antigos do cartório têm grande potencial de contribuir para o estudo da 

história social, econômica, demográfica, cultural etc., das comunidades do Oeste de Minas Gerais 

cuja análise sistemática permite recompor importantes elementos da memória dessas povoações que 

se fixaram no lado esquerdo do Rio São Francisco, desde o século XVIII, após a decadência das 

Minas e se estabeleceram em meados do século XIX no “Arraial e Freguesia de Nossa Senhora do 

Loreto, Distrito da Morada Nova, Termo da Villa de Pitangui, Comarca do Rio das Velhas de 

Sabará em o Cartório denominado Escrivão do Juízo de Paz, Tabeliam de Notas neste Distrito”vii. 

Do acervo cartorial a ser digitalizado constam livros de Registro Civil (Nascimentos), desde 1852 e, 

sobretudo, Registro e certidões de Imóveis, Livros de Escrituras de Compra e Venda de Escravos, 

cartas de alforria, procurações, dentre outros documentos de suma importância para o estudo da 

história local e regional de Minas Gerais. Vestígios de um período bastante significativo para a 

região de colonização tardia, que contém poucos registros sistematizados e acessíveis à pesquisa em 

história e não por acaso, pouco abordada pela historiografia. 

Como exemplo, evidenciamos o livro de Registro Civil presente no acervo do Cartório, 

catalogado como livro E2, que é de especial interesse histórico relacionado às condições locais de 
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execução do projeto centralizador do Segundo Reinado no cumprimento do Decreto Imperial Nº 

797 que mandava “executar o regulamento para organização do Censo geral do Império” e do 

Decreto Nº 798 que mandava “executar o regulamento do registro dos nascimentos e óbitos” 

previstos no orçamento de 1850 e aprovados em 18 de junho de 1851viii. Por meio de tais 

dispositivos o governo imperial estabelecia que o registro civil, de nascimentos, casamentos, óbitos 

antes anotados nos livros eclesiásticos passaria a ser de responsabilidade do escrivão do juiz de paz 

(este último, um juiz eleito como os vereadores), feito de acordo com a condição escrava ou livre do 

indivíduo. O decreto estabelecia que os religiosos só poderiam batizar as crianças ou efetuar os ritos 

de sepultamento, aos que portassem certidões de registro civil (BOTELHO, 2019, p. 141).  

A resistência à obrigatoriedade do registro civil estabelecido na mesma lei do censo deu 

origem a uma série de revoltas pelo Império, tanto da Igreja quanto do povo temeroso de que esta 

estratégia de contagem e identificação estivessem a serviço da escravização dos livres pobres (ABI-

RAMIA, 2016), uma vez que tais reformas ocorriam imediatamente após a proibição do tráfico 

negreiro, com a Lei Euzébio de Queirozix. A resistência popular, conhecida como Guerra dos 

Marimbondos ou Guerra das Abelhasx, levou ao adiamento e posterior suspensão dos trabalhos 

censitários que fizeram com que o governo imperial voltasse às antigas estimativas de população 

que eram demandadas às presidências de província e aos chefes de polícia (BOTELHO, Op. cit, p. 

142).  O livro de registro Civil E2 presente no Cartório de Notas de Morada Nova de Minas, é um 

dos registros raros dessa iniciativa, registrando como ela foi instituída na região. Chamou-nos a 

atenção para o fato de que tal livro não era reconhecido como parte dos livros que compõem a Série 

do Cartório de Registro Civil. A configuração atual do seu acervo data de 2007, quando foi 

desmembrado como Cartório de Registro Civil de pessoas naturais e registro de títulos e 

documentos. Até 2009, o acervo do cartório de Notas integrava o conjunto mais amplo dos 

documentos cartoriais do distrito (e depois do município) de Morada Nova, quando todos os 

cartórios (de Notas, de Registro de Imóveis, de Registro Civil e Tabelionato) ocupavam o mesmo 

prédio, com seus ofícios reunidos.  

 

CONCLUSÕES : HISTÓRIA, ARQUIVO E MEMÓRIA 

 

O Cartório de Notas de Morada Nova de Minas é um legítimo arquivo, no sentido tradicional 

do termo, "ligado à escrita, à burocracia, à administração e aos atos administrativos'' (ASSMANN, 

2011, p. 367). Não é apenas um lugar físico, espacial, mas é também um lugar social. (RICOEUR, 

2007, p. 177). Ainda que uma atividade particular, empresa privada, sua natureza é pública, 

concessão que faz parte de um sistema de registro oficial que age como meio de armazenamento 

externo dos acontecimentos, através da escrita. O escrevente, o tabelião, o notário, o registrador nos 
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remete a uma transformação importante das formas de registro da memória - da oralidade, dos 

vestígios corticais, ao escrito.  

Como nos lembra Assmann, a tecnologia da escrita, quando surgiu, primeiro em pedra, barro, 

papiro, pergaminhos, papéis, impressos, digital nos remetem a um fenômeno que "removeu a 

memória de dentro do ser humano e a tornou fixa independente dos portadores vivos”. Nesse 

sentido, os livros presentes no cartório são resíduos que podem ser coletados e preservados. Um 

arquivo que atesta, legitimado "testemunho do passado" (ASSMANN, 2011, p. 367). Sua 

descoberta pelos historiadores pode ser um legítimo “maná que se oferece, justificando plenamente 

seu nome: fonte”. (FARGE, 2009, p.15). 

O acervo do Cartório de Notas, seus livros de Escrituras, suas cartas de alforria 

condicionadas, são memórias da dominação, instituem a legitimidade dos domínios, da propriedade 

das coisas e das gentes, onde constam "legados e atestações de posses, de troca, de certificados que 

são provas de direitos, de poder, de origem familiar, de atestação de instituições e de grupos” 

(ASSMANN, 2011, p. 268). Nesse sentido, constitui também não apenas um lugar físico, mas 

constitui uma categoria política, conforme manifestou Derrida. O acesso e o controle do arquivo é o 

controle da memória.  

Nesse sentido, o trabalho do historiador junto a estes arquivos exige não apenas 

conhecimentos técnicos, que o confrontam com sua formação, mas sua perspicácia em interrogar 

essas memórias tão caras ao ofício exercido entre a força de Mnemosyne e os esforços de Clio. É 

preciso estar atento também à história de constituição do arquivo.  

A mudança de poder político que leva novas estruturas de legitimação tem efeitos diretos 

sobre os Cartórios. No arquivo cartorial analisado "documentos que perderam seu valor legal podem 

ganhar novo valor como provas históricas”. Depois de perder seu valor legal, como uma memória 

funcional, sua função de legitimação, mantém ainda o seu valor como fonte para os historiadores 

(memória de armazenamento). Ou seja, o cartório tem a função de conservar, selecionar, tornar 

acessível um bem comum e público em seus livros enquanto arquivos correntes consultados para 

atestações.  

A proposta de digitalização e disponibilização do acervo para a consulta dos historiadores 

transforma esses registros, promove um deslocamento de sentido ou de função destes documentos 

de uma memória funcional para aquilo que Aleida Assmann chama de memória de armazenamento. 

Ainda que determinados documentos tenham perdido seu valor legal, seu valor funcional direto, 

passam a ser valorizados pelo seu potencial de permitir a compreensão de determinadas 

configurações históricas, apoiar interpretações críticas dos arquivos como memória de 

armazenamento típica das democracias. No caso específico do Cartório do 1º Ofício de Notas de 

Morada Nova de Minas, poderíamos evocar as cartas de alforria, por exemplo, poderiam esclarecer 
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muitas das relações étnicas e conflitos raciais vivenciados na região. Estes documentos são heranças 

culturais legítimas que deveriam ser entregues aos cuidados dos arquivistas imbuídos da tarefa de 

protegê-los ou na sua ausência, por que não, incumbir historiadores da responsabilidade em 

promover acessibilidade ao arquivo, de mobilizar os sentidos ali inscritos.  

Sem esta retomada dos arquivos, esta releitura, os dados armazenados, como estão distantes 

dos do alcance e do interesse dos historiadores são arquivos do esquecimento. Sua apropriação 

passa necessariamente por um processo de seleção. Por isso, os arquivos não são só lugares de 

armazenamento, mas são também lacunas. O arquivo cartorial, por exemplo, tende a ser mais 

completo no sentido de que toda a série documental escrita produzida naquela instituição tende a ser 

preservada ainda que dividida em diversos cartórios, mas vale lembrar que nem todos os sujeitos 

que viviam na região utilizavam seus serviços.  

O desafio de interpretar o arquivo como espaço de memória/esquecimento é o fato de que ele 

não é a soma dos textos de uma cultura, mas o acontecimento de uma expressividade, a lei do que 

pode ser dito. Nesse sentido, o arquivo cartorial é o registro do declarado. É o declarado que pode 

ser revisitado, revivido e ressentido pelo registro-impressão, da declaração. A coleção daquilo que 

em um dado momento foi valorizado dentro da cultura como passível de ser registrado, eternizado, 

durável. O que está registrado em seus livros é o que foi considerado digno de ser oficializado, cujo 

valor foi considerado maior do que o das palavras ditas ao vento, dos contratos feitos apenas no fio 

do bigode, das promessas vazias, das relações informais ou escusas.  

Quem procura o arquivo cartorial fá-lo ou por imposição legal ou pelo desejo de inscrever 

uma memória, por uma ambição de perenidade. Diferentemente do lixo, por exemplo, cuja 

volatilidade/perecividade é idealizada, o arquivo cartorial se constitui do puro anseio de duração 

(para lembrar uma categoria cara às análises bergsonianas da memória). Considerando esse sentido, 

a forma como os arquivos são tratados e o seu estado de conservação diz muito sobre o que é 

durável e que não é durável diante uma determinada sociedade. Logo, os livros do cartório são uma 

espécie de “cápsula do tempo” que trazem nomes e vestígios de pessoas privilegiadas econômica, 

social e culturalmente, seja por que entendiam das leis, dos direitos, podiam assinar seu nome, zelar 

pelos seus direitos de propriedade, de herança, seus bens, suas declarações. Para lê-los o historiador 

precisa estar atento aos sentidos do que é lembrado e aos usos dos registros do passado. 

Como espaços da memória e do esquecimento, os livros cartoriais possibilitam estranhamento 

dos sujeitos do passado, por aqueles que o releem. Possibilitam uma experiência temporal, em 

relação a quando foram produzidos os vestígios lá contidos, à caligrafia, aos termos utilizados como 

legítimos conceitos historicamente situados, aos nomes, às referências a lugares, objetos, 

configurações espaciais diferentes da realidade do presente de quem os lê. 
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Por fim, o cartório de notas de Morada Nova de Minas também nos remete aos desafios da 

conservação e da seleção da memória cultural. Os arquivistas, é verdade, são considerados os 

“guardiães profissionais dos arquivos” e, segundo eles, os arquivos contemporâneos se apresentam 

cada vez menos como armazenadores seguros e mais como um gigantesco mecanismo de 

esquecimento.  

A durabilidade dos documentos, que era exclusivamente dependente das características do 

material e das condições climáticas, com as propostas de digitalização, sofreu um deslocamento 

semelhante ao da passagem do oral ao escrito. Esse processo tem não apenas vantagens: a proposta 

de digitalização com a passagem do texto à imagem constitui um processo de reescrita no domínio 

digital que pressupõe eventualmente transcrições, transmigrações, reorganização dos dados, 

possibilidade de uma automação – Aleida Assmann fala em “memória automática”. Em muitos 

aspectos, a digitalização traz de volta os problemas do armazenamento e repõe os problemas da 

seleção que pode nos arremessar novamente às fronteiras entre o mito e a história que Heródoto e 

Tucídides enfrentaram, na passagem do oral para o escrito.  Face ao exposto, os processos de 

digitalização que fazem parte das mais promissoras políticas de conservação e acessibilidade dos 

acervos, sugerem que o envolvimento dos historiadores nas questões do arquivo não se restringe, 

mas inclui as questões técnicas, e também nos convida a revisitar as relações (in)tensas entre 

história, memória e arquivo. 

 

 

 

NOTAS: 

 

 
i Atualmente existem cerca de 400 paleógrafos no Brasil. Com poucos os centros de formação de novos profissionais, a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) é uma das poucas universidades brasileiras que mantém interesse por essa área 

de conhecimento e oferece a disciplina na pós-graduação do Instituto de Letras e para outros cursos de graduação como 

história, arquivologia e biblioteconomia.  Outras instituições de ensino superior que ainda preservam o estudo deste 

saber são as Universidades Federais de São Paulo (USP), Rio de Janeiro (UFRJ) e de Minas Gerais (UFMG). (UFBA, 

202). (Cf. I Seminário Nacional de Paleografia, 2017) 
ii Letramento arquivístico diz respeito à consciência dos usuários de seu patrimônio documental e do papel que os 

documentos de arquivo têm no estabelecimento e na proteção de seus direitos, e no registro e comunicação desse 

patrimônio. [...] Relaciona-se também às competências dos usuários em fazer uso das habilidades de pesquisa em busca 

de prova e de informação [...] a capacidade de considerar os documentos em seu contexto arquivístico, de construir 

significados a partir da leitura de materiais não sintetizados ou não redigidos, de levar em conta as circunstâncias da 

criação do documento (isto é, perguntar quem, o quê, quando, por que, onde e como), analisar a forma e a natureza do 

documento, determinar se é um original, e em que versão, e compreender sua cadeia de custódia” (GILLIAND-

SWETLAND, 1999 p. 93 apud KOYAMA, 2013, p. 74) 
iii Projeto “Digitalizar”: Preservação e acesso aos documentos cartoriais do oeste de Minas Gerais oitocentista. 

Universidade Federal de Uberlândia: PROEX, 2022. Registro SIEX: 25239 
iv O primeiro curso de arquivologia do Brasil foi criado em 1977, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) (SCHMIDT, 2012, p. 31). No Estado de Minas Gerais foi criado apenas em 2008, na UFMG. (Cf. VAZ, 

2019, p.27.) 
v Nas palavras de Robert Slenes (1985), ainda atuais, “a ‘preservação’ [...] dos documentos cartoriais, sobretudo dos 

mais antigos, é muito precária. No melhor dos casos, os arquivos não passam de armazéns; os que eu conheço não 
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oferecem nenhuma proteção especial contra traças e umidade, e normalmente nem mesmo contra poeira, sendo que os 

maços de documentos raramente estão embrulhados em papel ou guardados em caixas. [...] Em geral, os mais antigos 

[..] que  interessam menos ao trabalho cotidiano do cartório, se encontram empilhados nos espaços disponíveis [...] 

Evidentemente, um plano de preservação dos arquivos cartoriais deverá incluir, no mínimo, providências para melhorar 

as condições desses armazéns e para salvaguardar, pela microfilmagem ou por um tratamento especial, os documentos 

mais frágeis” (SLENES, 1985, p. 189 ) 
vi A Recomendação nº 9/2013 da CNJ (Corregedoria Nacional de Justiça), dispõe sobre a formação e manutenção de 

arquivo de segurança pelos responsáveis pelas serventias do serviço extrajudicial de notas e de registros. 
vii Livro de Notas n. 1. Documento 1 – Escritura Pública de contrato entre Donna Costódia Gomes Pereira, viúva do 

capitam João Pereira Souza, [e Honorato Braga da Costa moradores deste distrito] [...] aos onze dias do mês de Maio do 

dito Anno [1853]. Acervo do 1º tabelionato de notas de Morada Nova de Minas.  
viii Segundo o Art. 17 da Lei nº 596 de 06 de setembro de 1850, que manda reger no exercício de 1851 a 1852 a Lei do 

Orçamento nº 555 de 15 de junho do corrente anno: “Fica o governo autorisado: (...) § 3º: Para despender o que 

necessário for a fim de levar a effeito no menor prazo possível o Censo geral do Império, com especificação do que 

respeita a cada huma das Províncias: e outrosim para estabelecer Registros regulares dos nascimentos e óbitos annuaes.” 
ix Referimo-nos à Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850 que “estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos 

neste Império [Brasileiro]." 
x Com relação a Guerra dos Marimbondos indicamos as seguintes leituras: OLIVEIRA (2005) e SAAVEDRA (2015). 
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RESUMO 

Este artigo pretende discutir, especialmente, os três primeiros anos (1769-1771) do governo de Luís Pinto de 

Sousa Coutinho, terceiro Governador e Capitão General da Capitania do Mato Grosso e Cuiabá (1769-1772), 

com foco no uso que ele fez dos mapas como ferramentas políticas, administrativas e científicas. Os mapas 

desempenharam papel fundamental em sua política, desde a preparação de Luís Pinto para tomar posse do 

governo até o momento em que, já com saúde debilitada, escreveu a sua Ideia Geral. Foi utilizando esse 

recurso que o governador preparou sua viagem para Vila Bela da Santíssima Trindade, reorganizou os 

aldeamentos indígenas e monitorou as fronteiras. Jogando luz aos mapas como instrumentos essenciais da 

ação política de Luís Pinto, pretendemos, também, problematizar o uso da cartografia como fonte histórica.   

 

Palavras-Chave: Mapas. Capitania de Mato Grosso e Cuiabá. Luís Pinto de Sousa Coutinho. 

 

ABSTRACT 

This paper intends to discuss, especially, the first three years (1769-1771) of the government of Luís Pinto de 

Sousa Coutinho, third Governor and General Captain of the Captaincy of Mato Grosso and Cuiabá (1769-

1772), focusing on the use he made of maps as political, administrative and scientific tools. Maps played a 

fundamental role in his politics, from Luís Pinto's preparation to take over the government until the moment 

when, already in poor health, he wrote his Ideia Geral. It was using this resource that the Governor prepared 

his trip to Vila Bela da Santíssima Trindade, reorganized the Indian villages and monitored the borders. By 

shedding light on the maps as essential instruments of Luís Pinto's political action, we also intend to 

problematize the use of cartography as a historical source. 

 

Keywords: Maps. Captaincy of Mato Grosso and Cuiabá. Luís Pinto de Sousa Coutinho.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Luís Pinto de Sousa Coutinho: o Capitão General 

 

Em Agosto de 1767, Luís Pinto de Sousa Coutinho foi nomeado como o terceiro Governador 

e Capitão General da Capitania do Mato Grosso e Cuiabá.1 O território da Capitania foi 

desmembrado da de São Paulo em 1748, no contexto da negociação do Tratado de Madri, e o 

intuito de sua criação era reforçar a presença do Estado português nas longínquas terras do Centro-

 
1 AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc. 801. 1767, Agosto, 14, Lisboa. Decreto de D. José nomeando Luís Pinto de Sousa 

governador de Mato Grosso. 

mailto:carmemmarquesrod@gmail.com
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Oeste do Brasil. Sem perder tempo, Luís Pinto providenciou sua viagem se preparando para um 

longo percurso e para assumir uma Capitania nova e longínqua, que vivia sob a constante ameaça 

da guerra por sua situação fronteiriça com os domínios espanhóis.  

Nascido em 27 de novembro de 1735, recebera o mesmo nome de seu avô paterno, sendo 

filho de Alexandre Pinto de Sousa Coutinho e de D. Josefa Mariana Madalena Pereira Coutinho de 

Vilhena, que pertenciam a famílias tradicionais da fidalguia lusitana. Formou-se militar e adquiriu 

destaque durante os conflitos da Guerra dos Sete Anos (1756-1763), alcançando “o posto de 

tenente-coronel do Regimento de Artilharia do Porto”, em 1765. (COSTA, 2012a:132). Antes de 

assumir seu cargo no Brasil, “tinha viajado por Itália, Alemanha, e França, e depois acompanhara as 

caravanas como Cavaleiro de Malta.” (SILVA, 1860:388) O grand tour era um périplo comum aos 

jovens fidalgos que era “antes de tudo, uma atividade cosmopolita, fonte de aprendizagem e de 

aquisição de conhecimento”. (FURTADO, 2019:147) 

Em Abril de 1768, já se encontrava na Vila de Belém para regozijo de seu antecessor, João 

Pedro da Câmara Coutinho que não via a hora de deixar seu posto.2 Dali, deu início à viagem até a 

Vila Bela da Santíssima Trindade pela rota amazônica, ou seja, percorreu o caminho fluvial que 

ligava as Capitanias do Norte às Capitanias do Centro-Oeste do Brasil. Esse caminho era feito pela 

navegação dos rios Amazonas, Madeira, Mamoré e Guaporé, uma verdadeira epopeia aquática, de 

quase 600 léguas de percurso,3 que podia demorar mais de 12 meses para ser concluída. 

Dois exemplos mostram as dificuldades e o tempo que essa expedição demandava. A Escolta 

Real comandada por Luís Fagundes Machado, em 1749, demorou “nove meses de viagem” para 

chegar ao Mato Grosso. “O regresso foi mais rápido, tendo partido em setembro de 1750, chegaram 

a Belém três meses depois.” (ALMEIDA, 2009a:221). O Governador João Pedro da Câmara 

Coutinho demorou mais de um ano para completar a viagem. Primeiro esperou por oito meses no 

Pará pela chegada da Monção e a finalização dos preparativos de sua viagem, depois ainda gastou 

sete meses e dezessete dias no caminho propriamente dito.4 

Criada em 1748, a Capitania do Mato Grosso e Cuiabá era uma das “mais extensas por seu 

território, e uma das mais diminutas pela povoação”.5 A Leste fazia fronteira com a Capitania de 

Goiás, no Sudeste com São Paulo, pelo Sul com a Província de Chiquitos e a Oeste com as Missões 

Jesuíticas de Moxos, as duas últimas sob o domínio espanhol. Ao Norte suas fronteiras iam até as 

 
2 AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc.817. 1768, Julho, 28, N. Sra. da Conceição. Ofício de João Pedro da Câmara Coutinho a 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a chegada do seu sucessor à cidade do Grão Pará e os agradecimentos 

devidos por tão grande benefício.  
3 Cerca de 2.896km 
4 AHU-MT, CU10, Cx.12, Doc.736. 1765, Fevereiro, 13, Vila Bela. Carta de João Pedro da Câmara Coutinho ao rei em 

que relata a sua viagem desde o Grão Pará até Vila Bela, dificultada pelo transporte de oito peças de artilharia.  
5AHU-MT, CU10, Cx.15, Doc.927. 1771, Maio, 1, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Martinho de 

Melo e Castro sobre o agravamento do seu estado de saúde e dá no conhecimento da situação e negócios da capitania.  
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Capitanias do Pará e do Rio Negro. Um imenso território que hoje corresponderia aos Estados de 

Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. (Fig.1).  

                          Figura 1: Mapa do Brasil: Estados e Capitais 

 

                                Fonte: Detalhe para a representação aproximada da área da Capitania do Mato Grosso e Cuiabá  

                                        (séc. XVIII)  delimitada em vermelho. IBGE. 

 

A colonização do Mato Grosso representou um considerável avanço para o Oeste dos 

domínios portugueses na América e salvaguardar essa conquista foi uma das principais 

preocupações da Coroa ao longo da segunda metade do século XVIII. Seus governadores eram 

especialmente instruídos para defenderem a fronteira e promoverem sua efetiva colonização. O 

objetivo era garantir a manutenção das minas de ouro e de diamantes – que ficavam em situação 

delicada por sua proximidade das missões espanholas de Moxos e de Chiquitos – e assegurar o 

domínio sobre os caminhos fluviais da bacia do Guaporé, por onde era possível acessar a região 

Norte – as Capitanias do Rio Negro e do Grão-Pará através de suas ligações com os rios 

amazônicos – e a região Centro-Sul – as Capitanias de São Paulo e do Rio Grande por meio dos rios 

platinos. As instruções especiais que foram fornecidas aos diversos ocupantes do cargo eram 

necessárias porque tanto os rios, como os metais preciosos podiam exercer um papel antagônico na 

colonização, os primeiros “eram vias de penetração, mas suas corredeiras eram perigos constantes, e 

as riquezas minerais configuravam-se como sustentáculos econômicos da colonização, mas ao 

mesmo tempo despertavam a cobiça das nações estrangeiras, ameaçando o domínio luso sobre o 

interior da América.” (FURTADO, 2016:369). 

Assim como seus antecessores, Luís Pinto foi especialmente instruído para aprofundar o 

conhecimento geográfico e o mapeamento da Capitania, com foco nas questões fronteiriças e nas 

ligações fluviais. Um trabalho que começou a desempenhar assim que desembarcou no Brasil. 

Depois de cinco meses e sete dias de viagem, a 30 de Novembro de 1768, chegou a Fortaleza de 
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Nossa Senhora da Conceição, situada às margens do rio Guaporé. Somente esse trecho percorrido 

alcançava cerca de 270 léguas,6 e era o mais árduo pelas imensas dificuldades que as cachoeiras do 

rio Madeira interpunham ao viajante. Apesar de demorada e dos “infinitos incômodos” que o 

Governador experimentou, sua expedição até o Mato Grosso foi um sucesso pois, ao final “não 

houve em 100 pessoas de que se compunha a equipage[m], um único morto, nem de doença, nem de 

desastre.”7 Um feito relevante diante das dificuldades naturais e dos perigos humanos encontrados 

ao longo do percurso. Eram constantes os conflitos com os índios, principalmente na travessia das 

cachoeiras do rio Madeira quando as comitivas tinham que sair do rio e fazer o transbordo a pé. Os 

principais grupos de índios bravios eram chamados de Torá e Mura. (SILVA&COSTA, 2014). 

 

As cartas sobre o percurso aquático amazônico 

 

Sua viagem pode ser parcialmente conhecida através das cartas que escreveu para o então 

Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1700-1779), 

que formam, segundo Renata Araújo, “uma efectiva memória geográfica sobre o rio Madeira.” 

(2000:129). Ao todo, o Governador demorou cerca de seis meses para completar o trajeto desde a 

Vila de Belém até Vila Bela. Ao longo do percurso, concentrou-se em fazer observações “a respeito 

das latitudes dos lugares, da direção geral dos mesmos rios, e enfim, da situação, produções, e mais 

vantagens do país”, revelando que possuía preparo e arguto interesse pela geografia, angariados na 

sua formação militar.8  

Tomou as medições de latitudes e de longitudes no encontro do rio Madeira com o Amazonas; 

na boca do rio Javari; na primeira cachoeira do Madeira; na povoação que mandou edificar na sexta 

cachoeira do Madeira (que se chamou Balsemão); na confluência do rio Madeira com o Mamoré; e 

no encontro deste com o Guaporé. Esses eram pontos ainda obscuros e foco de intensas disputas de 

fronteira com os domínios espanhóis, especialmente o trecho ao longo do eixo Madeira-Mamoré. 

Por isso, Luís Pinto enfatizou que o rio Madeira, “que ninguém tem navegado daqui para cima por 

mais de 8 dias, nos é inteiramente desconhecido, assim como a todos os geógrafos os quais não 

tinham visto estas paragens com outros olhos mais do que os dos jesuítas que os descreveram.”9 

Demonstrando seu profundo conhecimento sobre os mapas publicados sobre a região, aproveitou a 

 
6 O que corresponderia a cerca de 1.300km.  
7 AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc.820. 1768, Novembro, 30. N.Sra. da Conceição. Ofício de Luís Pinto de Sousa 

Coutinho a Francisco Xavier de Mendonça Furtado em que dá notícia da total expulsão dos jesuítas das três províncias 

de Los Moxos, S. Cruz de la Sierra e Chiquitos, e da criação de uma povoação, na terra dos Pama, com o nome de 

Balema[Balsemão]. 
8 AHU-MT, CU10,Cx.13, Doc.829. 1769, Janeiro, 20, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado em que envia notícias mais circunstanciada da navegação do rio Madeira e dos mais que 

se lhe unem, e um conhecimento das observações que fez durante a sua viagem.  
9 AHU-MT, CU10,Cx.13, Doc.829. 1769, Janeiro, 20, Vila Bela.  



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

288 
 

 

oportunidade para confrontá-los com a realidade da sua experiência e criticar especialmente os 

mapas dos jesuítas. Cabe ressaltar que os jesuítas foram os grandes colonizadores da região de 

Moxos e Chiquitos, mas foram expulsos daquelas paragens em 1767 pela Coroa espanhola, 

inclusive Luís Pinto tinha ordens expressas do Marquês de Pombal que pediu o monitoramento da 

expulsão dos religiosos. 

Esses padres, ou fosse por ignorância ou por malícia, confundiram sempre em tudo 

quanto escreveram a verdadeira situação destes países, de sorte que se não 

encontram nos seus mapas mais do que incoerências e erros. Tal é a forma por que 

o rio Madeira, se acha confundido com o Mamoré, no grande Mapa da Província de 

Quito dedicado no ano de 17[5]1 ao seu geral Visconti, estampando-se nele o Rio 

Madeira formado unicamente pelas águas dos Rios Mamoré e Guaporé, desde o 

ponto da sua junção e marcando-se o termo desta confluência em 7 graus de 

latitude meridional. Esta mesma confusão se foi espalhando por quase todos os 

geógrafos de maior nota, tais como Mr. Delisle, La Buache e Condamine, que 

também na sua Relação do Amazonas, p.132 - fala com o mesmo erro a respeito do 

Rio Madeira sendo nada disso para admirar, havendo todos copiados estas notas 

sobre o Mapa, que os referidos jesuítas deram no tomo 110 das Cartas Edificantes 

das províncias de Los Moxos, no ano de 1713.10  

 

Os mesmos erros também apareceram no Tratado de Limites de 1750, apesar das explorações 

que foram capitaneadas pela Coroa, em 1749, comandadas pelo Sargento-Mor Luís Fagundes 

Machado. Para o Governador, os dados fornecidos pelo piloto dessa expedição, António Nunes de 

Sousa, eram completamente errados em quase todos os quesitos, especialmente em relação ao rio 

Madeira e suas cachoeiras. Dessa forma, concluiu que “a navegação pois, do verdadeiro Rio da 

Madeira é um objeto que resta ainda para empreender, e muito digno de observar.”11 

Aparentemente, as medições astronômicas foram feitas pelo próprio Luís Pinto ou sob sua 

direta inspeção, pois em nenhum momento citou a participação ou o auxílio de algum engenheiro ou 

prático. Ao contrário, suas descrições demonstram que detinha um vasto conhecimento cartográfico 

e possuía segurança no manuseio de instrumentos. Inclusive, uma de suas preocupações foi fornecer 

dados confiáveis aos seus superiores. Como os instrumentos eram pouco precisos e suscetíveis às 

condições do campo, a 13 de Junho de 1769, escreveu novamente a Francisco de Mendonça Furtado 

atualizando e corrigindo os dados que fornecera anteriormente. Sua participação direta na coleta dos 

 
10  AHU-MT, CU10,Cx.13, Doc.829. 1769, Janeiro, 20, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado em que envia notícias mais circunstanciada da navegação do rio Madeira e dos mais que 

se lhe unem, e um conhecimento das observações que fez durante a sua viagem. Grifos originais do documento. 

Acreditamos que os mapas citados por Luís Pinto são: Provincia Quitensis. Societatis Iesu in America Topographica 

exhibita nec non A.R.P. Ignatio Vicecomiti In Comitus Generalibus Ao. 1751, feito pelo jesuíta Carolo Bretano (1694-

1752) após seu retorno da missão na Província de Quito; L’Amérique Méridionale dressée sur les observations de Mrs. 

de l’Academie Royale des Sciences&quelques autres,&sur les memoires les plus recens, 1700, Guillaume Delisle 

(1675-1726); Carte de Physique de l'Ocean oú l'on voit des Grandes Chaînes de Montagnes qui traversent les 

continents d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, 1757, feito por Philippe Buache (1700-1773) e Carte du cours du 

Maragnon ou de la grande route des Amazones dans sa partie navigable depuis Jean de Bracomoros jusq’à son 

embouchure et qui comrprend la Province de Quito, et la côte de la Guiane depuis le Cap de Nord jusqu’à Essequebè, 

1743-1744, Charles-Marie de la Condamine (1701-1774).  
11 AHU-MT, CU10,Cx.13, Doc.829. 1769, Janeiro, 20, Vila Bela. 
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dados fica clara, pois afirmou que revisou pessoalmente os “cálculos e assentos a respeitos das 

latitudes” e por isso enviava as “correções juntas que se faziam indispensáveis para que a sobredita 

Relação fosse verdadeira.”12 

De fato, realizar essa tarefa não seria algo totalmente estranho já que, certamente, durante sua 

formação como militar aprendeu as técnicas cartográficas. A partir de 1720, o ensino da engenharia 

militar foi redesenhado com a nomeação, por Dom João V (1689-1750), de Manuel de Azevedo 

Fortes (1660-1749) enquanto Engenheiro-Mor do Reino. As mudanças promovidas no ensino da 

engenharia militar por Azevedo Fortes tiveram como objetivo “normatizar a prática dos engenheiros 

militares portugueses, conforme as metodologias modernas” e uma das suas principais atribuições 

era “o levantamento da geografia dos territórios e a feitura de mapas.” (FURTADO, 2013:113) Até 

meados do século XIX, a engenharia era predominantemente voltada para os problemas da guerra e 

por isso fazia parte dos currículos das escolas militares. (FURTADO, 2012a:33-35) Portanto, é 

razoável pensar que Luís Pinto pode ter desenhado seus próprios mapas, especialmente durante o 

período em que foi governador, pois era escassa a disponibilidade de técnicos no sertão do Brasil.  

O caminho fluvial amazônico era objeto de preocupação das autoridades portuguesas desde os 

primórdios da exploração do Mato Grosso. O grande temor era que a abertura dessa rota provocasse 

o despovoamento do Grão-Pará e facilitasse o contrabando do ouro. Porém a exploração feita por 

conta própria pelos sertanistas acabou por convencer a Coroa da importância geopolítica de 

dominar o rio Madeira, pois somente dessa forma seria possível consolidar a expansão para o Oeste 

da América portuguesa. Por fim, a 23 de outubro de 1752, a navegação pela rota do rio Madeira foi 

autorizada. “Pouco tempo depois, em 14 de novembro de 1752, o rei enviava uma provisão aos 

governadores do Mato Grosso e do Estado do Grão-Pará e Maranhão, informando-os da decisão de 

permitir a navegação e comércio ao longo dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé.” (ALMEIDA, 

2009a:233) Todavia, o objetivo principal não era abrir uma nova rota comercial, o que dava uma 

alternativa ao caminho das monções do Sul, mas consolidar uma posição estratégica de defesa da 

fronteira do extremo Oeste brasileiro. 

As monções eram “expedições essencialmente fluviais, que asseguraram por todo um século 

as comunicações entre São Paulo e Mato Grosso. Os comboios de canoas faziam o seguinte 

percurso: saiam de Araritaguaba (Porto Feliz), no Tietê, que desciam esse rio e o Paraná e subiam o 

Pardo e o Anhanduí. Depois atravessavam, por terra, a zona da vacaria para atingir o Mbotetey, por 

onde navegavam até o Paraguai, chegando a Cuiabá. Os rios Coxim e Taquari também foram 

utilizados como variantes para chegar aos rios Paraguai e Cuiabá. Logo após, o Varadouro de 

 
12 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.848. 1769, Junho, 13, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado em que corrige erros geográficos e astronômicos, contidos na carta de 20 de Janeiro, sobre 

a viagem que fez pelo Madeira até chegar ao Forte de Bragança.  
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Camaquã passou a ser o trajeto preferido, uma vez que encurtava o trecho não-fluvial do percurso 

Araritaguaba-Cuiabá.” (ADONIAS, 1993:334) 

O domínio dos rios era de importância vital para a sobrevivência da Capitania, pois desde o 

Tratado de Madri (1750) a pretensão portuguesa era assegurar a posse das terras colonizadas 

utilizando as balizas naturais como fronteiras e o Mato Grosso representava a oportunidade de 

assentar os limites do Brasil da bacia do rio da Prata à bacia amazônica. Por isso, promover 

expedições de exploração, de mapeamento e de observação deveria ser por ordens régias uma das 

principais preocupações do novo Governador.  

A utilização das balizas naturais foi uma das bases para as negociações do Tratado de Madri, 

além do uti possidetis, “a fim de evitar as incertezas sobre onde passaria a linha – na época era 

imprecisa a marcação das longitudes – , trouxe o argumento adicional de que as fronteiras deveriam 

ser rios e montanhas conhecidos (‘fronteiras naturais’).” (FILHO, 2021:19). 

 

A reorganização administrativa através dos mapas 

 

Assim que chegou a Vila Bela, Luís Pinto começou a vasculhar os papéis guardados na 

Secretaria de Governo, a fim de estudar os acontecimentos pretéritos. O Governador recebeu 

instruções do Marquês de Pombal,13 porém seu antecessor, aparentemente, não deixara informações 

sobre a situação da Capitania. Tudo indica que João Pedro da Câmara não deixou nenhuma 

recomendação ou instrução, por escrito, para Luís Pinto, quebrando uma tradição entre os 

governadores do Mato Grosso, que tinham o costume de escrever “ideias gerais” sobre a situação da 

Capitania. 

Como era “metódico em todos [os seus] atos (...) tratou imediatamente de si inteirar do estado 

moral e material da capitania a fim de introduzir aqueles melhoramentos de que mais careciam”. 

(ROHAN, 2001:63) Um dos documentos que lhe chamou a atenção era uma provisão de 14 de 

janeiro de 1752 que ordenava “que ninguém [h]aja de aportar ou formar terra do sítio da primeira 

cachoeira do rio Madeira em diante até as minas de Mato Grosso pela parte ocidental do mesmo rio, 

por ser aquela margem pertencente aos domínios da Majestade Católica,”14 isto é, estava sob o 

domínio da Coroa espanhola. O Governador aproveitou a oportunidade para escrever ao Rei, Dom 

José I (1714-1777), demonstrando os problemas daquela determinação, que certamente 

 
13 BPME, CXXX/2-7, f.113. Instruções que o Marquez de Pombal deu ao Exmo. Luiz Pinto indo governar o Estado de 

Mato Grosso. [c.1767].  
14 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.841. 1769, Março, 2, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado em que contesta o teor de uma provisão de 1752, encontrada na secretaria do governo, 

com a qual se proíbe a ocupação de terras desde o sítio da cachoeira do rio Madeira até as minas de Mato Grosso, por 

serem pertencentes aos domínios do rei católico.  
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comprometeria o acesso, via bacia amazônica, à Capitania do Mato Grosso, além de ressaltar que a 

colonização daquela área fora, primeiramente, empreendida pelos portugueses. Ao produzir tal 

documentação, procurava municiar o rei com informações para resguardar a posição portuguesa no 

Centro-Oeste da América do Sul, especialmente naquele momento em que as fronteiras se 

encontravam indefinidas.15  

Ao mesmo tempo, tinha ordens “para dominar as terras deste continente com os apelidos das 

Cidades, Vilas e Lugares de Portugal, afim de que se reconheça positivamente e com mais 

facilidade o verdadeiro domínio a quem pertencem”.16 Por isso, criou e/ou modificou o nome de 

uma série de localidades, escolhendo nomes que homenageassem locais ligados à sua história 

pessoal, como Lamego (cidade de seu pai), Leomil (cidade onde nasceu) e Balsemão (local do 

morgado de sua família). Todos foram levantados a partir de assentamentos, destacamentos ou de 

povoações indígenas deslocadas para um novo local, criados aos moldes do Diretório dos Índios 

(1757) e localizados às margens do rio Guaporé. Todavia, não promoveu apenas uma modificação 

toponímica, Luís Pinto aproveitou a oportunidade para reorganizar aquelas povoações, utilizando o 

mapeamento como ferramenta para a reestruturação dos lugarejos, seguindo a lógica ocidental de 

assentamentos urbanos. 

Além da reorganização urbana, propriamente dita, as plantas das povoações reestruturadas por 

Luís Pinto buscavam garantir, também, a necessidade da autossuficiência alimentar, uma das 

principais preocupações do Governador. “Ao revisar a cartografia urbana da Capitania de Mato 

Grosso, percebe-se que amplas áreas demarcadas para cultivos foram pré-estabelecidas nas 

povoações fronteiriças.” (CARVALHO, 2012:53) Afinal, “a política de estímulo às lavouras e à 

pecuária era indissociável da consolidação da soberania portuguesa sobre as fronteiras, e 

consequentemente, do imperativo de remeter mantimentos para as guarnições”. (CARVALHO, 

2012:486) O planejamento e o incentivo à agricultura eram essenciais pois, segundo o Governador, 

eram os agricultores os verdadeiros colonos do interior do Brasil, e “sem a abundância das 

primeiras produções naturais eram ruinosas todas as mais empresas e manufaturas”.17 (Fig.2) De 

fato, era “peculiar aos projetos reformistas de expansão colonial era a expectativa de que o estímulo 

ao trabalho agrícola já estivesse dado desde o traçado da povoação. Realmente, não era apena o 

trabalho agrícola, embora fosse ele o pilar que sustentasse todo o restante, mas também a criação de 

 
15 Os limites definidos pelo Tratado de Madri, assinado em 1750, tinham sido suspensos em 1761 pelo Tratado de El 

Pardo.   
16 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.850. 1769, Junho, 15, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado sobre a substituição dos nomes toponímicos pelos os de cidades, vila, e lugares de 

Portugal.  
17 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.876. 1770, Fevereiro 4, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado sobre o plano que mandou fazer acerca do estado das minas, dos engenhos, dos sítios, das 

roças e da qualidade do terreno com vista a desenvolver a agricultura.  
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animais e diversas formas de manufatura eram definidas antes mesmo de a vila existir e possuir 

moradores.” (CARVALHO, 2012:53). 

 

Figura 2 - Planta da Povoação dos índios do Lugar de Lamego 

 

                                Fonte: A área identificada com o número 6 representa o espaço da horta coletiva. REGO, José Matias de  

                                                  Oliveira. Planta da Povoação dos índios do Lugar de Lamego, 1769. Coleção Cartográfica da Casa da  

                                              Ínsua. 

Nas cachoeiras do rio Madeira, mais especificamente na do Girau, área que considerava 

crítica, dinamizou o destacamento já existente com os índios Pamas, denominando-o de Lugar de 

Balsemão. Como tinha grandes aspirações que um dia se transformasse em uma Vila, mandou o 

Sargento-Mor de Infantaria com exercício de Engenheiro, José Matias de Oliveira Rego, elaborar 

um projeto cartográfico dentro dos padrões de regularidade adotados na época pela administração 

luso-brasileira para os assentamentos urbanos.18 Para uma povoação de pequeno porte, tomou-se 

como ponto de partida uma praça de grandes dimensões, fazendo partir de cada um dos seus quatro 

ângulos duas ruas, formando um sistema em xadrez. Neste caso, com pequenos recortes e instalação 

de duas casas, em cada um dos vértices, à semelhança do modelo hispano-americano. Ao lado Sul 

da praça, no lado oposto ao da igreja, previu-se uma edificação para a câmara local. As pequenas 

casas destinadas aos habitantes eram semelhantes às da aldeia de São Miguel,19 dispostas em grupos 

de unidades geminadas, mas, neste caso, com quintais aos fundos, formando grandes quadras. 

(Fig.3). 

 
18 Anexa à carta de 30 de Novembro 1768, escrita para Francisco Xavier de Mendonça Furtado. AHU-MT, CU10, 

Cx.13, Doc.820. Também publicado em ADONIAS,1993:88. 
19  A Aldeia de São Miguel foi estabelecida pelo Governador João Pedro da Câmara em 1765 e para tal projeto o 

engenheiro José Matias de Oliveira Rego também desenhou uma planta topográfica: Projeto do novo apresamento para 

os índios da Aldeia de S. Miguel na margem do Rio Guaporé; acima do destacamento de Nossa Srª da Conceição 

quatro léguas; mandado fazer pelo Ilmo. e Exmo. Sr. João Pedro da Câmara, 1765. Carta topográfica anexa ao 

documento AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc.770. 1765, Dezembro, 16, Nossa Senhora da Conceição. Ofício de João Pedro 

da Câmara Coutinho a Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a mudança de local da aldeia de S. Miguel, para 

evitar distúrbios que cometiam os soldados com as índias e os contínuos furtos que faziam nas plantações dos índios; 

reconstrução das aldeias de São José e Santa Ana.  
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Figura 3 -Planta da Povoação de Balsemão 

 

Fonte: REGO, José Matias de Oliveira. Planta da Povoação de Balsemão, 1768. Mapoteca do Itamaraty. 

O plano esboçado por Luís Pinto acabou se transformando no modelo para implantar os 

outros arraiais. “O traçado urbano de todas as povoações instaladas na fronteira de Mato Grosso 

com os domínios espanhóis era praticamente o mesmo: casas com as portas e janelas uma de frente 

para as outras diante do vazio da praça central”. (CARVALHO, 2012:44) Assim eram Balsemão, 

Vila Maria (1784) e Albuquerque (1789),20 por exemplo, as duas últimas reestruturadas no governo 

de seu sucessor, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres (1739-1797), entre 1772 e 1788.  

A cachoeira do Salto também recebeu um projeto para instalação de um destacamento, 

pensado para dar suporte à povoação de Balsemão e para servir de ponto de apoio à transposição da 

queda d’água.21 Além da importância política, como marcos da presença portuguesa no rio Madeira, 

as povoações tinham objetivos militares de auxiliar no pouso e no abastecimento do Forte de 

Bragança; e econômicos de apoio às monções comandadas pelos homens de negócios da 

Companhia de Comércio do Grão Pará, de origem pombalina.  

Portanto, a rede urbana que foi criada ao longo da bacia do rio Guaporé e do Madeira tinha 

como objetivo consolidar a presença portuguesa na fronteira e, para tanto, Luís Pinto precisava de 

mapas que mostrassem os limites estabelecidos nos tratados pretéritos de maneira a alinhar sua 

estratégia de colonização. Por conseguinte, o engenheiro José Matias de Oliveira Rego foi 

fundamental, já que por meio de sua habilidade cartográfica o Governador pôde dar forma aos seus 

planos urbanos e, aparentemente, este foi o início de uma relação bastante profícua. Além das 

 
20 CCCI, nº15, 1789. Perfil da Povoação de Albuquerque. Publicado em: GARCIA, 2002:190-1.  
21 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.852. 1769, Junho, 18, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado sobre o projeto de estabelecimento de uma nova povoação na cachoeira do Salto para 

coadjuvar o novo estabelecimento do Lugar de Balsemão.  
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plantas das povoações, o militar também pode ter contribuído em outros projetos cartográficos, 

inclusive mais abrangentes, como o Mapa de uma parte da América Meridional, pertencente à 

divisão pelo público tratado de limites entre as duas coroas de Portugal e Espanha, (Fig.4)22 que 

redesenhou a pedido do Governador. (CABRAL&MEIRELLES, 1997:36-37).  

Figura 4 -Mappa de huma parte da America Meridional 

 

                                    Fonte: REGO, José Matias de Oliveira. Mappa de huma parte da America Meridional.1769. Biblioteca 

Pública Municipal do Porto. 

Traçar planos era fundamental para o projeto político lusitano no Brasil, porém efetivá-los era 

outra história. Eram inúmeros os problemas que os governadores enfrentavam na hora de 

concretizar seus planos de povoamento, peça fundamental no projeto geopolítico português para 

dominar a fronteira Oeste. A escassez de homens e mulheres brancos transformou os aldeamentos 

indígenas em estruturas coloniais essenciais na fronteira, o que foi possibilitado pela criação do 

Diretório dos Índios, que transformou automaticamente os nativos aldeados em cidadãos e súditos 

do Rei de Portugal. Por essa razão, Luís Pinto valeu-se recorrentemente desse estratagema para criar 

os assentamentos urbanos sob sua jurisdição. Todavia, não bastava encontrar clérigos ou diretores 

comprometidos, o grande temor do Governador, por exemplo, era a ameaça de destruição vinda de 

ataques de nações indígenas hostis, ou mesmo das nações amigáveis, que podiam se rebelar contra 

os portugueses. 

Renata Araújo ressalta que “Com efeito, aquela região [Capitania do Mato Grosso], por 

variadíssimas razões, concentrava não apenas uma grande população indígena, como era das mais 

diversificadas em termos étnicos, abrigando tribos de várias origens e de grupos linguísticos 

distintos.” (2000:36) 

 
22 BPMP, C-M&A-P.24(38), publicado em GARCIA, 2011:100-1.  
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Esse foi o caso da localidade de Balsemão. De fato, a povoação só permaneceu nos moldes do 

projeto do Diretório, implantado em 1768, até 1774, quando os Pamas ali aldeados se rebelaram, 

expulsaram o diretor e decidiram criar uma povoação autônoma em outro local. Ainda assim, 

mantiveram uma relação amigável com os luso-brasileiros, pois continuaram exercendo a função 

fundamental destinada àquele lugarejo: dar pouso e comida aos viajantes da rota amazônica. 

(CARVALHO, 2012:304) 

Outro local problemático foi o Forte de Bragança.23 Sua construção, inicialmente sob o nome 

de Nossa Senhora da Conceição, foi comandada por  

Antônio Rolim [de Moura]24 no mesmo local onde ele destruíra cinco anos antes a 

missão espanhola de Santa Rosa, situada à margem direita do Guaporé, em frente à 

boca do Itonamas, onde teria havido um entrincheiramento e paliçada, procurando 

já em 1756 assegurar a posse daquele ponto conquistado com a criação de um 

distrito militar. Foi construída e armada com material de guerra vindo do Pará pela 

via fluvial do Madeira, nada se sabendo quanto a seu primitivo traçado, pois que a 

primeira notícia que a seu respeito se tem data da época em que nela introduziu 

modificações um outro Capitão General, João Pedro da Câmara, que lhe deu a 

forma abaluartada, de sistema Vauban,25 medindo o corpo principal do forte 40 

braças de frente por oitenta de profundidade. (FERRAZ, 1927:505).  

 

Um dos principais problemas do Forte era sua sujeição a um único caminho, no caso o 

caminho fluvial do Guaporé.26 Por esse motivo o Governador organizou uma expedição, em 

Fevereiro de 1769, ao Forte de Bragança, com o intuito de descobrir e construir um caminho por 

terra que o ligasse à capital Vila Bela e à Vila de Cuiabá. Além disso, a viagem também deveria 

“persuadir os índios a descerem às povoações, aniquilar quilombos, e pesquisar minas de ouro e 

sal.” (CARVALHO, 2012:166) O trabalho ficou a cargo do sertanista João Leme do Prado, que se 

gabava da sua escolha por ser uma “pessoa com conhecimento do sertão, experiência da guerra do 

mesmo gentio, e outras qualidades essenciais”,27 por isso imprescindível aos negócios da Coroa.  

A expedição demorou mais de um ano para ser concluída e percorreu centenas de 

quilômetros, estabelecendo uma rota “com um percurso total de 185 léguas”28 

(TEIXEIRA&FONSECA, 2000:50), contatando e enfrentando diversas tribos indígenas pelo 

 
23 As ruínas do Forte localizam-se no município de Costa Marques em Rondônia, a 2km a jusante das ruínas do Real 

Forte Príncipe da Beira, construído por Luís de Albuquerque em substituição ao Forte de Bragança. 
24 D. Antônio Rolim de Moura Tavares (1709-1782), Conde de Azambuja, foi o primeiro Governador da Capitania do 

Mato Grosso, nomeado em 1748, chegou a Capitania apenas em Janeiro de 1751, permaneceu no cargo até 1765. Em 

1752 fundou Vila Bela da Santíssima Trindade como a capital da Capitania do Mato Grosso. 
25 Sébastien Le Prestre, Marquês de Vauban (1633-1707), arquiteto militar francês que desenvolveu o estilo Vauban de 

fortificação. Foi Comissário das Fortificações de Luís XIV.  
26  Segundo Luís Pinto um dos defeitos essenciais da Fortaleza era “não ter outro caminho mais do que a navegação do 

rio Guaporé, que a comunica com esta capital, a qual facilmente pode ser impedida em tempo de guerra” AHU-MT, 

CU10,Cx.13, Doc.838. 1769, Fevereiro, 18, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado sobre os dois defeitos essenciais da Fortaleza de N. Sra. da Conceição.  
27 AHU-MT, CU10, Cx.15, Doc.942. 1771, Julho, 16, Vila Bela. Carta de Luís Pinto de Sousa Coutinho ao rei com que 

envia requerimento de João Leme do Prado, que pede remuneração pelos serviços que prestou. 
28 Cerca de 890km 



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

296 
 

 

caminho. Além das instruções iniciais de Luís Pinto,29 a expedição foi descrita em um relato30 e 

aparentemente mapeada. Sabe-se da existência de duas versões de um mapa que mostram o trajeto 

da expedição, sob a guarda de diferentes instituições, que provavelmente representam momentos 

distintos do desenvolvimento do trabalho cartográfico. Por um lado, a versão existente na Mapoteca 

do Itamaraty, intitulado Rio Guaporé e seus afluentes, (Fig.5)31 aparenta ser um exemplar de teste 

ou rascunho. Algumas inscrições encontram-se espelhadas, como os rios Mamoré e Madeira, ou 

com grafias elaboradas, como os rios Guaporé ou Ythenes e o Governo de Moxos, escrito com x. 

Além disso, é possível visualizar o trajeto da expedição de João Leme do Prado, mas não há 

qualquer referência a ele. Vários córregos e rios têm inscrições, anotações ou rasuras, assim como 

algumas vilas ou pontos de relevância geográfica. Ao lado de Vila Bela, por exemplo, é possível ler 

a anotação: “o mapa espanhol passa V.ª Bela com 16 graus e 315 min de longitude.” 

Figura 5 -Rio Guaporé e seus afluentes 

 

Fonte: [Rio Guaporé e seus afluentes],[ca.1775]. Mapoteca do Itamaraty. 

Por outro lado, a versão existente na Coleção Cartográfica da Casa da Ínsua - que guarda a 

coleção de mapas de Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres -, intitulado Bacia do Rio 

Guaporé, (Fig.6)32 parece ser o trabalho cartográfico final produzido pela expedição. O mapa está 

limpo, sem inscrições ou rasuras. A linha que marca o caminho percorrido pela expedição sertanista 

de Vila Bela ao Forte de Bragança está identificada como “caminho que se fez de novo para a 

 
29 BPMP, Cód.296, f.177-199, Vila Bela, 22 jun.1769. Instrução que se deu a João Leme do Prado para a abertura do 

caminho do Forte de Bragança e Diários dos sucessos sucedidos na abertura do mesmo caminho por Luís Pinto de 

Sousa Coutinho.  
30 BPMP, Cód.296, f.180v-199v, 1769. Relação da expedição que o Ilmo. Exmo. Sr. Luís Pinto de Sousa Coutinho faz 

para a feitura do caminho do Forte de Bragança para o Cuiabá, por diretor do caminho a João Leme do Prado, furriel 

Guilherme Pompeo Taquez, cabo de esquadra Francisco Garcia Velho, e mais soldados.  
31 MRE/MI, [ca.1775],  [Rio Guaporé e seus afluentes],  publicado em ADONIAS, 1993:90. 
32 CCCI, CG 40, [ca.1772], [Bacia do Rio Guaporé], publicado em GARCIA, 2002: 406-7. 
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fortaleza” e a grafia do nome da província espanhola vizinha, dessa vez, aparece como Governo de 

Mogos, escrito com g. As aldeias dos povos indígenas encontrados ou de que se tinha notícia 

aparecem representados como pequenos pontos vermelhos ao longo da rota percorrida pelo 

sertanista: Orucoronis, Cauataros, Caraoas, Lombis, Cuntrias, Pazequis, Ababázes, Puxacazes, 

Guajejus, Guazaies, Hurupunás, Alobás, Tamarés, Guanierès e Cabexis.  

Figura 6 - Bacia do Rio Guaporé 

 

Fonte: [Bacia do Rio Guaporé], [ca.1772]. Coleção Cartográfica da Casa da Ínsua. 

Certamente, estes mapas foram desenhados entre 1769 e 1770, ainda durante o governo de 

Luís Pinto. A expedição começou a ser planejada por ele no início de 1769, e logo no final do mês 

de Fevereiro, João Leme do Prado partiu com sua comitiva em direção ao sertão. Regressaram em 

junho de 1770, chegando à Vila de Cuiabá com 21 homens a menos, porém com muitas notícias 

sobre o território da fronteira, os sertões e os índios. Rapidamente, o sertanista tratou de documentar 

seu feito, escrevendo ao Governador e ao rei solicitando mercês pelos serviços prestados,33 e 

entregando a Luís Pinto os diários da expedição.34 Francisco Andrade (2008) e Adriano Paiva 

(2013) revelam, sobre os descobrimentos realizados no interior de Minas Gerais, que os sertanistas 

podiam recorrer à feitura de mapas na tentativa de reforçar os pedidos de mercês. Este não parece 

ser o motor principal da iniciativa, pois o grande interessado num mapa resultante da expedição era 

Luís Pinto, atuando em nome da Coroa portuguesa, já que “esta obra cartográfica” serviria como 

 
33 AHU-MT, CU10, Cx.15, Doc.942. 1771, Julho, 16, Vila Bela. Carta de Luís Pinto de Sousa Coutinho ao rei com que 

envia requerimento de João Leme do Prado, que pede remuneração pelos serviços que prestou. 
34 BPMP, Cód.296, f.177-199. Vila Bela, 22 jun.1769. Instrução que se deu a João Leme do Prado para a abertura do 

caminho do Forte de Bragança e Diários dos sucessos sucedidos na abertura do mesmo caminho por Luís Pinto de 

Sousa Coutinho.  
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“um atestado de posse desse rio, que ainda estava sendo reclamado pelos espanhóis.” (MORAES, 

2011:59). 

O personagem principal deste mapa é o rio Guaporé ou Ythenes, que recebeu duas 

nomenclaturas por se tratar da toponímia portuguesa e espanhola, respectivamente. 

A área apresentada no mapa é a região em disputa, cabe lembrar que a posse de 

ambas as margens do Guaporé constituem o objeto do litígio. (...) Tratava-se de 

marcar o rio como fronteira (...). (MORAES, 2011:58). 

Outra informação que parece corroborar a participação do Governador na construção do mapa 

está nas instruções que escreveu para seu sucessor Luís de Albuquerque, em Dezembro de 1772. No 

documento citou algumas vezes que “mandou explorar o sertão que medeia entre esta Capital e o 

Forte de Bragança” e que o futuro Governador poderia saber mais sobre os acontecimentos daquele 

período pelo “diário daquela expedição”. Além do mais, advertiu-o que enviaria, de Belém, uma 

carta topográfica e com ela  

compreenderá Vossa Excelência a atual situação dos nossos limites, relativamente 

aos Domínios do Peru e em como este governo se acha na posse de toda a margem 

ocidental do Guaporé, desde as suas fontes até o sítio fronteiro a Palmela, 

antigamente denominado das Pedras, em cujas circunstâncias, tem Vossa 

Excelência, a obrigação de conservá-la ilesa de toda e qualquer presença 

espanhola.35  

 

A fronteira descrita por Luís Pinto corresponde à presente no mapa da expedição. Ou seja, o 

foco das atenções estava no rio Guaporé, na importância de dominar suas duas margens, mantendo 

seu leito a uma distância segura dos domínios espanhóis. Porém, este não parece ser o mapa que 

Luís Pinto estava construindo naquele momento, pois não há a presença de uma linha de fronteira, 

ponto fundamental na sua fala a seu sucessor. De fato, “a anulação do tratado de limites” deixou os 

governadores “na mesma perplexidade em que antes existíamos, contestando-se ambas as 

monarquias a posse e o direito de várias terras situadas sobre uma, [e] outra margem do rio 

Guaporé”.36 Por isso, acreditamos que esse mapa não chegou às mãos de Luís de Albuquerque 

através de Luís Pinto, mas por meio dos documentos da expedição sertanista, comandada por João 

Leme do Prado, os quais o ex-governador deixara depositados na secretaria.   

A análise destas duas versões mostra como a construção dos mapas era um processo que 

passava por várias mãos, por diversos usos, distintas finalidades, sendo assim um trabalho 

dinâmico. Como afirma Matthew Edney, “cada instância de mapeamento e cada instância de mapa, 

são, portanto, determinados não por algum preconceito do que deveriam ser, mas por circunstâncias 

 
35 Instrução de Dom Luís Pinto de Souza para Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Vila Bela, 24 de 

Dezembro 1772. Instruções aos Capitães-Generais – Cuiabá: IHGMT, 2001, p.30-58.  
36 AHU-MT, CU10, Cx.15, Doc.927. 1771, Maio, 1, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Martinho de 

Melo e Castro sobre o agravamento do seu estado de saúde e dá no conhecimento da situação e negócios da capitania. 
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específicas da ação humana.”37 (EDNEY, 2019:10) Portanto, os objetivos, os preconceitos e os 

conhecimentos geográficos e etnográficos dos envolvidos em todas as instâncias do mapeamento 

têm influência fundamental no processo e no produto final. O que o mapa deve mostrar e o que ele 

deve esconder são opções, escolhas feitas em diferentes etapas e segundo os pontos de vista político 

e técnico de cada momento.  

É interessante notar que, na versão de prova ou teste, as anotações se concentram do lado 

espanhol ou fazem referência a mapas espanhóis, um lugar onde o conhecimento do Governador, do 

cartógrafo ou do sertanista era limitado. O que não quer dizer que era nulo ou baseado em 

suposições. Preocupado com a linha de fronteira, Luís Pinto buscou informações sobre as 

províncias espanholas adjacentes de todas as formas possíveis. Em junho de 1769, por exemplo, 

enviou para Francisco de Mendonça Furtado uma Memória da Província de Chiquitos, onde 

afirmou que 

havendo examinado pessoalmente alguns rios, caminhos e montanhas que 

circundam a fronteira desta capital; como também havendo viajado por quase todos 

os sítios, e arraiais destas minas, que se acham situados na Serra da Chapada, para 

efeito de adquirir uma verdadeira noção da topografia do país, achei que o Conde 

de Azambuja38 tinha informado muito adequadamente a sua Majestade a este 

respeito (...).39 

 

Conhecedor da importância dos mapas, o Governador sabia que não bastava confiar em 

informações de terceiros, era essencial explorar in loco para colher medições e conhecer a 

topografia e seus marcos naturais. Em vista disto, quando teve contato com alguns escravos fugidos 

do lado espanhol perguntou-lhes sobre a posição geográfica da missão que haviam desertado. Um 

deles lhe contou que era possível ver a Missão de Santo Inácio em cima de um monte próximo à 

Vila Bela. Sem hesitar e “para formar pois um justo conceito do seu rumo e da sua distância”, Luís 

Pinto resolveu averiguar por si mesmo aquela informação e “subir ao cume do nosso monte, não 

obstante ser quase inacessível pela quantidade de rochedos escarpados”.40 Também organizou 

expedições de exploração secretas com o objetivo de investigar o lado espanhol da América.41 Ou 

seja, quando não podia verificar pessoalmente as informações, o Governador também tinha suas 

artimanhas secretas para coletá-las.  

 
37 Tradução do original: “Each and every instance of mapping, and each and every instance of map, are thus determined 

not by some preconception of what they should be, but by specific circumstances of human action.”  
38 Refere-se ao governador anterior Dom Antônio Rolim de Moura Tavares (1709-1782). 
39 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.858. 1769, Junho 23, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado sobre a posição e o estado das missões de Chiquitos. 
40 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.858. 1769, Junho 23, Vila Bela. 
41 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.871. 1770, Janeiro 9, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado sobre a expedição, com uma missão secreta que mandou a Chiquitos e da notícia da sua 

apreensão e do expresso que enviou a Moxos pedindo explicações.  
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O Forte de Bragança era a única construção militar portuguesa que guardava o rio Guaporé e 

o rio se constituía na ligação da região com a Amazônia, por isso, era fonte de constante 

preocupação: “Localizado na antiga missão de Santa Rosa (...) esse forte foi reequipado com canhão 

de maior calibre por Luís Pinto que mantinha a permanência do uso de arma de grosso calibre, 

assim como a força para intimidar e manter afastados os espanhóis daquela fronteira.”(BARROSO, 

2015:34) Especialmente depois do Tratado de El Pardo (1761), que anulou o que havia sido 

estabelecido no de Madri, de 1750, e restabeleceu a fronteira ao seu estado anterior, isto é, a 

Tordesilhas, quando os espanhóis, através da Corte da Real Audiência de Charcas, insistiam na 

necessidade de sua demolição, pois aquela seria uma área usurpada pelos portugueses.42 

(MENDONÇA, 1985:108-9) Não por acaso, a primeira viagem de Luís Pinto como Governador foi 

exatamente ao Forte e, conhecedor de sua função estratégica, tratou de estudar suas vantagens e 

seus problemas, por isso, assim que retornou à Vila Bela deu início à sua reforma.43 Porém, a 

edificação era sujeita às cheias do rio Guaporé, que a danificavam constantemente, por isso acabou 

sugerindo ao seu sucessor que mudasse o local do Forte, na tentativa de encontrar uma posição mais 

favorável e duradoura.  

Nas instruções que deixou para Luís de Albuquerque citou os ofícios e exames que mandou 

fazer no forte, mas que o “defeito tão essencial seria, porém, fácil de emendar-se efetuando-se a 

mudança daquela fortaleza para o ponto que nos mesmos pareceres se indica, o qual reúne ao 

mesmo tempo a solidez do terreno, com as maiores vantagens de defesa.” (SILVA, 2001:32-33) Tal 

mudança acabou sendo concretizada na construção do Forte do Príncipe de Beira. Segundo Beatriz 

Bueno, “a fortaleza se encontrava arruinada com trechos da muralha destruídos; a principal causa da 

ruína radicava na incorreta escolha do sítio (baixo e próximo ao rio Guaporé) e na natureza dos 

materiais empregados (pedra e o tal ‘barro’ que substituiu o cal), pouco resistentes às águas.” 

(BUENO, 2011:266-7) 

Em 1771, após quatro anos vivendo no sertão Oeste do Brasil e sofrendo constantes 

problemas de saúde, Luís Pinto passou a enviar seguidos pedidos à Coroa para retornar ao Reino. 

Apesar do pouco tempo como Governador, Luís Pinto conseguiu desenvolver inúmeros projetos, os 

quais explicitou em carta intitulada Ideia Geral da situação e negócios desta Capitania que enviou 

a Portugal ainda em 1771.44 

 
42 AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.855. 1769, Junho 20, Vila Bela. Ofício de Luís Pinto de Sousa Coutinho a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado sobre a insistência do presidente da Real Audiência de Charcas na demolição do hoje 

Forte de Bragança e o seu estado de degradação.  
43 ACBM/IPDAC Cx.25, Pasta 95, env.1481. 1769, Maio 12, Vila Bela. Banco de Luís Pinto de Sousa Coutinho 

determinando aos moradores de Vila Bela que o governo da capitania necessitava de 50 obreiros para trabalhar nas 

obras do Forte de Bragança.  
44 AHU-MT, CU10, Cx.15, Doc.927. 1771, Maio, 1, Vila Bela 
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Pouco tempo depois, as seguidas súplicas de Luís Pinto foram ouvidas e a Coroa nomeou um 

novo Governador para o Mato Grosso. Após 18 meses de espera, Luís de Albuquerque de Melo 

Pereira e Cáceres chegou à Vila Bela e finalmente Luís Pinto transmitiu seu cargo a 13 de dezembro 

de 1772. Não tardou em organizar sua volta ao Reino e, em abril de 1773, já estava embarcando em 

Belém com destino à Lisboa.45  

 

 

Documentos Manuscritos 

 

(Arquivo Histórico Ultramarino)AHU-MT, CU10, Cx.12, Doc.736. 1765, Fevereiro, 13, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc.770. 1765, Dezembro, 16, Nossa Senhora da Conceição.  

AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc. 801. 1767, Agosto, 14, Lisboa.  

AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc.817. 1768, Julho, 28, N. Sra. da Conceição.  

AHU-MT, CU10, Cx.13, Doc.820. 1768, Novembro, 30. N.Sra. da Conceição.  
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AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.841. 1769, Março, 2, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.848. 1769, Junho, 13, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.850. 1769, Junho, 15, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.852. 1769, Junho, 18, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.855. 1769, Junho 20, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.858. 1769, Junho 23, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.871. 1770, Janeiro 9, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.14, Doc.876. 1770, Fevereiro 4, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.15, Doc.927. 1771, Maio, 1, Vila Bela.  

AHU-MT, CU10, Cx.15, Doc.942. 1771, Julho, 16, Vila Bela.  

AHU-PA, CU13, Cx.70, Doc.5988. 1773, Abril 7, Pará.  

(Acervo da Casa Barão de Melgaço) ACBM/IPDAC Cx.25, Pasta 95, env.1481. 1769, Maio 12, 

Vila Bela.  

(Biblioteca Pública Municipal de Évora/PT) BPME, CXXX/2-7, f.113. [c.1767] 
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Documentos Cartográficos Manuscritos 

 

(Biblioteca Pública Municipal do Porto) BPMP, C-M&A-P.24(38), 1769. REGO, José Matias de 

Oliveira. Mappa de huma parte da America Meridional.  

 (Coleção Cartográfica da Casa da Ínsua) CCCI, Cota nº19, 1769. REGO, José Matias de Oliveira. 

Planta da Povoação dos índios do Lugar de Lamego.  

CCCI, Cota CG40, [ca.1772]. [Bacia do Rio Guaporé]. 

CCCI, nº15, 1789. Perfil da Povoação de Albuquerque 

 
45 AHU-PA, CU13, Cx.70, Doc.5988. 1773, Abril 7, Pará. Ofício de João Pereira Caldas para Martinho de Melo e 

Castro sobre a partida para o reino do ex-governador da capitania do Mato Grosso, Luís Pinto de Sousa Coutinho, 

acompanhado do religioso castelhano da ordem Bethelemítica, fr. Manuel da Santíssima Trindade e de um criado deste 

último chamado Tomás Cordeiro, vindos do reino do Peru.   
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Mapoteca do Itamaraty,[ca.1775]. [Rio Guaporé e seus afluentes].  
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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo tecer relações e diálogos entre anarquismo e cristianismo, a partir das 

contribuições e reflexões realizadas por Liév Tolstói (1828-1910) sobre a desobediência civil e a criação de 

uma existência libertária. A partir da análise de dois textos fundamentais ao anarquismo produzidos no séc. 

XIX e XX, buscou-se demonstrar a continuidade de certos elementos e experiências temporais problemáticos 

ao anarquismo, como a centralidade e referencialidade do futuro na ação libertária. Pela análise do local 

ocupado pelas mulheres dentro de certos movimentos libertários, constatou-se que a onipresença do futuro, a 

certeza da realização de uma sociedade justa e igualitária no futuro, conviveu, no presente, com diversos atos 

discriminatórios e opressivos de gênero. Nesse sentido, pela aproximação entre anarquismo e cristianismo, 

intentou-se demonstrar que a busca por um “mundo melhor” exige, mais do que promessas, uma ação ética, 

persistente e atenta aos ideais libertários no presente. 

 

Palavras-chave: Anarquismo cristão. Experiência de tempo. Tostói. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to weave relationships and dialogues between anarchism and Christianity, based on 

contributions and reflections made by Leon Tolstoy (1828-1910) on civil disobedience and the 

creation of a libertarian existence. From the analysis of two fundamental texts to anarchism, produced 

in the 19th and 20th centuries, we sought to demonstrate the continuity of certain elements and 

temporal experiences that were problematic for anarchism, such as the centrality and referentiality of 

the future in libertarian action. By analyzing the place occupied by women within certain libertarian 

movements, it was found that the omnipresence of the future, the certainty of the realization of a fair 

and egalitarian society in the future, coexisted, in the present, with several discriminatory and 

oppressive acts of gender. In this sense, through the approximation between anarchism and 

Christianity, we tried to demonstrate that the search for a “better world” requires, more than promises, 

an ethical, persistent and attentive action to the libertarian ideals in the present. 

 

Keywords: Christian Anarchism. Time experience. Tostoy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir das posições libertárias dissidentes de Liév Tolstói (1828-1910), o presente ensaio 

busca tecer relações, diálogos e reflexões entre o anarquismo e o cristianismo, com o intuito de refletir 



                                                                                                                                                         REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 
 

305 

 

sobre as possibilidades, formas e estratégias para a construção de uma sociedade libertária. Em um 

primeiro momento, pretendemos tecer uma crítica ao anarquismo como uma filosofia da história e/ou 

metanarrativa moderna. No sentido de que, como demonstraremos a partir da análise das obras de 

Mikhail Bakunin (1814-1876) e Murray Bookchin (1921-2006), o anarquismo ainda se nutre de 

premissas, futuros e concepções de história do séc. XIX. Ao exemplo dos marxismos e liberalismos, 

também filosofias da história modernas, o anarquismo, enquanto ideia e movimento, ainda alimenta 

a perspectiva da construção de um telós, um paraíso terrestre, no futuro. Em outras palavras, 

pretendemos demonstrar que certos elementos e posicionamentos, dentro de um todo não monolítico 

que é o anarquismo, ainda se nutrem de uma concepção de tempo histórico e história problemática, 

por não ser mais atual. 

Em um segundo momento, procuraremos relacionar como essa perspectiva temporal futurista, 

na qual o futuro exerce centralidade, pode ter contribuído na coexistência de opressões e 

discriminações, sobretudo de gênero, também em meios libertários que se nutriam dessa perspectiva 

de tempo. E como terceiro momento, a reflexão se dirige a apontar possíveis soluções e caminhos 

para a renovação da luta libertária e antiautoritária, a partir das reflexões encontradas na literatura e 

religião russas incorporadas nos escritos de Tolstói. Nesse sentido buscaremos apontar que as diversas 

concepções anarquistas e libertárias, como as de solidariedade, compaixão e ajuda ao próximo, 

também estão presentes no cristianismo anárquico que perpassa as produções de Tolstói. Além de 

propormos as reflexões de Tolstói, acerca da realização de uma prática cotidiana da anarquia, que 

parte de si próprio ( rumo ao coletivo, como uma ferramenta para a renovação das lutas e esperanças 

libertárias. 

É importante ressaltar que esse ensaio não se pretende como uma apologia ou elogio ao 

cristianismo, e nem mesmo compartilha das concepções de fé, Deus e religião expostas  por Tolstói. 

O uso das obras de Tolstói parte da concepção de que a transformação da realidade histórica capitalista, 

nos ambientes acadêmicos e intelectuais, muitas vezes se centra em um debate teórico e intelectual 

que pouco interfere ou atinge a realidade. Visto isso, o cristianismo será mobilizado para apontar uma 

prática sensível libertária que busca retirar a luta libertária do espectro do intelecto e  inserí-la como 

prática cotidiana. De forma direta, nos parece que a transformação da realidade capitalista se tornou 

simples objeto de maquinação e reflexão intelectualizada, encastelada em universidades e produções 

científicas. O cristianismo, portanto, é aqui utilizado como ferramenta para a reflexão libertária, no 

sentido de ser utilizado, em aspectos bastante específicos, como ferramenta de reflexão para a 

construção das práticas libertárias e solidárias. Através de elementos comuns entre o anarquismo e o 

cristianismo, tais como a compaixão, a solidariedade e a ajuda ao próximo, se pretende demonstrar 

que, mais do que atividade intelectual, a construção de uma sociedade justa passa pela prática 

libertadora e antiautoritária no cotidiano e com o outro. 
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TEMPOS DISTINTOS, MESMOS FUTUROS: 

O FUTUROCENTRISMO COMO CONSTANTE 

 

 O anarquismo, a despeito de ser mais heterogêneo que o marxismo/liberalismo, e também 

menos determinista que ambos, ainda assim compartilha o status de filosofia da história moderna com 

esses dois movimentos políticos. Diante do horizonte de expectativas aberto pela modernidade, o 

anarquismo foi mais uma das correntes políticas que se nutriu da perspectiva da realização da anarquia 

no futuro. De forma que o planejamento e execução de estratégias racionalmente elaboradas, no 

presente, garantia a certeza da liquidação do Estado, no Futuro. A referencialidade e centralidade do 

futuro, portanto, é um dos aspectos que torna o anarquismo uma filosofia da história moderna, e cuja 

manutenção, atualmente, consideramos problemática. Posto que a referencialidade do futuro já não é 

mais uma constante após o séc. XX, assim como nos parece que o futuro, encarnada na busca 

incessante pela sociedade ideal, foi responsável por diversas incompatibilidades entre um discurso e 

uma prática libertária, no que se refere ao lugar das mulheres dentro do movimento anarquista.  

Uma segunda semelhança, entre essas filosofias da história modernas e o anarquismo, é a 

concepção e noção de telós, de um paraíso terrestre, construído através do tempo e cuja realização 

seria alcançada no futuro. O paraíso cristão, secularizado durante a modernidade pelas diversas 

filosofias da história surgidas no período, se tornou um fim último a ser alcançado historicamente 

pela humanidade (KOSELLECK, 2003). O anarquismo, assim como as demais filosofias da história 

modernas, postulou, e ainda postula, a total plausabilidade de se construir uma sociedade ideal ou 

perfeita. Em conjunto ao fim do Estado e o estabelecimento de uma sociedade libertária, o gênero 

humano encontraria o fim de seus problemas, opressões e inquietações. Porém, a necessidade de ações 

no presente, visando a construção de uma sedutora sociedade ideal no futuro, já se esgotou e, 

principalmente, já demonstrou todo seu potencial de violência e opressão. Seja através da implantação 

de ditaduras no sul global por governos e países liberais, conservadores e reacionários, ou seja, pela 

execução de outras correntes políticas do espectro esquerdista após a Revolução de 1917, não faltam 

exemplos históricos de como os preceitos de liberdade e igualdade, encarnados em sociedades ideais, 

serviram de motor para diversos genocídios. 

Dos primeiros passos do anarquismo no séc. XIX, com Bakunin, até os escritos de Bookchin, 

percebemos a manutenção desses aspectos modernos problemáticos, citados acima, na luta e teoria 

libertária. Nesse sentido, observamos a presença desses resquícios modernos  em dois grandes autores 

do campo libertário e em períodos diferentes: primeiro em Mikhail Bakunin, no séc. XIX, e depois 

em Murray Bookchin, em obra de 1999. A comparação entre esses dois autores é realizada visando 

demonstrar um certo estacionamento do anarquismo em uma proposta de história e tempo ainda muito 
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dependente do séc. XIX. O que é atestado pela manutenção de leituras, análises e prognósticos, 

realizados por Bakunin, em um texto de Bookchin, escrito quase 100 anos após o primeiro. 

Em relação a Bakunin, nas primeiras páginas de O Conceito de Liberdade (1975), o autor já 

explícita que a liberdade é uma missão histórica e universal, além de afirmar que a solidariedade é 

uma lei essencial e natural aos seres humanos. Nesse sentido, Bakunin define um futuro a toda a 

humanidade: inexoravelmente somos solidários e, por o sermos, invariavelmente nos encaminhamos 

para a anarquia, para uma sociedade livre, antiautoritária e, sobretudo, melhor. De forma que, a 

própria solidariedade, a construção de um espírito coletivo, se transforma em uma autoridade máxima 

que deve dar sentido à vida e organização humanas: 

 

A única autoridade grande e toda-poderosa e ao mesmo tempo natural e racional, 

a única que nós podemos respeitar, será a do espírito colectivo e público duma 

sociedade fundada na igualdade e na solidariedade, assim como na liberdade e no 

respeito humano e mútuo de todos os seus membros. Sim, eis uma autoridade nada 

divina, totalmente humana, mas diante da qual nós nos inclinaremos com todo o 

coração, com a certeza de que, longe de escravizar, ela emancipará os homens. Ela 

será mil vezes mais poderosa, estejam certos, do que todas as vossas autoridades 

divinas, teológicas, metafísicas, políticas e jurídicas, instituídas pela Igreja e pelo 

Estado, mais poderosa do que os vossos códigos criminais e do que os vossos 

carcereiros e carrascos. (BAKUNIN, 1975, p. 19-20, grifos nossos). 
  

Separados por mais de um século da obra de Bakunin, os escritos de Murray Bookchin ainda 

mantêm uma visão moderna de futuro e de história, na qual essa última, a partir das contribuições de 

Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2019), ainda pode ser entendida teleologicamente, como um 

processo que, atravessado pela razão e capacidade humanas, leva invariavelmente ao progresso, à 

liberdade e a uma sociedade melhor. Como aponta o seguinte trecho extraído de La Ecología de La 

Libertad (BOOKCHIN, 1999), os eventos que marcaram a falência dos pressupostos e paradigmas 

modernos, ainda na primeira metade do séc. XX, parecem não ter atingido parte dos pensadores 

anarquistas. Posto que o movimento rumo a um futuro resplandecente, como aponta o trecho a seguir, 

ainda é uma constante: 

Sin embargo, la capacidad que el hombre moderno tiene para destruir es una 

quijotesca prueba de su capacidad para reconstruir. Los poderosos agentes 

tecnológicos que hemos desatado em contra del medio ambiente incluyen muchos 

de los mismos agentes que necesitamos para su reconstrución. El conocimento y los 

instrumentos requeridos para fomentar una armonizácion de la humanidad com la 

naturaleza y del humano com el humano están plenamente a disposición , o a lo sumo 

podrían ser rápidamente hallados. Muchos de los principios físicos usados para 

construir elementos tan dañinos como plantas de energía, vehículos de bajo consumo, 

equipo de minería, etecétera, podrían utilizarse para la construcción de artefactos a 

energía solar o eólica, medios de transporte eficientes, y cápsulas acumuladoras de 

energía. Lo que desesperadamente nos hace falta es la consciência y la sensibilidad 

que nos ayuden a lograr estas metas tan deseables, una conciencia y una sensibilidad 

mucho más amplias de lo que se suele entender por estos términos. Nuestra nueva 

definición ellos debe incluir no sólo la habilidad para razonar lógicamente y 
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responder emocionalmente, sino además una despierta comprensión de la relácion 

entre las cosas y una imaginativa intuición de lo que es posible hacer. Al respecto, 

Marx estaba absolutamente em lo cierto al subrayar que la revolución requerida por 

nuestra era debe extraer su arte no del pasado sino del futuro, de las potencialidades  

humanas que moran em el horizonte de la vida social. (BOOKCHIN, 1999, p. 97). 

 

Nos dois trechos supracitados, separados por mais de um século de diferença, certos elementos 

modernos se repetem, tal como a referencialidade do futuro e a fé na capacidade humanas. A partir 

desses dois trechos, nos parece que o anarquismo ainda está preso a uma perspectiva de 

perfectibilidade, sociedade, futuro e história próprias do séc. XIX. A falência dos projetos e 

expectativas modernas, a ruína do futuro paradisíaco que aguardava ser construído racionalmente 

pela humanidade, junto aos corpos calcinados e gaseados durante a Segunda Guerra Mundial 

(ALBUQUERQUE JR., 2019), em nada parecem ter afetado a teleologia da história anarquista. Tanto 

em Bookchin quanto em Bakunin, residem elementos que apontam uma concepção de história como 

desenvolvimento coerente rumo a um futuro perfeito. No caso de Bakunin, é perceptível que o 

movimento rumo ao futuro, desde que embasado em premissas libertárias, antiautoritárias e 

coletivistas levaria, necessariamente, a realização dessas no futuro. Enquanto, em Bookchin, o séc. 

XIX é ainda presente pela esperança nas potencialidades humanas contidas no futuro,  “[…] la 

revolución requerida por nuestra era debe extraer su arte no del pasado sino del futuro, de las 

potencialidades  humanas que moran em el horizonte de la vida social” (BOOKCHIN, 1999, p. 97, 

grifos nossos). 

A crítica às concepções de futuro e história anarquistas aqui expostas não pretendem fomentar 

uma postura derrotista, e tampouco aceitar o capitalismo e o futuro distópico que esse carrega como 

inevitáveis. Mas pretendem elucidar a falência dos paradigmas e pressupostos modernos, como a 

capacidade racional humana de se construir um mundo perfeito. É necessário entendermos que a 

modernidade, em seus diversos exemplos históricos de catástrofes e genocídios, já demonstrou que a 

perfectibilidade não pode ser atingida e que também não pode ser a base estruturante de uma promessa 

de futuro. A busca de uma outra sociedade, de outras formas de vida e sensibilidades não capitalistas, 

passa também pela consciência de que o fim do capitalismo não implicará em uma liberdade e 

igualdade plenas. Mas implicará, isso sim, em outras concepções, relações e construções de liberdade 

e igualdade; que não serão plenas ou perfeitas, mas também apresentarão suas rasuras, porosidades e 

problemas. 

A busca por outras formas de vida não capitalistas passa, também, pelo aceite de que o futuro, 

encarado como o horizonte de expectativas aberto pela modernidade (KOSELLECK, 2006), já não é 

mais uma constante. O futurismo, a referencialidade social e política do futuro, segundo François 

Hartog (2014), rui em conjunto com todo o sistema, aparato e expectativas frustradas dos socialismos 

de estado soviéticos em 1989. Após 1989, segundo o historiador francês, ocorre a crise da concepção 
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de tempo moderna e adentramos um período, um tempo histórico ou regime de historicidade, marcado 

pela referencialidade do presente. No qual o futuro e suas expectativas, esgotadas durante os séculos 

XIX e XX, se nublam/fecham; o futuro, agora, não carregaria certeza ou perfeccionalidade alguma, 

mas seria, inclusive, motivo de temor. No vazio referencial criado pelo esvaziamento das expectativas 

do futuro, o presente se apresenta como o novo referencial temporal para a sociedade capitalista pós 

1989. Das longas trajetórias, metanarrativas e histórias teleológicas, passamos ao referencial que é 

marcado pelo momento, pelo instante, pelo aqui e agora; passamos ao presentismo. 

Certos autores e correntes anarquistas, ao manterem uma perspectiva de história e futuro 

modernas, que de Bakunin a Bookchin pouco se alteram, apresentam um descompasso e dissonância 

problemática com o tempo histórico em que nos encontramos. As promessas de grandes revoluções, 

estruturadas em metanarrativas políticas que dão o ritmo e sentido do movimento rumo a sociedades 

ideais no futuro, não fazem mais sentido em um tempo histórico marcado pela referencialidade do 

presente. A descrença diante das modernas filosofias da história do séc. XIX, que já sofrera abalos no 

Pós Segunda Guerra Mundial (ALBUQUERQUE JR., 2019), parece se acentuar a partir de uma 

experiência de tempo presentista. 

Nesse sentido, a construção de uma sociedade libertária e igualitária não pode mais se fiar pela 

sua promessa de realização no futuro; diante de um futuro fechado, que marca o presentismo, a 

possibilidade de transformação deve ser apresentada agora, no presente. Em termos koselleckianos, 

a transformação social não pode mais ser somente o horizonte de expectativas, mas precisa também 

se tornar, gradualmente, espaço de experiência. Nesse sentido, o texto a seguir se debruçará sobre o 

descompasso entre o “discurso” e a “prática” anarquista, marcada pelo desejo por uma sociedade 

ideal, mas permeada de ações discriminatórias, principalmente no que tange às mulheres que 

compunham, e ainda compõem, o movimento. A referencialidade e centralidade do horizonte de 

expectativas, a certeza de que a humanidade se encaminhava a um futuro resplandecente logo a frente, 

parece ter ofuscado a centralidade do presente, e as ações e condutas de parte dos anarquistas no agora. 

Nesse sentido, a seguinte análise sobre as opressões de gênero nos meios libertários busca tornar claro 

que, um outro mundo, um mundo melhor, não pode ser somente uma esperança de futuro, um discurso 

anticapitalista e postura rebelde, mas necessita de atitudes éticas e condizentes, com esse futuro, no 

próprio presente. 

 

NO FUTURO A ANARQUIA, NO PRESENTE A OPRESSÃO: A DISCRIMINAÇÃO DE 

GENÊRO NOS MEIOS LIBERTÁRIOS 

 

O olhar voltado ao futuro, a busca incessante e insanável pela sociedade ideal, que com um 

“passe de mágica” eliminaria todas as formas de opressão, parece ter nublado os olhos dos 
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revolucionários ao seu presente. O desejo por uma sociedade melhor não foi acompanhado de práticas, 

individuais e coletivas no cotidiano, para a construção dessa mesma sociedade. A coexistência 

problemática entre anarquismo e opressão de gênero, portanto, elucidam, por um lado, a necessidade 

de uma existência libertária que transcenda o discurso rebelde, e por outro lado, a falência da fé no 

futuro ideal anárquico. Dado que, a busca e desejo por uma sociedade ideal não se converteram em 

ações; o futuro perfeito, sem explorações, foi minado pelas diversas práticas discriminatórias no 

presente, principalmente as de gênero.    

Um dos mais notórios exemplos dessa coexistência paradoxal entre anarquismo e opressão de 

gênero ocorreu durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), através da exclusão, desinteresse e 

tentativas de controle/disciplinarização, por indivíduos e coletivos anarquistas, contra as suas 

companheiras. O que culmina na necessidade de criação de um espaço próprio às mulheres 

anarquistas, o Mujeres Libres, fundado em 1936, e onde eram discutidos temas como a emancipação 

feminina e a própria exploração e opressão sofridas por essas mulheres, mesmo dentro de espaços 

libertários (SILVA, 2018). 

Opressão que se acentua no contexto dos conflitos da Guerra Civil Espanhola, como já 

abordado por Ken Loach no cinema, através de Terra e Liberdade (1995), e também retomado na 

análise do filme Libertarias por Silva (2018), havia um constante embate sobre o lugar das mulheres 

na revolução. Como o filme de Ken Loack e a análise de Silva indicam, existia, nos meios anarquistas, 

a concepção de que as mulheres não deveriam ir ao front de batalha, mas ficarem relegadas a 

atividades “próprias ao feminino” na retaguarda. Como exposto por uma das personagens de 

Libertarias, no seguinte trecho retirado do trabalho de Silva: 

 

Nos acham loucas por querermos lutar (...) Não entendo porque a revolução está na 

mão da metade da população, somos anarquistas libertarias, mas também somos 

mulheres e queremos fazer nossa revolução, nenhum homem fará por nós. Não 

queremos que a luta se organize em volta do elemento masculino, porque 

acreditamos que assim estaremos como sempre fudidas, queremos lutar na batalha e 

que possamos reivindicar nossa parte no momento da repartição. Queremos deixar 

bem claro que queremos diversão e seria um erro nos manter como dona de casa. 

Queremos morrer, mas queremos morrer como os homens, não viver como 

empregadas! (SILVA, 2018, p. 2). 

 

 Assim, apesar de o filme Libertarias não se apresentar como uma releitura historicamente 

fundamentada da Guerra Civil, o trecho supracitado elucida a resistência por parte de anarquistas 

homens ao ingresso de mulheres, que não ocorreu somente no filme. Segundo Magí Crusells (1996), 

 

La incorporación de algunas mujeres a los frentes se produjo en las primeras semanas 

de la guerra, siguiendo la ola revolucionaria que había en el bando republicano. Pero 

esta actitud no fue muy bien recibida por algunos dirigentes de izquierda por 

considerarla más utópica que efectiva. En definitiva, la presencia de la mujer en los 



                                                                                                                                                         REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 
 

311 

 

frentes de guerra no duró mucho porque durante el Gobierno de Francisco Largo 

Caballero se inició un esfuerzo propagandístico para convertir a la mujer en la 

responsable de la retaguardia. Una muestra de este cambio lo encontramos en las 

conclusiones finales que se aprobaron en el I Congreso de la Mujer Antifascista 

celebrado en Barcelona entre el 6 y 8 de noviembre de 1937: incorporación de la 

mujer al trabajo de la retaguardia para contribuir a la victoria de la causa republicana. 

(CRUSELLS, 1995, P. 295). 

 

A reautlização de ações discriminatórias de gênero, entretanto, não se deram somente em 

relação a participação das mulheres na guerra, mas dizem respeito também ao próprio espaço de fala 

para essas anarquistas. A própria criação do grupo Mujeres Libres, citado anteriormente, é sintoma 

de uma indiferença geral dos homens anarquistas pelas questões e lutas próprias às mulheres, segundo 

Rago (2005). Dado que, ainda segundo a supracitada autora, para os homens, as questões de gênero 

seriam resolvidas com a revolução política e social que estava em curso, não havendo necessidade de 

se discutir em específico essas questões. Nesse sentido, foi necessário criar um grupo só de mulheres 

que tinha, como principal alvo, 

a questão específica da mulher, acreditando-se que a libertação feminina era 

condição sine qua non para a mudança revolucionária da sociedade. Daí, as críticas 

contundentes aos homens anarquistas, que, segundo Lucía, se consideram “o umbigo 

do mundo”. (RAGO, 2005, p. 146). 

 

A própria atuação autônoma, por parte do Mujeres Libres, parece ser um motivo de 

desconfiança e rejeição por parte do restante do movimento anarquista espanhol, dado que essas 

mulheres eram consideradas como separatistas da causa libertária. A própria atuação independente 

diante da própria CNT (Confederação Nacional do Trabalho) e da FAI (Federação Anarquista Ibérica), 

portanto, parece ter sido um dos motivos de ressentimento dos anarquistas homens frente ao grupo, 

por considerá-lo um “dispersador” da causa comum, i. e., o fim da sociedade capitalista e o alvorecer 

de uma era libertária. Os depoimentos de duas integrantes do Mujeres Libres, atesta a tensão existente 

entre o grupo e o movimento anarquista liderado por homens 

 

Em suas memórias, uma das participantes do grupo, Conchita Liaño, estranha essa 

atitude, afirmando que a reação dos anarquistas em não querer reconhecer 

politicamente o grupo havia sido muito decepcionante, pois até mesmo os 

comunistas tinham criado uma organização feminina, a “Mujeres Antifascistas”. No 

entanto, também admite que isso não os impedia de dar-lhes um importante apoio 

econômico. Outra ativista, Pepita Cárpena, afirma em suas memórias: “Tampouco 

entendo o porquê da rejeição de Mujeres Libres, que nunca os companheiros 

quiseram integrar em seu seio (como fizeram com a F.I.J.L. – Federação Ibérica de 

Juventudes Libertárias) apesar do apoio de nossa querida Emma Goldman, que 

intercedeu em nossa causa”. (RAGO, 2005, p. 147-148). 
  

Porém, a opressão contra as mulheres não se restringiu somente a questão de sua participação 

no front ou a sua independência política frente as outras organizações libertárias, mas também dizia 
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respeito aos relacionamentos, vestimentas e, até mesmo, maquiagem. Segundo Bennassar (2005, p. 

270), os anarquistas espanhóis eram muito puritanos, considerando algo bestial o relacionamento 

entre homem e mulher sem o casamento, assim como o uso de batom, por companheiras de 

anarquistas, era motivo de críticas. Ainda segundo o mesmo autor, o rechaço a homossexualidade 

também era uma constante nas fileiras libertárias espanholas, assumindo feições radicais por vezes, 

no intuito de moralizar as classes trabalhadoras. 

As discriminares de gênero e a exerção do poder masculino sobre os corpos e seres femininos 

também foram uma constante nos movimentos operários, brasileiros e de outros países, através da 

reprodução da lógica disciplinar burguesa às mulheres operárias, segundo Rago (1985). De acordo 

com a autora, os movimentos operários tendiam a confinar o papel da mulher à esfera da vida privada 

e doméstica, atuando como uma gestora do lar e auxiliar do marido e filhos, cabendo a esses últimos 

o dever de ir trabalhar, ganhar o sustento e tomar as decisões pela família. Assim, os próprios homens, 

líderes dos movimentos e sindicatos operários, procuravam manter suas posições sociais e privilégios 

através da aversão e desencorajamento discursivo da atuação das mulheres no campo profissional. 

Como elucida Rago (1985), às mulheres cabia o lugar de ajudantes, de elementos secundários, sem 

nenhum poder de tomada de decisão, e que deveriam se realizar, enquanto seres humanos, através das 

conquistas de seus maridos e filhos. 

O controle masculino sobre as vidas e corpos das mulheres ocorria através da reprodução e 

construção de um discurso de fragilidade, debilidade e dependência inerentes ao ser mulher. A fábrica, 

o local de trabalho, era pintada pelos operários como um local desvirtuador da mulher, um lugar de 

prostituição, onde a mulher frágil e indefesa corria o risco de se corromper física e espiritualmente; 

nas palavras de Rago (1985), a fábrica era a antítese do lar. A fábrica era um lugar de promiscuidades, 

de cantadas e intenções sexuais por parte dos outros operários, dos capatazes e, até mesmo, dos 

patrões. Nesse sentido, percebemos que, em vez de se discutir e inibir o assédio sexual sofrido pelas 

operárias nas fábricas, o movimento operário optou por criar uma narrativa que desencorajava a 

atividade laboral feminina. Assim, a partir das contribuições de Rago (1985), percebemos a criação 

de uma moral operária paternalista, atravessada subjetivamente por uma conotação sexual, já que a 

principal preocupação dos operários era o que a mulher, seja esposa, filha ou irmã, poderia encontrar 

de “perigos sexuais” no local de trabalho. A aversão ao trabalho feminino se dava em um contexto 

em que os operários homens estavam mais preocupados com o que poderiam falar sobre eles se suas 

mulheres trabalhassem nesses lugares, e não com o combate ao assédio ocorrido nesses locais. O 

mantenimento das mulheres no lar, portanto, era uma garantia de masculinidade, proteção e segurança, 

não da mulher, mas do próprio homem, no sentido de que, ao estar em casa, ele estaria em “paz”, por 

saber onde e o que sua mulher estaria fazendo. 
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 Contudo, de forma paradoxal, a imagem de fragilidade e debilidade feminina convivia com 

uma imagem deíficada de seu corpo, portador da fertilidade e da renovação em seu ventre. O futuro, 

inexoravelmente contido no corpo feminino, contrastava com um corpo que a todo tempo buscava 

ser cerceado, submetido e controlado, pelos mesmos messias que lhe imputavam uma função 

redentora. De forma que 

o futuro está contido em germe em seu corpo: é do seu sangue e suor que se formará 

um “mar de fúria e indignação”, que fará submergir o atual sistema de exploração 

do trabalho numa lama abismal, da qual brotará o novo mundo. Como uma deusa 

toda-poderosa, a mulher, figura frágil e explorada, é, no entanto, o símbolo da 

anarquia, força que há de parir a nova sociedade, livre das misérias e injustiças 

sociais. (RAGO, 1985, p. 66). 
  

As esferas operárias e burguesas, inimigas irreconciliáveis no campo político e do trabalho, se 

dão as mãos no que se refere ao lugar da mulher na sociedade, sendo unânimes em afirmar que o 

lugar de suas esposas, filhas e mães é no lar sacralizado, de acordo com Rago (1985). 

A mulher, neste contexto, continua sendo objetificada, hiperssexualiada ao mesmo tempo em 

que é santificada como a "dona do lar". A autonomia e liberdade, palavras de ordem anarquistas, 

portanto, paravam na porta da casa, onde nesta, o homem exercia o cargo de patrão. O coletivo de 

feministas anarquistas bolivianas, Mujeres Creando, sintetizou esta relação de forma bastante lúcida 

numa pichação que primeiramente marcou os muros da cidade de La Paz e atualmente é uma insígnia 

feminista que percorre os mais diversos países e coletivos feministas. Segundo elas "no hay nada más 

parecido a un machista de derecha, que un machista de isquierda". Isso se deve, como foi visto, à 

invisibilização das questões de gênero como elementos intrínsecos da própria formulação de sujeito 

moderna, a qual se assenta o anarquismo. Neste sentido, a invizibilização do gênero como elemento 

cultural, naturalizando, portanto, as diferenças entre homens e mulheres. 

Todavia, apesar do discurso fragilizador imputado as mulheres, o seu combate por melhores 

condições de vida, trabalho e dignidade, ocorreram em um mesmo patamar de ferocidade e obstinação 

com seus correlatos masculinos. Os diversos relatos e documentos que comprovam uma atuação ativa 

das operárias, através da sabotagem das fábricas, agitação política, confrontos com a polícia armada, 

agressões contra outras mulheres que burlavam as greves, entre outros, nos fazem acreditar, em 

conjunto com Rago (1985), que essas mulheres eram muito distantes da passividade e fragilidade 

com que eram pintadas pelo operariado masculino em geral. 

Entretanto, é importante ressaltarmos que, a elucidação dos problemas que existiam dentro dos 

meios libertários e operários, de forma alguma pretende desmerecer a luta anarquista, fundamental 

na Espanha de 1936 e no Brasil do início do séc. XX, e imprescindível no contexto brasileiro atual 

de ascensão dos conservadorismos e reacionarismos. De maneira alguma queremos depreciar essa 

luta empreendida por homens e mulheres que dedicaram suas vidas, muitas vezes as perdendo, na 
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luta por uma sociedade justa. A crítica realizada aqui se volta a chamar a atenção sobre a possibilidade 

de coexistência do desejo de uma sociedade melhor, a ser alcançada no futuro, e a prática, no presente, 

de ações contrárias a esse horizonte a ser alcançado, tais como as práticas machistas, patriarcais e 

preconceituosas. Nesse sentido, buscamos destacar e refletir que, historicamente, um discurso 

libertário pode “andar de mãos dadas” com práticas cotidianas nada libertárias. De forma que a luta 

e desejo por uma outra sociedade no futuro, tanto na Espanha anárquica quanto nos movimentos 

operários, não levaram em conta, por vezes, a necessidade de uma ação ética no presente, a partir dos 

preceitos que guiavam essa luta. Os olhares voltados para um futuro melhor, portanto, retiraram o 

foco das injustiças do presente, transformando quem lutava contra a opressão em opressores. A nova 

sociedade almejada conviveu, em sua construção, com velhas e perniciosas práticas do velho mundo 

em ruínas. 

 

UM OUTRO MUNDO COMEÇA AQUI E AGORA: TOLSTÓI E A ANARQUIA COMO 

PRÁTICA DE EXISTÊNCIA 

 

A reflexão realizada por Tolstói, e exposta aqui, tem por objetivo deslocar o olhar da 

transformação social do futuro para o presente, para pensarmos em como a busca por uma sociedade 

justa e igualitária necessita, mais do que discursos, teorizações e maquinações intelectuais, de ações 

constantes e cotidianas na criação de outras sensibilidades e, quiçá, outra forma de sociedade. Nesse 

sentido, acreditamos que o deslocamento realizado por Tolstói, ao conectar o anarquismo, ainda no 

séc. XIX, com a urgência de transformações, que se iniciam no próprio indivíduo, pode ser uma 

alternativa para a reinvenção do futuro da luta libertária. Assim como acreditamos que, o peso dotado 

a reflexão sobre as nossas próprias ações no presente, pode ser um mecanismo impeditivo de 

coexistências problemáticas dentro dos meios libertários, tais como as elucidadas anteriormente. 

Apesar de uma postura anticlerical por grande parte do anarquismo, marcada pelo rechaço da 

religião enquanto submissão a uma instituição religiosa que, muitas vezes, corroborou e corrobora 

com a exploração do ser humano pelo ser humano, é inegável o fato de que anarquismo e cristianismo 

compartilham muitas afinidades eletivas (WEBER, 2014). Tais como a solidariedade, a compaixão, 

a indignação frente a miséria e injustiça realizadas em nome do dinheiro, o coletivismo e entre outros, 

como pontua Jacques Ellul (2005). Dessa proximidade de ideais surgiu, no séc. XIX, uma corrente 

minoritária e periférica dentro do anarquismo, denominada de anarquismo cristão, e cujo fundador 

teria sido Liev Tolstói (WOODCOCK, 2007). 

Além de ser um dos maiores escritores da literatura mundial, Liev Tolstói (1828 – 1910) 

também foi um grande anarquista que, principalmente no campo da educação e pedagogia, produziu 

formas revolucionárias e antiautoritárias de ensino (TEIXEIRA, 2017). Profundamente cristão, com 
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uma ideia de religião e de cristianismo embasados na razão, e muito distantes da doutrina oficial da 

igreja ortodoxa, Tolstói cria um anarquismo cristianizado ou um cristianismo anárquico 

(WOODCOCK, 2007). Apesar de um anarquista às avessas, distante do movimento e prática 

anarquistas recorrentes no séc. XIX, as ideias e vida de Tolstói eram amplamente amparadas em ideais 

libertários. Como expostas na seguinte fala de Tolstói apresentada por George Woodcock: 

 
Considero todos os governos - disse, pouco antes de morrer -, não só o governo russo, 

como instituições complexas, sacramentadas pela tradição e pelo costume, que 

existem apenas com o objetivo de cometer, pelo uso da força e com impunidade, os 

mais revoltantes crimes. E acredito que os esforços daqueles que desejam aperfeiçoar 

a nossa vida social deveriam ser dirigidos no sentido de libertarem a si mesmos dos 

governos nacionais, cujos erros e - acima de tudo - cuja inutilidade tornam-se cada 

vez mais aparentes em nossa época. (WOODCOCK, 2007, p. 254). 

  

 Alvo de críticas tanto por parte de anarquistas anticlericais quanto por cristãos contrários ao 

anarquismo, a aproximação entre anarquismo e cristianismo, realizada por Tolstói e retomada nesse 

ensaio, ocorre por uma afinidade eletiva (WEBER, 2014). Rompendo com as totalidades que opõem 

a ambos, Tolstói nos demonstra pontos de toque e contribuições do pensamento cristão, sobretudo o 

ortodoxo, para o movimento anarquista. O primeiro deles é a realização de uma releitura racionalizada 

da figura de Jesus Cristo, na qual Tolstói retira o peso divino de Cristo e o apresenta como um 

contestador da ordem e leis do Império Romano (RAMUS, 2008). De forma que Cristo se transforma 

em um exemplo de luta libertária e não violenta para Tolstói: 

 

Contra a autoridade, a maior arma é a desobediência. Tolstoi acreditava que o uso da 

violência como forma de resistência era irracional e ineficaz. Para ele, os 

revolucionários que lançassem mão desse dispositivo seriam facilmente combatidos 

pelo Estado, pois ambos operam pelo mesmo meio. Já aqueles que abdicam da 

violência, apenas se negando a contribuir com a máquina do poder, são muito mais 

perigosos a qualquer soberano. “O homem livre e justo há de viver ignorando o 

governo. Não combatê-lo de frente, mas no princípio interno que o sustenta: o 

reconhecimento, a obediência”.(RAMUS, 2008, p. 13). 

   

 O próprio Cristo e o cristianismo, portanto, eram vistos como meios e exemplos de 

emancipação, não somente política, mas do próprio ser humano, a partir de uma perspectiva interna 

e subjetiva (RAMUS, 2008). O reino de Deus, em uma perspectiva anarquista e revolucionária cristã, 

não é visto como uma promessa de vida após a morte, mas um estilo de vida construído 

cotidianamente e que emana do próprio sujeito em relação aos seus iguais (RAMUS, 2008). O reino 

de Deus, anunciado por Jesus na luta contra os romanos, é interpretado como 

uma prática diária, um acontecimento que ultrapassava palavras conformistas por 

ações cotidianas, adversárias da continuidade romana. “O Reino de Deus não era, 

para Jesus, um monopólio divino exclusivamente ligado à sua própria pessoa. 

Começava no nível do corpo e aparecia como comunidade compartilhada de cura e 

alimentação (….) disponíveis para cada um e todos sem distinções, discriminações 
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e hierarquias. Entrava-se no Reino como modo de vida, e quem quer que pudesse 

vivê-lo podia trazê-lo para os outros. Não eram palavras apenas, ou feitos apenas, 

mas ambos como estilo de vida”. (RAMUS, 2008, p. 13). 

 

Com o anarquismo cristão, se torna muito claro que a transformação da sociedade, a instituição 

de relações livres/antiautoritárias e a criação de um senso de coletividade, passam pelo diálogo e pelo 

exemplo (WOODCOCK, 2007). A desobediência e a criação de relações livres, para Tolstói, não 

perpassa invariavelmente uma luta política, que pode vir a ser sanguinária e violenta. A revolução, 

para Tolstói, é antes moral do que política: 

 

Uma revolução política luta contra o Estado e a propriedade de fora, uma revolução 

social trabalha dentro da sociedade má e vai minando suas bases. Tolstoi chega a 

fazer uma distinção entre a violência de um governo, que é totalmente perversa, 

porque deliberada e operando pela deturpação da razão, e a violência do povo 

enfurecido, apenas parcialmente errada, pois tem origem na ignorância. Mas a única 

forma realmente efetiva de transformar a sociedade, segundo Tolstoi, é através da 

razão e, basicamente, através da persuasão e do exemplo. O homem que deseja 

acabar com o Estado deve deixar de cooperar com ele, recusar-se a prestar o serviço 

militar e policial, a exercer seu papel de jurado, a pagar impostos. A recusa a 

obedecer, em outras palavras, é a grande arma de Tolstoi. (WOODCOCK, 2007, p. 

264, grifos nossos). 

  

A desobediência elucidada por Tolstói, portanto, pode ser uma outra forma de encararmos a 

transformação social, pela ultrapassagem das relações capitalistas, e o primeiro passo para a 

germinação de uma nova sociedade. A emancipação, a liberdade, o amor/ajuda ao próximo e o 

pensamento coletivo, mais do que pressupostos que guiam a relação histórica humana com o futuro, 

também devem ser elementos de uma prática, ética e conduta diária. A realização de outras formas de 

vida, existência e sociedade perpassam uma nova relação do indivíduo com a comunidade e vice e 

versa. A realização do indivíduo enquanto ser solidário e disposto a estender a mão ao outro, em 

conjunto com o abandono de vaidades, competições e individualismos, que se expressam até mesmo 

nos meios intelectuais libertários e fortalecem uma existência não libertária, talvez seja a melhor 

forma de construirmos uma outra sociedade. 

Mais do que teoria, estratégias e debates, a ideia e o movimento libertários exigem que a 

solidariedade seja uma prática de existência, e não somente um fim a ser atingido ou uma estética 

rebelde a ser cultuada. Como nos demonstra Tolstói e seu anarquismo cristão, a compaixão, a ajuda 

ao próximo e a coletividade, mais do que horizontes a serem alcançados pela revolução no futuro, 

devem ser considerados imperativos que demandam uma prática constante e cotidiana no presente. A 

transformação social, imputada a um futuro longínquo e idealizado, é trazida para o amago do ser e 

do momento: a revolução, a mudança social, deve acontecer agora, e o primeiro passo é  mudarmos 

a nós mesmos ao nos colocarmos constantemente no lugar do outro. A igualdade, a solidariedade e o 
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apoio ao próximo, portanto, não podem esperar a sua realização através de uma estruturação racional 

e universal rumo ao futuro, mas devem acontecer em cada prática e elemento de nossa própria vida. 

A partir de Tolstói, acreditamos que desobedecer não é somente deixar de pagar impostos ou 

rechaçar qualquer ordem proveniente da autoridade estatal, ou até mesmo partirmos para um embate 

livre com o estado, que poderia cercear a nossa própria liberdade e muito pouco alterar o quadro geral. 

Desobedecer é construir no dia a dia, passo a passo, relações livres, igualitárias e antiautoritárias, 

consigo mesmo e com os demais. Se trata, antes de tudo, de fomentarmos relacionamentos, relações 

e ambientes libertários; colocarmos em prática, em todas as esferas de nossa vida, os preceitos que 

fazem parte de nossa orientação política. Se trata de levarmos a cabo, de uma forma ética, persistente 

e atenta, o preceito religioso, não exclusivo ao cristianismo, que norteia toda a reflexão libertária de 

Tolstói: fazer aos outros aquilo que queremos que façam a nós (TOLSTÓI, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo buscou, ao tecer relações e considerações entre as reflexões de Tolstói e o 

anarquismo, apontar aspectos problemáticos percebidos por nós, ainda hoje, em meio aos grupos e 

indivíduos políticos de esquerda, assim como certas perspectivas histórico temporais, provenientes 

do séc. XIX, que também consideramos ultrapassadas. Nesse sentido,  buscamos destacar que a 

referencialidade do futuro, por vezes, pode nublar a prática libertária no presente. Posto que, ao se 

colocar a transformação histórica e social da humanidade em um futuro distante e ideal, a ser 

alcançado sem um prazo definido, se retira o peso e fundamentalidade da construção dessa 

transformação ainda no presente. Em outras palavras, podemos afirmar que, o depósito da 

transformação no futuro, esvazia a necessidade da prática no presente, como o atesta a coexistência 

da opressão de gênero nos movimentos libertários. E transforma a luta libertária, cujo início podemos 

encontrar na empatia ao se colocar no lugar do outro e sentir o que ele sente, em um terreno vazio de 

discurso intelectualizado. A anarquia, o outro mundo, a nova sociedade, portanto, se tornam apenas 

coisas da qual se fala e pouco se faz no cotidiano. O que acarreta, em uma sociedade marcada por um 

tempo histórico cujo referencial é o presente, a ação aqui e agora, na desmoralização e descrédito da 

luta anticapitalista. 

Em outras palavras, procuramos elucidar que a revolução, a irrupção de uma outra e melhor 

sociedade ficou, em muito, limitada ao âmbito do discurso, do embate intelectual e da teorização 

dessa nova sociedade, não somente no séc. XX, mas desconfiamos que também atualmente. E nesse 

aspecto, acreditamos que a premissa de um novo mundo futuro, que centrou todas as energias e 

atenções da luta libertária, em muito contribuiu para a coexistência de práticas machistas e sexistas 

no presente. Assim, a perspectiva libertária de Tolstói, ancorada em uma prática que não se desvincula 
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em momento algum de sua reflexão teórica, nos parece ser uma alternativa a essas inconsistências 

entre a teoria e prática e libertária.  Diante de um futuro fechado, portanto, uma prática libertária no 

presente, partindo dos indivíduos rumo ao coletivo, pode ser uma alternativa para que possamos 

demonstrar a possibilidade da transformação social ainda no presente, e quiçá fazermos renascer 

novas expectativas diante do futuro, da vida e da busca coletiva por uma sociedade não capitalista. 
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RESUMO 

O artigo traz uma reflexão sobre a educação não escolar no contexto da Usina Itaicí no perido de 1897 a 1930. 

A referida usina foi uma importante indústria de produção de açucar e aguardente em Mato Grosso e sua 

história foi marcada pela característica empresarial gigante para a época, e ainda pela atuação de seus 

proprietários no âmbito político-econômico, principalmente quando se refere ao primeiro proprietário, o 

Coronel Antonio Paes de Barros, mais conhecido como Cel. Tóto Paes, o qual chegou a exercer a função de 

Presidente de estado de Mato Grosso entre os anos 1903 a 1906. Deste modo, a nossa intenção é abordar acerca 

da educabilidade a partir da pedagogia do espaço, observando as formas plurais de educar homens e mulheres 

em uma situação de confinamento, ao mesmo tempo em que se procurava adequar ou não ao estilo de vida 

coronelístico. 

 

Palavras-chave: Usina Itaicí. Espaço. Educação não escolar. 

 

ABSTRACT 

The article presents a reflection on non-school education in the context of Usina Itaici in the period 

from 1897 to 1930. The referred mill was an important sugar and brandy production industry in Mato 

Grosso and its history was marked by the giant business characteristic for the time and also for the 

performance of its owners in the political and economic sphere, especially when referring to the first 

owner, Colonel Antonio Paes de Barros, better known as Cel. Tóto Paes, who served as President of 

the State of Mato Grosso between 1903 and 1906. In this way, our intention is to approach about 

educability from the pedagogy of space, observing the plural ways of educating men and women. 

women in a situation of confinement, while trying to adapt or not to the coronelístico lifestyle. 

 

Keywords: Itaici power plant. Space, Non-School Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O texto apresenta narrativas acerca da Usina Itaicí a partir do contexto da educação não escolar 

e do espaço que educa, com o olhar voltado para a formação de valores, costumes, hábitos e 

comportamentos próprios da cultura coronelística, considerando que se trata de um cenário carregado 

de herança cultural, cujas memórias remetem a um passado ora hostil, ora acolhedor e oportuno.  

A pesquisa se insere no campo da História da Educação e da História Cultural1, e por sua vez, 

é resultado do doutoramento que discute as temáticas História, Trabalho e Educação no universo da 

Usina Itaicí, considerando a ótica da sociedade coronelística, habituada às práticas clientelísticas nas 

 
1 Os estudos nesta abordagem procuram demonstrar renovação de objetos, temas e fontes de pesquisa, dando atenção aos 

aspectos do cotidiano. 

mailto:emilenef29@gmail.com
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relações entre patrões, empregados e suas famílias, algo comum no limiar da República em Mato 

Grosso. 

O título revela a nossa intenção em ampliar o olhar sobre a educação, demonstrando outras 

possibilidades de construções narrativas na área da historiografia da educação para além dos 

processos escolares, buscando (re)significar os espaços, os saberes e as formas pelas quais instruímos 

e educamos historicamente, dentro e também fora da escola.  

O público alvo são as famílias que eram residentes na usina, ou melhor, são homens, mulheres 

e crianças que integraram-se ao projeto da usina. Desse modo, percebe-se que a formação dessas 

pessoas envolvia a demarcação do espaço, o confinamento, a arquitetura e o seu caráter simbólico.  

A educação vista por esse ângulo é desafiadora porque se expressa muitas vezes de forma sútil 

e peculiar, principalmente aos olhares mais acostumados com as pesquisas em educação escolarizada. 

Nesse sentido, a compreensão de educação é concebida de forma ampla, abrangendo as práticas 

culturais construídas no ambiente de uma sociedade hierarquizada, que envolve aceitação das regras, 

disciplinamento e penalidades, visando a adequação das famílias ao modo de vida na usina.  

 

1. A educação re(inventada): o espaço da Usina Itaicí e suas representações 

 

O espaço em destaque é o da Usina Itaicí que foi implantada no final do século XIX em Santo 

Antonio do Rio Abaixo – Mato Grosso. O Sr. Antonio Paes de Barros, mais conhecido como Cel. 

Totó Paes foi o primeiro proprietário e construiu praticamente uma cidade em torno da usina, com 

luz elétrica, moeda própria, área comercial (padaria, mercado, farmácia), residências para os 

encarregados e operários, capela e uma escola primária.  

A Usina Itaicí se apresenta no universo da produção industrial, desvelando-se como um espaço 

produtor de culturas carregadas de tensões e conflitos. Todavia, o projeto e a construção da usina não 

refletiam apenas o interesse político-econômico de um representante da elite mato-grossense, a Usina 

Itaicí foi também um espaço com características pedagógicas. 

A nossa apreensão de espaço segue na direção de Certeau (1994) que ao explicar questões sobre 

espaço e lugar utilizou como objeto os relatos, que para ele representam como narrativas. Ele fez uso 

de uma metáfora referente à rede de transportes coletivos2 na qual ele compara os relatos aos 

transportes coletivos para dizer que da mesma forma que o transporte serve para levar as pessoas para 

o trabalho, voltar para a casa, de ônibus ou de trem, “os relatos poderiam igualmente ter esse belo 

nome: todo dia, eles atravessam e organizam lugares; eles os selecionam e os reúnem num só 

conjunto; deles fazem frases e itinerários. São percursos de espaços” (CERTEAU, 1994, p. 199). 

 
2 Certeau destaca que na Atenas contemporânea os transportes coletivos são chamados de metaphorai ou “metáfora” e 

compara-os com os relatos (CERTEAU, 1994, p. 199). 
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A proposição de Certeau (1994) nos ajuda a adentrar no espaço da usina e demonstrar por meio 

da dimensão educativa, um lugar que nos é apresentado por meio de relatos ou narrativas encontradas 

nas obras memorialísticas, nos testemunhos, nos jornais e por que não dizer nas fotografias, uma vez 

que para nós elas também discursam a partir do olhar de quem as vê e as observa.  

Apropriando das incursões de Certeau (1994) seguimos em direção rumo às estruturas e as 

ações. Esse direcionamento permite analisar a organização do espaço, suas demarcações e as 

representações simbólicas construídas naquele núcleo populacional. 

Olhar para o espaço como um elemento educativo é partir do entendimento de que “o espaço é 

um lugar praticado”3. Esse entendimento tem a ver com o que Certeau diz que o espaço é existencial 

e a existência é espacial. Desta forma: 

 

Essa experiência é relação com o mundo; no sonho e na percepção, e por assim dizer 

anterior a diferenciação, ela exprime “a mesma estrutura essencial do nosso ser como 

ser situado em relação com um meio” – um ser situado por um desejo, indissociável 

de uma “direção da existência” e plantado num espaço de uma paisagem. Deste 

ponto de vista, “existem tantos espaços quantos experiências espaciais distintas” 

(CERTEAU, 1994, p. 202). 

 

As práticas cotidianas observadas por meio das memórias da usina, articuladas a essas 

experiências espaciais, remetem a duas espécies de determinações: uma, por objetos (as ruas, as casas, 

a fábrica, o mobiliário, a vila, etc), e outra, por operações (setorização, demarcações, delimitações, 

simbologias, etc.). 

O espaço se torna educativo na medida em que adentramos no universo da sua espacialidade, 

apreendemos a sua composição ou até mesmo a transformamos, ou quando partilhamos ou não de 

seus elementos constitutivos e das experiências vivenciadas. Fazendo uma analogia entre espaço da 

usina e espaço da cidade, partilhamos das ideias de Faria Filho (1998) discorrendo sobre a cidade de 

Belo Horizonte/MG quando ele nos chama a atenção para:  

[...] a sua monumentalidade, sua aparência, sua forma de distribuir e controlar - tudo 

isso deveria servir de elemento educativo, principalmente para as populações pobres 

e trabalhadoras. Como pedagogias, em que o espetáculo se transformava em 

experiência de aprendizagem, a cidade se apresentava como o palco e a cena (FARIA 

FILHO; 1998, p.143). 

Nessa direção destaca-se a relação entre espaço e educação considerando as representações da 

Usina Itaicí no contexto de Mato Grosso e os olhares plurais, buscando compreender a atuação do 

proprietário, e como esse espaço foi delineando ações, representações e apropriações.  

 
3 Cf. Certeau (1994, p. 202). 
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Nesta perspectiva, a Usina Itaicí se apresenta por meio de representações e começamos pelo 

Jornal O Pharol de 16 de outubro de 1909 que diz: “Para mitigar-nos as amarguras que a ausência nos 

tem causado, veio especialmente do Itaici à metrópole mato-grossense...” (O PHAROL, 1909, p. 02). 

A notícia do jornal mato-grossense O pharol nos reporta a uma das representações construídas 

sobre a Usina Itaicí como – A metrópole mato-grossense. O entendimento que a Usina Itaicí tinha 

como característica a dimensão de cidade era fator comum. Mas pensar essa espacialidade4 significa 

voltar o olhar para os aspectos culturais que cada sociedade produz nas intencionalidades, nas 

experiências e na construção de identidades. 

A História Cultural serve-se de marcas, signos, símbolos e representações para realizar uma 

leitura de uma dada época e sociedade. Segundo Chartier (1990) a representação é a maneira como 

os esquemas intelectuais criam representações que conferem um sentido ao mundo e que possibilitam 

decifrarmos como historicamente os homens expressaram a si próprios e o mundo, pois as 

representações são matrizes de conduta e constituintes de práticas de uma sociedade. 

Desta forma, o autor também reforça a não existência de uma neutralidade nas representações, 

mostrando que as mesmas devem ser tomadas como construções históricas surgidas por relações de 

lutas, disputas e conflitos. Dessa maneira, “as representações do mundo social assim construídas, 

embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 

interesses de grupo que as forjam” (CHARTIER, 1990, p. 17). 

O universo da Usina Itaicí sugere elementos de contrastes, disputas, conflitos e certas vaidades, 

ou seja, sugere uma luta de representações. Essas representações podem ser observadas pelo menos 

por duas vertentes, ou seja, a representação da Usina Itaicí enquanto A metrópole mato-grossense, a 

qual aponta uma versão mais otimista e positiva acerca de seu funcionamento, e outra, considerada 

por um ponto de vista mais negativo, que aponta como esse espaço se configurou na ocorrência de 

ações autoritárias, violentas e punitivas.  

A representação da Usina Itaicí enquanto metrópole foi construída em torno da estrutura 

montada pelo seu primeiro proprietário – Cel. Antonio Paes de Barros. Este, por sua vez, aproveitando 

a herança recebida de seu pai adquiriu as terras de Itaicí às margens do Rio Cuiabá numa região de 

usinas de açúcar, e “já tinha a intenção de montar a melhor e a mais moderna usina de açúcar e 

aguardente de Mato Grosso” (SILVA, 1997, p. 19). 

Em 1º de setembro de 1897 foi inaugurado o empreendimento industrial do Cel. Totó Paes. O 

investimento foi aplicado através de um financiamento sob o custo de aproximadamente 

 
4 Utilizamos o termo “espacialidade” com base em Certeau (1994, p. 202) – o termo representa um “estudo onde o espaço 

é composto por práticas que se realizam por meio de operações que orientam, circunstanciam e temporalizam os lugares, 

ou seja, o espaço é um lugar praticado”. Deste modo, entendemos que a espacialidade, ou seja, a área em estudo representa 

o conjunto das ações humanas, suas vivências e práticas cotidianas. 
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450:000$0005 (Quatrocentos e cinquenta contos de réis). O Jornal O Republicano de 1897 publicou 

sobre a inauguração da Usina Itaicy: 

 

[...] no dia 22 do corrente inaugurou-se o novo engenho da Usina Itaicy, à margem 

direita do rio Cuyabá, estabelecimento de propriedade do nosso prestimoso amigo o 

Sr. Coronel Antonio Paes de Barros. [...] pelas 9 horas da manhã teve logar a festa 

de inauguração, perante um crescido número de assistentes pertencentes a nossa 

melhor sociedade, fazendo sobressahir um grande número de gentis senhoras, que 

com os seus loilets davão real valor a festa. [...] A banda de música do Arsenal de 

Guerra fazia-se ouvir com enthusiasmo. [...] A hora indicada o Rvmº Padre Solari 

procedeu a benção do novo estabelecimento. [...] O ilustre Dr. Otto Franke, 

engenheiro contratante da referida usina, pediu a palavra e com expressões de 

enthusiasmo, saudou esse grande motor da indústria que, sob os auspícios do distinto 

proprietário, acabava de levantar o felicitou ao ilustre Vice-Presidente do Estado 

pelo facto de ter sido na sua administração que teve logar esse faustoso 

acontecimento (O REPUBLICANO, 1897, p. 2). 

Conforme o referido jornal, a inauguração foi em clima festivo e contou a presença de muitas 

autoridades políticas e seus familiares, e de autoridades religiosas, porém, não se mencionou a 

participação das pessoas da comunidade e dos empregados. A inauguração foi marcada pela oratória, 

pelo banquete oferecido pelo proprietário aos seus convidados, pela apresentação da banda de música 

do Arsenal de Guerra, e também, com efeito surpresa, foi inaugurada a luz elétrica na usina:  

 

[...] sob a influência dos raios da luz elétrica, que culminava todo aquelle viveiro de 

festivas criaturas, parecião verdadeiras nymphas. Que esplêndido efeito produziu a 

luz elétrica. Que espetaculosa e verdadeira surpresa da inauguração da luz elétrica 

em Itaicy (O REPUBLICANO, 1897, p. 2). 

 

Contando com uma infraestrutura imponente e inovadora para época, a Usina Itaicí foi 

considerada a mais moderna entre as empresas do gênero no estado, uma vez que o seu proprietário 

inovou adquirindo equipamentos importados da Europa. O Jornal O Republicano de 03 de março de 

1898 publicou um artigo acerca da organização do estado de Mato Grosso sob o ponto de vista 

econômico. Entre outras empresas, o destaque para a Usina Itaicí foi feito da seguinte forma: 

 

As machinas a vapor, de fabrico de assucar e aguardente, não obstante a esmagadora 

baixa do câmbio, vão sendo introduzidas, rivalizando a usina de assucar do Itaicy 

com as mais importantes da União, quer quanto ao seu aperfeiçoamento, quer quanto 

à capacidade de produção; já conseguimos despertar a atenção dos capitais 

estrangeiros para exploração de várias indústrias (O REPUBLICANO, 1898, p. 1). 

 
5 SILVA, Paulo P. C., 1997, p. 19-20. 
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O Cel. Totó Paes não criou somente a fábrica em si, ele executou um projeto maior, no qual 

planejou uma variedade de espaços destinados “aos diversos ramos de serviços, a base de uma 

administração liberal, da ordem e da disciplina” (O PAÍS, 1906, s/p apud SOUZA6, 1958, p. 10). 

O projeto contou com a construção da fábrica, moradias individuais para 90 empregados, 

acomodações coletivas capazes de alojar mais de 150 empregados. Foram também construídos 

mercado, padaria, farmácia, capela, escola, serraria e marcenaria, armazém, biblioteca, e ainda foi 

instalada uma rede ferroviária, onde os vagões puxados a burro percorriam todo o canavial, 

transportando os empregados e as canas cortadas até os depósitos, essa rede férrea era chamada 

Decauville. E como se não bastasse, o empresário mandou cunhar moeda própria denominada tarefa, 

trata-se de um vale metálico produzido em Buenos Aires – Argentina, nos valores correspondentes a 

2, 1 e ½ tarefa de cana. Estas, eram aceitas e circulavam em Cuiabá e nas localidades adjacentes à 

Usina Itaicí. Foi implantada também a luz elétrica na Usina7.  

A moeda, por sua vez, também teve um efeito social muito forte, à medida que se apropriavam 

dela, criava-se também uma dependência maior ao lugar e ao acesso à moeda, submetendo às pessoas 

cada vez mais àquele universo. Assim, os empregados se viam praticamente obrigados a consumirem 

na usina, gerando endividamento na maioria das vezes; sem falar do caráter simbólico que isso 

representava, ou seja, “sujeição” às regras e as leis do coronel. A nosso ver, a inserção do uso de uma 

moeda própria na usina também teve um efeito educativo no sentido de ter produzido hábitos de 

consumo exclusivamente na usina, porém isso gerou certa dependência ao lugar e as relações 

constituídas através desse recurso. 

Todos esses fatores em conjunto fizeram com que a Usina Itaicí fosse vista como sinônimo de 

modernidade. Ela foi considerada modelo, não só pelos indicadores industriais, como também pelas 

atividades inseridas naquele contexto. “Realmente, uma usina modelo, não só pelos padrões técnicos 

industriais adotados, mas também, pelos equipamentos e serviços sociais lá implantados, bem 

demonstrando a visão pioneira, avançada, sensível e a bem dizer, altamente civilizada de seu 

proprietário” (SILVA, 1997, p. 21). 

O pioneiro foi Antonio Paes de Barros. [...] visitou, na Argentina, as grandes 

importadoras, assim como modernas usinas montadas naquele país. Entusiasmado 

com o que viu, Paes de Barros encomendou, da firma Otto Franke, a importação de 

máquinas a vapor e outros equipamentos modernos capazes de transformar seu 

antigo engenho em moderna usina açucareira. [...] equipou o estabelecimento, 

também com construções que pudessem garantir uma efetiva e constante mão-de-

obra. Para isso, mandou edificar, além da sede da usina – residência da família do 

proprietário -, casas para os empregados mais graduados, dos guardas livros e do 

gerente, casas para empregados sem graduação, padaria, escola, farmácia, barracão 

comercial, onde eram vendidas as mercadorias de que os funcionários necessitavam, 

 
6 O referido autor trata-se da pessoa de Antonio Fernandes de Souza, que registrou em sua obra memorialística as 

memórias da Usina Itaicy, utilizando de documentos, relatos e também da sua experiência enquanto alguém que trabalhou 

diretamente na usina com o chefe e amigo Totó Paes. 
7 Cf. SILVA, 1997, p. 20-21. 



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

 

325 
 

tais como roupas, remédios, bebidas, cigarros etc. Assim, a fazenda era 

autossuficiente (SIQUEIRA, 2009, p. 45). 

 

Todo o investimento numa estrutura moderna, com aquisição de equipamentos com tecnologia 

avançada para época, geração de emprego, com oferta de setores de serviço, luz elétrica, moeda 

própria, tudo num só lugar, pode ser entendido, por um lado, como indicativo de fruto do trabalho de 

uma pessoa com espírito fortemente empreendedor, audaz, destemido, o qual encontrou na indústria 

do açúcar uma forma de construir seu patrimônio, como também, foi um meio encontrado para 

garantir autossuficiência tendo em vista que a usina estava localizada no interior do município de Rio 

Abaixo, portanto, distante da sede da Vila e da capital, fato este que imprime a necessidade de criar 

condições para atender as suas demandas. Contudo, nota-se também que foi um canal encontrado 

capaz de integrar o Cel. Totó Paes na política mato-grossense. 

Em 15 de agosto de 1903, o coronel tomou posse no cargo de Presidente do estado de Mato 

Grosso após uma disputada campanha eleitoral. Segundo Estevão de Mendonça, ao escrever Datas 

mato-grossenses em 1919, “é ainda cedo para se pronunciar sobre o Cel. Antonio Paes de Barros, 

como administrador; entretanto, do mais ligeiro exame de seu governo, se colhe desapaixonadamente 

esta verdade: foi um dos nossos mais inteligentes administradores” (MENDONÇA, 1919, s/p apud 

SILVA, 1997, p. 23). 

Sua gestão ocorreu num dos momentos mais tumultuados da história da Primeira República em 

Mato Grosso, em que os grupos políticos locais competiam para preencher os espaços novos devido 

à destituição do Império. Era um momento de transição e de muita instabilidade. E foi perante esse 

cenário que sucedeu a morte do Coronel Antonio Paes de Barros em 1906, em plena gestão 

governamental. Sua morte é um tema polêmico na história de Mato Grosso. 

Com a morte do Cel. Totó Paes, os reflexos foram sentidos tanto na parte política quanto na 

administração da usina. Quem assumiu a propriedade e o empreendimento foi a firma Almeida & 

Cia, credora da herança.  

A firma Almeida & Cia foi uma empresa de importação, exportação e bancária fundada em 

1870 em Cuiabá. Essa firma possuía muitos empreendimentos dos quais se destacaram em especial, 

nas áreas de agropecuária e industrial. Nesse contexto, a Cervejaria Cuiabana e a Usina Itaicí também 

se destacavam nesse complexo empresarial8. 

O Dr. Alberto Novis e a usineira Antonieta de Almeida Novis – sua esposa, donos da firma 

Almeida & Cia, foram os novos proprietários da Usina Itaicí. A gestão da usina por essa família não 

alterou a organização do espaço, do trabalho e das relações de convivência. Aparentemente, percebe-

se uma redução de práticas autoritárias e violentas.  

 
8 Cf. o artigo intitulado “Comerciante: atividade que acompanha a evolução da humanidade” escrito por Pedro Nadaf, na 

época, era Secretário de Indústria, Comércio, Minas e Energia e presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac – MT. 

Disponível em www.gazetadigital.com.br. Acessado em 05 de junho de 2016. 

http://www.gazetadigital.com.br/
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De todo modo, a Usina Itaicí ganhou notoriedade desde a sua implantação em 1897. O nome 

do Cel. Tóto Paes, por ter sido o primeiro proprietário e criador do projeto que foi a Itaicí, tornou-se 

conhecido no estado, no país e no exterior. Isso fez com que a imponência da usina ultrapassasse as 

fronteiras da produção tornando-se um ícone de Mato Grosso juntamente com seu proprietário, 

demonstrando que mais do que produtiva ela teve um caráter simbólico e histórico.  

No entanto, essa notoriedade parece ter ocultado algumas práticas de caráter mais negativo 

sobre a usina, como a utilização de coação e punições severas contra os trabalhadores 

“transgressores”. O padre Jacomo Vicenzi com base numa visita realizada por ele nas usinas de açúcar 

do Rio Abaixo em 1918, a qual proporcionou a publicação de um livro, afirma que ocorriam fugas de 

operários, e em caso de captura, eles eram presos ou mortos. Disse ainda: 

Si o desventurado é preso, levam-no para a usina onde, [...] sofre um castigo de vinte, 

trinta ou quarenta dias, com trabalhos forçados, de dia, e suportando, durante a noite, 

o suplício do tronco, encerrado dentro de um quarto, para que, com menos facilidade, 

se ouçam seus gemidos (VICENZI, s/d, p. 137). 

Existem outros registros de violência apontados nos jornais mato-grossenses. O Jornal a Luz de 

22 de agosto de 19249 , apresentava uma reportagem que tinha como manchete Município de Santo 

Antonio do Rio Abaixo, assinada por Agrícola P. B.10 e que trata sobre maus tratos e escravidão nas 

usinas de açúcar: 

Rio Abaixo, onde passei os mais belos dias de ezistencia, meus dez primeiros anos, 

minha infância!... Sim, é lá nesse rico espaço de Mato Grosso que se passa a mais 

bárbara das escravidões. É lá que o camarada labuta mais de 12 horas no dia, 

comendo pouco, ganhando quase nada, comprando tudo por uma exorbitância e 

tendo ainda por paga, o tronco, o pau, a palmatória. (A LUZ, 1924, p. 1). 

As representações da usina indicam que ela traz consigo novas relações e papéis. Ela diversifica 

a produção e o consumo e amplia o status. Os tachos de cobre foram substituídos pelas turbinas. O 

senhor de engenho pelo coronel do açúcar. A mão de obra escrava pelo “trabalho livre”, ao menos 

era o que se pressupunha. Na usina havia escola, ambulatórios, linhas férreas, energia elétrica, que 

somados a outros elementos representavam a mudança no modo vida do menino de engenho11 agora 

situado num contexto alterado pelo universo da Usina12 e pelo ritmo das máquinas.  

Porém, as usinas do Rio Abaixo, inclusive a Itaicí, ao mesmo tempo em que propiciavam uma 

produção em larga escala, refletindo no crescimento econômico de Mato Grosso, abrigando os 

 
9Jornal A Luz, de 22 de agosto de 1924, Cuiabá, nº 300, publicação semanal. 
10 Agrícola Paes de Barros, falecido em 1969, era um médico humanista e atendia de graça a população carente de Mato 

Grosso. Além disso, fundou vários jornais em Cuiabá - A Luz, O Fifó, A Plebe e Brasil Oeste. 
11 Inspirado na obra de José Lins do Rego que narra a história de Carlos Melo, mais conhecido como Carlinhos, um 

menino que morava no engenho e presenciava as desigualdades sociais entre os senhores de engenho e os seus 

empregados.  
12 Inspirado na obra Usina de José Lins do Rêgo, este romance descreve a vida nos engenhos de cana de açúcar e nos 

canaviais do nordeste. Na segunda parte do livro, há o desenvolvimento do enredo na usina, quando os acontecimentos 

envolvem o Engenho Santa Rosa, antiga propriedade do Coronel José Paulino, após a fuga de Carlos Melo em decorrência 

da incapacidade de administrá-lo, deixando, assim, seu patrimônio para parentes. O Engenho Santa Rosa se transforma 

na Usina Bom Jesus 
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funcionários, garantindo trabalho para uma população empobrecida, ofertando escolarização, entre 

outros, faziam isso, aparentemente, em prol de vantagens e enriquecimento. A oferta de tais condições 

não representou melhoria significativa no bem estar social das pessoas daquela comunidade. A 

modernização se encontrava mais proeminente na aquisição dos equipamentos modernos, na estrutura 

física da usina, no empreendimento em si, na lucratividade, mas as práticas de convivência na vida 

social e no trabalho eram arcaicas. Nota-se que predominava a manutenção de uma sociedade desigual 

e hierárquica.  

 

2. A pedagogia do espaço 

 

A educação observada a partir da espacialidade nos faz pensar na fabricação da estrutura dos 

ambientes da usina, visualizando-a tanto no plano físico quanto no seu aspecto simbólico e das 

experiências. Deste modo, voltamos o olhar para a configuração da Usina Itaicí.  

           Figura  1  - Vista aérea da Usina Itaicí. 

 

            Fonte: Site de jornalismo Zucaratto 

 

A imagem sugere pensar a composição do espaço da Usina Itaicí, considerando a visão 

estratégica do proprietário na setorização dos ambientes. Essa setorização também tem um caráter 

educativo por permitir criar delimitações e limitações que refletiam na construção de representações 

e práticas.  

As delimitações e limitações observadas, demonstram que a “divisão do espaço permitia uma 

prática panóptica a partir de um lugar de onde a vista transforma as forças estranhas em objetos que 

se podem observar e medir, controlar e, portanto, incluir na sua visão” (CERTEAU, 1994, p. 100), 
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embora, como também salienta Certeau (1994), a visão panóptica é ilusória, pois não é possível ver 

tudo, controlar tudo, o sentimento de que o controle é possível permite criar determinadas estruturas 

para esse fim. Diante disso, observa-se na imagem a existência do setor produtivo, onde foi construída 

a fábrica ao lado da enorme chaminé, e mais ao fundo o depósito. 

Havia também o setor das casas principais, bem em frente ao rio, ou seja, onde ficavam os 

alojamentos dos funcionários de confiança (encarregados) e, sobretudo, a casa do Coronel, estas se 

concentravam ao lado dos canaviais. Mais ao fundo, o espaço foi direcionado ao setor de serviços e 

à vila dos trabalhadores. Com destaque para a construção da escola primária, que ocupou um lugar 

privilegiado, situada numa localização de esquina, com acesso ao setor de serviço e ficava próxima à 

casa do coronel. Um detalhe a ser observado é que a casa do coronel foi posicionada de forma que se 

podia ter uma visão de vários os ângulos da usina. Ao lado, avista-se a fábrica, de onde pelos fundos, 

podia-se observar os outros setores. Porém, isso não significou controle de todas as práticas, tensões 

e conflitos ocorridos na usina. 

Em relação ao ambiente localizado ao centro da imagem, trata-se de uma construção recente, 

que foi destinada para ser o museu da usina, porém não se encontra em funcionamento.  

Projetada com uma arquitetura imponente para época, a usina chama a atenção pelos traçados 

europeus assemelhando-se ao estilo Inglês, bem como pela estrutura das maquinarias e equipamentos 

importados adquiridos para garantir a produção em larga escala. A chaminé também não passou 

despercebida devido a sua proeminência, uma vez que fora criada medindo 51 metros de altura, o que 

ocasionava admiração, sensibilidade também extensiva à usina. 

            Figura 2 - Fachada da Usina Itaicí. 

 

             Fonte: Site João Bosco Paes de Barros 
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O jornal O Paiz de 1906, mencionado no trabalho de Souza (1958), traz informações sobre o 

que a equipe viu e sentiu ao conhecer a Usina Itaicí em pleno funcionamento, transcrevendo da 

seguinte forma: 

À chegada fomos impressionados por um rumor confuso proveniente de sons 

diversos que indicavam um centro de trabalho em febril atividade. Eram pesados 

vagões que rodavam sobre os trilhos, transportando para os grandes depósitos o 

açúcar saído das turbinas; eram marteladas cadenciadas do ferreiro, ao longe, sobre 

a bigorna e a dos carpinteiros que trabalhavam à sombra de grandes árvores; eram 

ruídos secos das polias e correias transmitindo a força do vapor às engrenagens da 

serraria, das máquinas de beneficiamento de arroz, tudo movido a um só tempo e por 

um mesmo propulsor; eram apitos, sirenes e sons diversos que se misturavam às 

vozes dos operários (O PAIZ, 1906, s/p apud SOUZA, 1958, p. 7-8). 

 

As imagens e os sons produzidos na usina e internalizados pelos visitantes podem ser associados 

à ideia de grandeza, suntuosidade. Afinal, talvez não seja insensato interpretar que a Usina Itaicí foi 

construída mediante tal intencionalidade. Ela não foi pensada para ser pequena ou só mais uma entre 

as demais. Ela representava a mesma imponência do seu proprietário: “[...] Sr. Coronel Antonio Paes 

de Barros, poderosa influência política no distrito de Melgaço e progressista industrial matto-

grossense” (O REPUBLICANO, 1898, p. 1). Todavia, os sons de apitos e sirenes são códigos 

relativos à dinâmica de trabalho e indicam uma relação de aprendizagem uma vez que era necessário 

o entendimento desses códigos para execução ou interrupção de alguma atividade ou qualquer outro 

movimento nesse sentido. 

A representação referente à grandiosidade da usina pode também ser observada nas imagens 

abaixo, uma vez que a primeira mostra o interior da usina, especificamente, a casa das máquinas, 

possibilitando visualizar a extensão do ambiente, os andares, bem como parte dos equipamentos entre 

alguns dos funcionários encarregados, que diz respeito aos funcionários de confiança. A imagem 

seguinte, mais recente, mostra o mesmo espaço entre outras ferramentas, porém, condicionada pela 

ação do tempo. Todavia, as condições das intemperes ainda não foram capazes de apagar o registro 

dessa memória, pois se encontra tão imponente como outrora.  

                        Figura 1 - Casa de máquinas da Usina Itaicí. 

 
                             Fonte: Site João Bosco Paes de Barros 
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              Figura 4 - Equipamentos da Usina Itaicí. 

 
              Fonte: Site de jornalismo Zucaratto 

 

 

“Visto à distância, destaca-se o majestoso vulto do importante edifício de dois andares com 

grandes janelas rasgadas amplamente na face principal e no flanco esquerdo do edifício sendo a 

fachada voltada para o rio” (O PAIZ, 1906, s/p apud SOUZA, 1958, p. 8). A fábrica certamente foi 

um dos ambientes mais monumentais que o proprietário construiu. E precisava ser no sentido de que 

esta foi projetada para ocupar a frente da usina, de modo que é a primeira a ser vista. Desta forma, 

estava num lugar estratégico, num ponto que ela não passava despercebida, de forma que até mesmo 

os que só passavam pelo rio avistavam a metrópole mato-grossense.  

No entanto, outros ambientes também foram pensados de forma estratégica. A impressão que 

temos é a de que nada foi despretensioso, porque o proprietário tinha a necessidade de obter uma 

situação de controle, algo muito comum na época. Desta forma, as relações desiguais marcam e 

demarcam profundamente a fábrica. Nessa situação, percebe-se que “patrões não são simplesmente 

patrões, [...], mas são proprietários das casas onde residem os operários, assim como toda rede de 

serviços”. (CIAVATTA, 2007, p. 118). 

A composição do espaço físico reflete a configuração do modelo de sociedade hierárquica na 

qual a Usina Itaicí fazia parte. A setorização não parece ter se efetivado somente por questão de 

organização. É mais do que isso. Ela cria delimitações que circunscrevem a que lugar se pertence 

dentro dessa hierarquia social. As delimitações, de forma direta ou indireta, posicionam as pessoas 

naquela sociedade, uma vez que conferem a cada um seu lugar e sua função, isso reflete na criação 
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de hábitos e valores que são agentes de condutas, que neste caso parece direcionar para um tratamento 

desigual. 

A pesquisa de Gino Buzato13 que trata sobre a cidade e sua educabilidade no período do Estado 

Novo converge no sentido de que apresenta aspectos da educação mostrando as formas pelas quais a 

cidade se torna um elemento educativo. 

Pode-se considerar então, que todos os projetos modernizadores das cidades 

abordadas neste estudo, também foram acompanhados de intenções educativas por 

parte dos governantes referentes à formação de uma nova cultura de hábitos e 

costumes por parte da população citadina, que expressassem o sentido de atualidade 

da gestão política enquanto representação de progresso e desenvolvimento, enfim, 

de modernidade. Essas intenções encontram-se expressas na literatura trabalhada 

neste estudo, pelos conceitos: “civilizador”, “formação de uma nova sensibilidade”, 

“reeducação dos sentidos”, “nova conduta”, “civilidade”, “educabilidade”, “reforma 

do povo”, “novas práticas sociais”, entre outros (BUZATO, 2015, p. 13). 

A educação sugere um ensinamento com base em intencionalidades. A educação não é neutra. 

Ela se constrói a partir de um contexto que envolvem objetivos e direcionamentos. Diante desta 

lógica, verifica-se que os proprietários da Usina Itaicí se organizaram de modo a criar um projeto que 

preparasse as pessoas para a vida naquela sociedade. 

Assim, os espaços passam a desempenhar uma função educativa que se manifesta no estilo da 

Usina Itaicí. Isto é, percebe-se que nesse espaço se promove uma educação voltada para o trabalho, 

para a disciplina e para a manutenção da ordem por se tratar de um núcleo populacional. Nesse 

sentido, o grande desafio era criar estratégias para uma harmonização que via de regra fosse 

incorporada de valores, costumes e práticas próprios da sociedade coronelista e que fosse capaz de 

dinamizar o trabalho e a produção. 

Este propósito é evidenciado por Souza (1958):  

Devo, porém, desvendar alguns aspectos e episódios que refletem o ambiente de 

confiança, harmonia e cordialidade criado pela afabilidade do trato, bom humor e 

tolerância que caracterizavam o Cel. Antonio Paes de Barros e que de certo modo 

amenizava, ali, os rigores que a disciplina impunha naturalmente (SOUZA, 1958, p. 

11). 

Ao que tudo indica, na direção de Faria Filho: 

[...] à cidade como projeto pedagógico era dada tanta atenção e depositada tanta 

confiança nas suas possibilidades para desempenhar a árdua tarefa de transformar 

"súditos em cidadãos", desocupados em trabalhadores, "bárbaros em civilizados" 

[...] (1998, p. 143). 

 

Compreende-se que na definição desse espaço, busca-se projetar também uma educação que 

pretendia efetivar uma homogeneização na construção dos costumes e tradições coronelísticas, 

 
13 A pesquisa de Gino Buzato foi realizada no Programa de Pós-graduação da Universidade federal de Mato Grosso no 

Grupo de Pesquisa História da Educação e memória/UFMT, sendo a primeira a tratar de educação em espaço não 

escolarizado nesse universo de pesquisa. 
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utilizando-se de mecanismos que evidenciem e controlem as diferenças. De modo que não podemos 

ignorar a dimensão espacial na forma que a Usina Itaicí se impunha, pois, seguindo a explicação de 

Frago (1995) sobre a dimensão espacial “[...] como a dimensão temporal ou a comunicativo-

linguística, ela é um traço que toma parte de sua natureza mesma. Não é que a condicione e que seja 

condicionada por ela, mas sim que é parte integrante da mesma; é educação” (FRAGO, 1995, p. 69). 

No seu conjunto, o espaço educativo materializado no universo da Usina Itaicí produziu e foi 

produto de uma nova cultura, como bem disse Faria Filho (1998) em relação ao espaço dos grupos 

escolares de Minas Gerais: “em seu movimento de constituição, foi o palco e a cena de apropriações 

diversas, produzindo e incorporando múltiplos significados para um mesmo lugar projetado pela 

arquitetura escolar” (1998, p. 157).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa acerca da Usina Itaicí aponta como esse núcleo industrial se estabeleceu em meio 

ao contexto histórico nos primórdios do período republicano e nos faz perceber esse movimento a 

partir da educabilidade de natureza não escolar. A leitura realizada com o olhar voltado para o cenário 

educativo segue na direção do que Aleixo (1995) já havia observado no contexto da primeira 

república em Mato Grosso, principalmente em se tratando do cenário das usinas de açúcar e o 

ambiente de trabalho, ou seja, “a educação pela força, obrigatória, sem que o indivíduo interferisse 

no seu destino, de moralização pelo trabalho, através da proposta do enclausuramento nos corpos 

policiais” (ALEIXO, 1995, p. 222). E mais: 

Ao ser conduzido à educação pela força, o homem foi levado a obedecer às normas, 

regulamentos, e se submeteu ao poder da hierarquia superior. Acabou por se tornar 

um elemento “útil” à sociedade, incorporando as propostas da força moralizadora 

pelo trabalho. [....] Então, a educação se configurou como um elemento de controle, 

agindo como instrumento disciplinador e, ao mesmo tempo, transformando-o em 

educando útil ao capital (ALEIXO, 1995, p. 223). 

 

O controle do tempo e do espaço fazia parte das medidas de disciplinamento. Esse controle 

demarcava o limite entre a condição de empregador e empregado e as hierarquias no geral, pois 

nenhum espaço é neutro, nem naquele sistema e nem atualmente. Cada lugar tem suas normas de 

ocupação. Mais que um lugar, indicava-se também um tempo, dividido entre as horas de trabalho e 

horas de lazer, todos controlados, uma vez que este controle reprimia o ócio, a vadiagem, favorecendo 

melhor eficiência do uso do tempo para o trabalho. 

Além do controle do tempo e do espaço, as formas pelas quais se davam a apreensão dos 

afazeres também é outro elemento importante. Nesse sentido, constatou-se que os trabalhadores, na 

maioria analfabetos, executavam as suas tarefas por meio das trocas de experiências que estabeleciam 
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entre eles, mas sob o comando dos proprietários e de seus funcionários de confiança. Com isso, 

entende-se que a educação se materializou por meio da relação desses atores no espaço de 

confinamento, das relações de convivência e da relação de trabalho, pelos objetos produzidos e pelas 

técnicas aplicadas, sem deixar de fora os hábitos, valores e costumes, experiências e práticas de 

sociabilidades e principalmente as de controle. 
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RESUMO 

A desvalorização feminina no âmbito econômico tem inúmeros impactos e um deles é sobre o desenvolvimento 

econômico. Apresentar tal tema possibilitou diversificar os estudos na área da economia feminista, que 

geralmente tem abordagens mais voltadas para a economia do trabalho. Nesse trabalho há um aprofundamento 

utilizando variáveis que vão mais além. O presente trabalho pretende mostrar se há, de fato, uma relação 

significativa entre a desigualdade de gênero e o desenvolvimento econômico de um país. Além disso, pretende-

se verificar a correlação entre as variáveis como acesso à educação, participação política, acesso ao mercado 

de trabalho, saúde reprodutiva das mulheres, a liberdade político-econômica de um país e o IDG, e também 

verificar o impacto da mudança dessas variáveis no IDG. Para isso, fez-se uso de modelos com dados em 

painel. Os resultados obtidos mostraram que realmente o desenvolvimento de um país impacta positivamente 

para a igualdade de gênero, ou seja, países com maiores indicadores de desenvolvimento humano apresentam 

menores Índice de Desigualdade de Gênero (IDG). Além disso, a educação, a representatividade política e a 

saúde reprodutiva das mulheres tendem a diminuir essa desigualdade e podem melhorar a evolução do IDG. 

Outro ponto é que quanto mais as mulheres ocupam postos de trabalho, menor tende a ser o tratamento 

desigual. E o grau de liberdade se mostrou relativamente inverso à segregação feminina, ou seja, quanto mais 

liberal um país, menor tende a ser a desigualdade entre os gêneros. 

 

Palavras - chave: Economia Feminista. Desigualdade de Gênero. Desenvolvimento Econômico. 

 

ABSTRACT 

The devaluation of women in the economic sphere has numerous impacts and one of them is on economic 

development. Presenting this theme made it possible to diversify studies in the area of feminist economics, 

which generally have approaches more focused on the economics of work. In this work there is a deepening 

using variables that go further. The present work intends to show if there is, in fact, a significant relationship 

between gender inequality and the economic development of a country. In addition, it is intended to verify the 

correlation between variables such as access to education, political participation, access to the labor market, 

women's reproductive health, a country's political-economic freedom and the IDG, and also to verify the 

impact of the change. of these variables in the IDG. For this, we used the panel data models. The results 

obtained showed that the development of a country actually has a positive impact on gender equality, that is, 

countries with higher human development indicators have lower Gender Inequality Index (GDI). In addition, 
education, political representation and women's reproductive health tend to reduce this inequality and 

can improve the evolution of the GDI. Another point is that the more women occupy jobs, the less 

unequal treatment tends to be. And the degree of freedom proved to be relatively inverse to female 

segregation, that is, the more liberal a country, the lower the inequality between genders tends to be. 

 

Keywords: Feminist Economics. Gender Inequality. Economic development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Englobar a mulher em pautas como a do desenvolvimento econômico, exige a contextualização 

de temas como sua caminhada histórica na conquista de direitos. Esses direitos envolvem o acesso à 

educação e à saúde e, por consequência, sua inclusão no mercado de trabalho, no governo, e na vida 

social e política em geral. Por muito tempo, sua presença não foi reconhecida, pelo fator cultural, 

econômico, religioso, entre outros. 

O primeiro ponto trazido por Ferreira (2004) é sobre a questão da inserção feminina no meio 

parlamentar. Na aplicação de uma prática política deve ser sempre levada em consideração a redução 

da desigualdade de gênero, mas não olhando de uma perspectiva de que ambos – homem e mulher – 

sejam iguais, mas que cada um vai ter as suas necessidades específicas sociais e governamentais. O 

argumento de Maia e Lopes (2001) demonstra que a ausência do governo, como meio de promover 

essa igualdade, traz consigo consequências e causas negativas. 

A desvalorização do gênero feminino, está ligada a ausência de políticas públicas capazes de 

reduzir esse problema social. No entanto, não é o único fator desencadeante. As ideologias e as 

culturas presentes na sociedade evidenciam o universo doméstico como espaço desvalorizado e o 

universo público como espaço legítimo, segregando a mulher exclusivamente ao meio doméstico e o 

homem ao universo público, mulheres cuidando somente dos filhos e do lar, enquanto homens do 

trabalho e das decisões políticas. Tudo isso acaba por influenciar no afastamento da mulher de 

atividades externas, e os homens das internas, gerando essa desigualdade nas contribuições de cada 

um, roubando a liberdade de transitar em ambas as esferas, sejam elas públicas ou domésticas. 

O nível de religiosidade em um país também é um agravante para acentuar o nível de 

desigualdade de gênero, e, por consequência, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Segundo 

Klingorová (2015), desde as raízes das religiões mais antigas a mulher é silenciada, pois onde elas se 

originaram geralmente o patriarcado era dominante, tornando assim a posição das mulheres inferior 

à dos homens. Como resultado disso, seu respeito e papel fundamental se resumiu apenas à vida 

familiar, incumbindo a elas apenas o lugar de mães e esposas, esquecendo de torná-las livres para não 

ser somente isso, mas assumir lugares em que os homens se fazem presentes também, deixando a 

igualdade prevalecer. 

A partir disso, Klingorová (2015) criou um modelo econométrico onde correlacionou variáveis 

como religiosidade, proporção de sexo, alfabetização, universidade, parlamento e força de trabalho 

com a desigualdade de gênero para analisar qual delas tinha maior influência sobre essa última 

variável. O autor pode-se afirmar que a religiosidade de um estado está estatisticamente relacionada 

às variáveis selecionadas de desigualdade de gênero. Ou seja, os resultados encontrados demonstram 



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

                                  

336 
 

que entre essas variáveis há uma correlação positiva, e que quando há um aumento no nível de 

religiosidade dos países, a desigualdade de gênero também aumenta. 

A partir disso, países que não priorizam a questão social com rigor estão sofrendo os impactos 

econômicos, pois isso acontece como um processo encadeado. A questão social está intrinsecamente 

ligada ao processo de fluxo circular de renda. Partovi, Amini e Safyar (2011 apud GELARD; ABIRD, 

2016, p. 1718) estudaram o efeito da desigualdade de gênero no crescimento econômico no período 

1966-2006. Os resultados mostram que a educação tem um efeito positivo e significativo sobre o 

crescimento econômico. Quando ocorre redução do nível de desigualdade de gênero na educação e 

no emprego, e o crescimento econômico aumenta. Portanto, ao aumentar a média de anos de 

escolaridade das mulheres, aumenta o crescimento econômico. 

Analisando o caso do Brasil, as mulheres ainda apresentam uma taxa de participação no 

mercado de trabalho pequena. No entanto, Soares e Izaki (2002) evidenciam que com o decorrer dos 

anos, as mulheres se profissionalizaram mais que os homens e, como consequência disso, 

aumentaram sua participação no mercado de trabalho. O período analisado pelos autores foi de 1977-

2001, onde ocorreu aumento de 3,9 para 5,7 no número médio de anos de estudos das mulheres, 

ficando 1 ano à frente aos anos médios de escolaridade dos homens nesse período. Porém, esse 

aumento no decorrer dos anos não se mostra tão significativo, revelando assim que houve pouco 

desenvolvimento no nível educacional das mulheres ao longo do tempo. 

Baseado na concepção de Fernandez (2019), o Brasil está iniciando programas e políticas 

públicas que visam a diminuição da desigualdade de gênero. Tem-se criado projetos como o Plano 

Nacional de Políticas Públicas para Mulheres (PNPM) que visa diminuir as disparidades 

financeiras/econômicas e criar uma maior conscientização de que as mulheres são tão importantes 

quantos os homens para se avançar no desenvolvimento. Ainda segundo Fernandez (2019), há dois 

tipos de segregação quando se olha para a realidade do mercado de trabalho feminino brasileiro, e o 

Brasil ainda apresenta os piores índices quando se trata de tal gênero.  

A primeira é a segregação horizontal, causada principalmente pelo estereótipo do que seria 

“trabalho de homem” e “trabalho de mulher”, sendo destinado às mulheres trabalhos que se 

assemelham às atividades domésticas, que enfatizem a crença de existir uma fragilidade física, 

emocional, racional, e não terem a capacidade para a realização dos mesmos trabalhos que os homens 

desempenham. Isso, consequentemente, faz com que o público feminino esteja concentrado nas 

atividades do setor terciário, nas categorias de serviços sociais e domésticos, onde, geralmente, os 

salários são menores. Isso pode ser demonstrado por meio dos dados do IPEA (2009), onde 4,5% dos 

homens somente trabalham nesse setor, e o restante é composto por mulheres. Os homens já se 

encontram em grande parte no setor primário e secundário, tendo assim, por consequência, melhores 

salários e melhores condições de trabalho. O segundo tipo de segregação é a vertical, onde cargos 
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superiores geralmente são ocupados por homens e cargos inferiores por mulheres. Isso pode ser 

observado ao analisar alguma organização, o que evidencia a dificuldade feminina de ascensão 

profissional e, portanto, melhoria salarial.  

Ao analisar os trabalhos feitos na área da Economia Feminista, na maioria das vezes, o foco é 

a desigualdade salarial, divisão sexual do trabalho, o mercado de trabalho. No entanto, em termos 

macroeconômicos, têm-se discutido pouco sobre a relação da desigualdade de gênero e o 

desenvolvimento das regiões e/ou nações. E é por essa razão que é necessário demonstrar também 

que as discussões com relação ao papel da mulher no desenvolvimento econômico, não são somente 

teorias, mas que há aplicabilidade do quanto há um impacto positivo em priorizar políticas públicas 

voltadas para o bem estar social feminino em uma sociedade, e o inverso também quando não há essa 

priorização.  

Nesse sentido, tem-se como objetivo responder a seguinte questão de pesquisa: Será que há 

uma relação entre o Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) e o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)? É necessário mudar a realidade precária desses países que ainda apresentam esse problema 

social, da segregação feminina, para consequentemente melhorar o nível de bem estar social e 

econômico. Como hipótese, tem-se que quando há uma engenharia social de reformulação das 

políticas voltadas para as mulheres na área da educação, mercado de trabalho, representação política, 

gravidez precoce e é amparada, pode haver uma melhora na desigualdade de gênero e, 

consequentemente, no Índice de Desenvolvimento Humano. 

Esse trabalho utilizará 161 países como amostra, nos anos de 2017 a 2019. A partir disso será 

elaborado um modelo econométrico capaz de verificar se as variáveis, presente nesses países como 

educação, participação política feminina, grau de liberalismo político, saúde reprodutiva feminina, 

além do quanto e como essas mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, e o IDH estão 

correlacionadas e impactando de alguma forma o IDG. 

Por fim, será feita as análises dos dados demonstrando o impacto de como essas variáveis 

afetam a desigualdade de gênero e como é importante visualizar não somente pelo parâmetro do 

desenvolvimento humano em si, mas como essa desigualdade se relaciona com o nível de bem-estar 

social e econômico. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na economia, no campo teórico, as mulheres também tiveram que conquistar espaços que até 

então era como se elas fossem inexistentes. Partindo dos autores neoclássicos e clássicos, é válido 

ressaltar alguns pontos que suas obras tinham em comum sobre a função feminina na sociedade. 

(BOHN, 2017). 
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Primeira situação era de que todas as mulheres são dependentes dos pais ou dos maridos, e que 

em algum momento casarão ou terão filhos, justificando assim a sua impossibilidade de ingressar no 

mercado de trabalho. Além disso, nasceram para os serviços domésticos, suas capacidades 

reprodutivas a destinaram somente a isso, pois qualquer atividade externa, como estudar e trabalhar 

prejudicaria o sistema, logo são a favor de que não se pague salários iguais ou o mínimo e que não 

aprendam as atividades industriais. Para os autores clássicos e neoclássicos, os salários desiguais, 

menores para as mulheres poderiam ser justificados pelas produtividades baixas. E por fim, ainda era 

consideradas inferiores aos homens, pois eram consideradas agentes econômicos irracionais, já que 

as suas decisões dependiam sempre dos homens e também por somente executarem atividades 

domésticas, nenhuma outra além dessa. (PUJOL, 2003). 

Entre um dos grandes pensadores clássicos, Adam Smith considerava o trabalho de educar os 

filhos uma importante tarefa, mas apenas no âmbito doméstico para o meio social, externo a isso não 

havia relevância e ele justificava que não havia mesmo como haver a presença feminina no meio 

produtivo, já que era indispensável a sua função no lar. (TEIXEIRA, 2008). 

Smith entendia que pôr a atividade doméstica ser algo que estava interligada diretamente com 

as relações pessoais, sua contrapartida não era o lucro e sim o que era gerado dentro do lar dessa 

família, logo essa atividade não era interligada com a economia de mercado, e assim ocuparia um 

espaço de invisibilidade. (BOHN, 2017). 

Stuart Mill apesar de ser um clássico, mostrou um ponto de vista diferente dos que falavam 

sobre esse assunto, foi a partir dele que se começou a ter uma visão diferenciada sobre a igualdade 

entre os sexos. Um dos assuntos que tratou em suas obras foi de que não pode se afirmar que uma 

mulher é incapaz de se envolver em questões políticas, já que nunca houve um governo só de 

mulheres, logo a submissão feminina não é algo palpável teoricamente, já que não se tem provas 

dessa incapacidade que subjugam. (SILVA, 2013). 

Ainda mais polêmico, já que era um homem a frente do seu tempo, o autor e pensador chegou 

a comparar as condições que as mulheres eram colocadas como a de escravos, pois dentro do 

casamento é tratada dessa forma, inclusive sugeriu uma reforma na legislação do casamento. 

Defendeu ainda que a mulher pudesse ter a sua liberdade financeira e ter direito a construir seus 

próprios bens. Para Mill, a condição de liberdade colocada na lei está em gozo apenas para os cidadãos 

do sexo masculino e que essa realidade é inexistente para as mulheres. (SILVA, 2013). 

E logo depois de Mill, a Economia Feminista passou por três ondas. Na primeira onda, foi 

definida como Economia de Gênero, nela as mulheres começam a ser enxergadas, rompendo com a 

visão androcêntrica dos neoclássicos. No entanto, não há um foco na origem dessa desigualdade, nela 

a mulher ainda não é inserida na vida pública e o seu trabalho doméstico ainda não é trazido à tona 

para ser estudado. (SILVA, 2013). 
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Na segunda onda, surge a Economia Feminista de Conciliação que busca nas análises inserir o 

trabalho doméstico na economia de mercado, tornando-o relevante, e não somente aquelas atividades 

que eram remuneradas. Além disso, buscou compreender a origem das desigualdades nas teorias 

econômicas neoclássicas, mostrando que justamente por ser formada por homens, tinha essa visão 

androcêntrica, e que inserir a mulher nas análises, não torna a pesquisa com menos credibilidade. 

(SILVA, 2013). 

Na terceira onda, a Economia Feminista de Ruptura, a mulher não é vista somente em uma 

visão generalizada, mas há uma realidade intrínseca a cada uma, envolvendo nas discussões cor, raça, 

gênero, religião a que ela pertença. A interdependência que era exigida, de que a mulher assume o 

papel doméstico e em contrapartida o homem exerça sua função financeira e política, externa ao lar, 

presente nos estudos anteriores, deixa de existir. (SILVA, 2013). 

No trabalho de Beltrão (2009), ele procura explicar a redução da desigualdade de gênero na 

educação brasileira, não apenas apresentando esse problema social, mas procura explicar a origem 

disso, que vai desde a história da formação do Brasil até o comportamento presente na sociedade. Sua 

obra é marcada pela contribuição na economia feminista da terceira onda.  

No Brasil, durante o período colonial, as mulheres negras (com exceção das alforriadas) eram 

escravas ou mulheres de segunda classe, ou seja, apesar de libertas não podiam frequentar a escola, e 

muito menos os trabalhos extra domésticos, além de não poderem votar. Logo depois da conquista 

do voto feminino, com a necessidade de conquistar mais eleitores, os partidos políticos incentivavam 

a alfabetização das mulheres, com isso houve o aumento do ingresso delas nas escolas. 

Consequentemente conquistaram dois espaços, político e na educação. (BELTRÃO, 2009). 

Outra conquista foi em relação a saúde e o ingresso no mercado de trabalho, com os avanços 

da ciência, as mulheres na década de 60 passaram pela revolução sexual, onde puderam ter acesso 

aos métodos contraceptivos, e assim poderem planejar o número de filhos e o espaçamento de um 

para o outro, consequentemente isso permitiria o seu acesso mais facilmente ao mercado de trabalho. 

(BELTRÃO, 2009). 

E a economia feminista pode se entrelaçar com outros ramos como a economia do trabalho. 

Assuntos como a segregação ocupacional, a discriminação de gênero e as disparidades salariais 

entraram nos modelos econômicos, mostrando a relevância de se incluir tais assuntos nas análises que 

assim pode se tornar muito mais completa, e menos generalista. Outra importante inclusão no campo 

das ciências econômicas, foi do trabalho domésticos não remunerado exercido pelas mulheres, como 

uma variável, trazendo visibilidade a contribuição que esse trabalho tem. (TEIXEIRA, 2018). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Análise de correlação 
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A análise de correlação é utilizada para medir a força ou o grau de associação linear entre duas 

variáveis (GUJARATI, 2011, p.43). Derivada dessa análise, surge a matriz de correlação, que contém 

em cada campo o valor do coeficiente de correlação de Pearson, que é a medida que se utiliza para 

demonstrar em valores numéricos esse grau de correlação. 

Na diagonal principal da matriz de correlação, os valores são geralmente 1, pois é a relação da 

variável com ela mesmo. No restante da matriz são as relações da variável que está na horizontal com 

a vertical. 

Esse coeficiente é obtido através da seguinte expressão: 

 
(1) 

Sendo assim ele é a razão da covariância e do desvio padrão de X e Y. Os valores que o 

coeficiente de Pearson pode assumir são valores dentro do intervalo de -1 até +1. Se a correlação for 

menor que zero, representa que as variáveis são inversamente proporcionais. O valor de -1 indica uma 

correlação negativa perfeita, então, quanto mais os valores se aproximarem desse valor, mais próximo 

estarão desse grau de associação. 

Caso a correlação tenha o valor igual a zero, indica que não é possível perceber que existe 

relação entre as variáveis, não indicando necessariamente que não possuem um grau de associação 

linear. E se o valor obtido for maior que zero, indica uma correlação diretamente proporcional. Quanto 

mais próximo o valor da correlação entre duas variáveis estiver de 1, mais perfeita essa correlação 

será. 

Portanto, no intervalo de 0 a 1 se o valor estiver mais próximo de 1 indica uma forte correlação 

positiva e quanto mais próximo de 0 uma fraca correlação positiva e no intervalo de 0 a -1, se o valor 

estiver mais próximo de -1 indica uma forte correlação negativa e quanto mais próximo de 0, partindo 

de -1, indica uma fraca correlação negativa. 

 

3.2 Os modelos de dados em painel 

 

O modelo de Dados em Painel são combinações de unidades numéricas em determinados 

períodos, que com suas características específicas podem ou não variar ao longo do tempo, além de 

ainda poderem ter um termo de erro. Existem algumas vantagens quando se organiza-os dessa forma: 

i) Permite que a heterogeneidade exista entre as variáveis; ii) Os dados ficam mais flexibilizados para 

se trabalhar e ter uma fácil visualização das informações; iii) São mais apropriados para se analisar 

mudanças; iv) Facilita detectar e medir alguns efeitos durante um período de tempo. 

Segundo Beck (2001), os painéis podem ser de duas maneiras. O curto também chamado de 

Stacked, Cross-Section Dominant ou até somente “Painel de Dados” é quando o número de casos é 
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maior que a quantidade de períodos temporais. O longo chamado de Temporally Dominant ou Time-

Series Cross-Section é quando quantidade de períodos temporais supera os casos. 

Os Painéis podem ser utilizados para fazer as análises de regressão e estimar os modelos: 

Pooled, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios que serão melhor explicados nas subseções seguintes. 

 

3.2.1 Modelo de Dados em Painel Pooled 

 

O modelo Pooled faz com que todas as observações sejam resumidas a apenas uma reta de 

regressão linear (MESQUITA, 2021), ignorando assim a heterogeneidade que pode está presente nas 

informações coletadas (BASTOS, 2009). Seus estimadores são obtidos através do método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e podem ser melhor explicados pela equação abaixo: 

 (2) 

Onde Y é a variável dependente e i corresponde a unidade de corte transversal e t é período de 

tempo; o intercepto  e o coeficiente angular  serão constantes independente dos valores que i e t 

assumirem; e o  é o fator de erro. 

Diferente dos outros modelos que serão apresentados, o  não pode ser destrinchado. Então, 

se por acaso houver dados que não sejam aleatórios, e sejam sistematizados, o Pooled não se 

encaixará, pois o termo de erro é uniforme para todos os casos. Então se houver casos em que haja 

fatores que influenciam o X e eles não forem observados, isso poderá gerar um víeis prejudicando 

assim a eficiência do estimador . (MESQUITA, 2021). 

 

3.2.2 Modelo de Dados em Painel com Efeitos Fixos 

Para se trabalhar com o modelo de Efeitos Fixos, o primeiro passo é entender que a equação 

2 se transformará na equação 3 abaixo: 

 (3) 

Diferentemente do modelo Pooled, onde o fator de erro é o mesmo para o modelo inteiro, nesse 

caso haverá o efeito fixo de erro (𝜇𝑖𝑡) ou heterogeneidade não observada, que seriam todos aqueles 

fatores não observáveis ou não mensuráveis que determinaram o  para cada unidade, e o efeito de 

erro variável . 

Para se utilizar do modelo de efeitos fixos, será necessário a within transformation, onde é 

gerado um estimador within, que se utiliza da variação do tempo dentro de cada unidade observada e 

tem por objetivo retirar o da equação, para evitar um modelo viesado. Como resultado dessa 

estimação o  e  serão eliminados, tornando-os constantes ao longo do tempo. Além disso o 

intercepto se tornará variável. 
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Havendo um intercepto para cada unidade, a análise de quando há vários aspectos que 

influenciam as variáveis se torna mais individualizada, podendo-se analisar cada caso de maneira 

única e distinta. Outra vantagem, é que esse modelo é menos viesado do que o Pooled, já que será 

levado em consideração o erro variável. 

3.2.3 Modelo de Dados em Painel com Efeitos Aleatórios 

Uma das primeiras diferenças do modelo de Efeitos Aleatórios é a sua capacidade de incluir 

variáveis que não se alteram com o passar do tempo, como por exemplo geografia, nacionalidade, 

gênero, etc. Com isso, o efeito fixo de erro  apresentado na equação anterior, não tem relação 

mais com a variável independente, tornando-o assim sem viés e logo não precisará mais ser removido. 

No entanto, trazendo isso para a realidade as vezes se torna difícil de se aplicar, tornando assim o 

modelo eficiente, porém enviesado. 

Nesse modelo também o intercepto  assume um valor médio entre os indivíduos e o coeficiente 

angular  poderá ser variável, diferentemente ao de efeitos fixos. 

O grande embate está entre escolher entre o modelo de efeitos aleatórios e o de efeitos fixos, 

justamente porque por mais que se tenha um modelo mais eficiente nos efeitos aleatórios, o que 

apresenta menos víeis é o de efeitos fixos. 

Segundo Beck (2001, p. 284), conforme observações de aplicabilidade desses modelos, quando 

se tem amostras de uma população mais ampla é preferível o de Efeitos Aleatórios, e quando se deseja 

fazer análises mais restritas as unidades, mais especificas é preferível o de Efeitos Fixos. Para se 

escolher o modelo que melhor se adequa com os tipos de dados utilizados são utilizados os seguintes 

testes: i) Teste de Chow, que testa a hipótese nula de que o modelo Pooled é mais adequado que o 

modelo de Efeitos Fixos; ii) Teste de Breush-Pagan, que testa a hipótese nula de que o modelo Pooled 

é mais adequado que o modelo de Efeitos Aleatórios, e; iii) Teste de Hausman, que testa a hipótese 

nula de que o modelo com Efeitos Aleatórios é mais adequado que o modelo de Efeitos Fixos. 

 

3.3 Fonte e Tratamento de dados 

 

O tipo de pesquisa utilizada foi de cunho quantitativo. Os dados foram organizados em painel, 

sendo utilizados 161 países, para os anos de 2017, 2018 e 2019. Esses países estão inseridos em todos 

os continentes do planeta. 

Para representar a variável educação será utilizada a Média de Anos de Escolaridade Feminina 

(MAE), que mostra o número médio de anos de educação recebidos por mulheres de 25 anos ou mais 

de idade, conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano, feito pelo PNUD (Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas). No relatório foi agrupado os dados do Instituto de Estatística 
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da UNESCO (2020), Barro e Lee (2018), Pesquisas Macrodemográficas e de Saúde da ICF (2016-

2019), Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos do UNICEF e OCDE (2019). 

Com relação a representação política feminina, a variável escolhida foi a Porcentagem de 

Assentos Parlamentares (PAP) ocupados por mulheres em cada país analisado, os dados foram 

reunidos pelo relatório do PNUD, que utilizaram como fonte o IPU (2020). 

A maneira de como um país se preocupa com a saúde reprodutiva feminina, foi medida pela 

variável Taxa de Natalidade entre Adolescentes (TNA), obtida do relatório do PNUD, teve como 

fonte UNDESA (2019). A TNA mensura o número de nascimentos por 1.000 mulheres de 15 a 19 

anos. 

Além dessas variáveis, com o intuito de demonstrar o quanto o país analisado consegue alocar 

mais mulheres do que homens nos postos de trabalho formais, foi utilizada a variável Taxa de 

Participação na Força de Trabalho (TPFT), com os dados do PNUD também, que foram retirados do 

OIT (2020). A TPFT mede a proporção da população feminina em idade ativa (com 15 e mais anos 

de idade) que se dedica ao mercado de trabalho, quer por trabalho, quer por procura ativa de trabalho, 

expressa em percentagem da população em idade ativa. 

Para relacionar as variáveis acima com a desigualdade de gênero, ou seja, como as mulheres 

estão sendo posicionadas com relação aos homens, foi escolhida a variável Índice de Desigualdade 

de Gênero (IDG), obtida também do PNUD foi calculado usando a medida de desigualdade sensível 

à associação sugerida por Seth (2009), o que implica que o índice é baseado na média de meios gerais 

de diferentes ordens, primeiro a agregação é feita por uma média geométrica entre as dimensões do 

quadro 1; essas médias, calculadas separadamente para mulheres e homens, são então agregados 

usando um harmônico entre os sexos. (PNUD, 2022) 

Com a desigualdade de gênero, vem acompanhada as suas consequências e para mostrar o 

quanto há um impacto econômico derivado desse problema social foi escolhida a variável Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que mede o nível de bem-estar econômico e social que um país se 

encontra. O IDH é a média geométrica de três dimensões básicas do desenvolvimento humano - uma 

vida longa e saudável, conhecimento e um padrão de vida decente. (PNUD, 2022) 

E para finalizar a análise, foi escolhida a variável Grau de Liberdade (GL), para medir o nível 

de liberdade econômica presente em um país, e se isso pode ser um fator que influencie em como as 

mulheres assumem uma posição mais igualitária nessa sociedade. Esses dados foram obtidos do Index 

of Economic Freedom, um guia anual publicado pela Heritage Foundation. 

A liberdade econômica é definida para a Heritage Foundation com base em 12 fatores 

quantitativos e qualitativos, agrupados em quatro grandes categorias, ou pilares, de liberdade 

econômica: o Estado de Direito (direitos de propriedade, integridade do governo, eficácia judicial); 

Tamanho do governo (gastos do governo, carga tributária, saúde fiscal); Eficiência Regulatória 



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

                                  

344 
 

(liberdade de negócios, liberdade trabalhista, liberdade monetária); Mercados Abertos (liberdade de 

comércio, liberdade de investimento, liberdade financeira). A pontuação geral de um país é obtida 

pela média dessas doze liberdades econômicas, com igual peso sendo dado a cada uma. (HERITAGE, 

2022) 

Os valores apresentados pelos países em cada variável utilizada podem estar na escala de 0 a 

100, quando analisados na tabela de estatística descritiva, e para facilitar os cálculos quando 

apresentados na matriz de correlação, nos testes e nos resultados dos dados em painel assumem 

valores de 0 a 1. Quanto mais perto de 0 indica que esse índice se encontra reduzido e quanto mais 

próximo de 1 ou 100 esse índice encontra-se elevado. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Análise das estatísticas descritivas 

Na Tabela 1, é apresentada a estatística descritiva das variáveis utilizadas na pesquisa. A 

relevância de se mostrar uma tabela dessas, com os dados que foram disponibilizados, já que foram 

utilizados países de diferentes regiões do mundo, é que se pode ter uma visão de um contexto global 

de quais desafios ainda estão implícitos na realidade feminina. 

 

Tabela 1 – Tabela de Estatística Descritiva 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

IDG 29,94 21,39 0 81,3 

GL 60,91 11,10 4,9 90,2 

IDH 68,35 21,29 0 95,7 

MAE 8,32 3,44 1 13,9 

PAP 22,32 11,55 0,1 55,7 

TNA 49,98 41,59 0,3 193,6 

TPFT 52,11 15,44 5,8 83,9 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O IDG apresentou o valor médio de 29,94 um valor bem baixo, já que ficou longe do valor de 

100, por isso esse índice requer a análise mais aprofundada da realidade de cada país e com um desvio 

padrão de 21,39 indicando assim que os dados não são tão dispersos. Para demonstrar que esses 

valores de cada país podem ter uma alta variabilidade dependendo da região e a realidade econômica 

presente basta olhar para o valor mínimo e máximo apresentado. O valor de IDG máximo atinge 81,3 

no país Iêmen, e o mínimo 0 em países como a Dinamarca, Suíça e Suécia. Quanto mais elevado é o 

IDG, maior será a desigualdade de gênero e, portanto, é perceptível que esses países apresentam 

realidade culturais, econômicas, sociais bem distintas uma da outras. 
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A média da variável GL ficou com o valor de 60,91 e desvio padrão de 11,10, ou seja, os dados 

são bem homogêneos. O país considerado com maior liberdade foi Hong Kong, que teve um GL igual 

a 90,2 e o que apresentou o menor valor a Coreia do Norte com o valor de 4,9. 

O IDH teve uma média de 68,35 e um desvio padrão de 21,29 demonstrando pouca dispersão 

de dados. O valor mínimo obtido nessa variável foi de 0 nos países de Chade, Nigéria e República 

Centro-Africana todos do mesmo continente. Já, o valor máximo para essa variável foi atingido pela 

Noruega com o valor de 95,7, indicando alto grau de desenvolvimento humano com melhores 

indicadores de saúde, educação e renda. 

A variável MAE, apresentou o valor médio de 8,32, ou seja, o acesso à educação para as 

mulheres ainda é precário e escasso, e isso fica evidente com um desvio padrão de 3,44, pouca 

variação da média, mostrando assim que isso ainda é uma realidade de muitos países. O país que 

apresentou o menor valor nessa variável foi Burkina Faso, que fica localizado no continente africano, 

com o valor mínimo de 1 e isso pode ser explicado justamente por possuir um IDH de 43, que é 

considerado baixo e bem abaixo da média e um IDG de 60 (alta desigualdade de gênero). 

O país que apresentou o valor máximo de Média de Anos de Escolaridade (MAE) entre os 

países da amostra foi a Alemanha, com 13,9 anos em média, que diferentemente de Burkina Faso, é 

acompanhado de um IDH elevado e bem acima da média (94,3) e um IDG baixo (8,4), bem abaixo 

da média. 

A variável PAP apresentou o valor médio de 22,32 sendo assim a porcentagem de mulheres que 

são representadas em cargos políticos, ao redor do mundo, é baixa e um desvio padrão de 11,55. O 

valor mínimo apresentado foi 0,1, em 3 países Micronésia, Papua Nova Guiné e Vanuatu. O valor 

máximo de 55,7 é de Ruanda, país que possui alta representação feminina, outro número que explica 

isso, é o seu IDG que tem um valor baixo de 40,4 nesse país. 

A TNA apresentou um valor médio de 49,98 e um desvio padrão de 41,59. Logo, de todas as 

variáveis que estão no quadro, a taxa de natalidade de adolescentes apresenta um valor alto de grau 

de dispersão de dados. O valor mínimo apresentado foi pela Coréia do Norte que ficou com 0,3 e o 

valor máximo pela Nigéria que ficou com 193,6. Diante disso se vê que tais países apareceram em 

destaque nos valores de outras variáveis. A Nigéria foi o país que atingiu o IDH mais baixo e a Coréia 

do Norte foi o que teve o menor GL. 

O valor médio da TPFT foi de 52,11 e o desvio padrão foi de 15,4. Ruanda aparece 

representando o valor máximo nessa variável, com 83,9 e o que apresenta o menor valor é o Iêmen 

com 5,8. Mais uma vez, se verifica que esses países destacados apresentam relação com outras 

variáveis. Ruanda é o país que mais tem representação política feminina, foi ela que ficou com o valor 

máximo na variável PAP e o Iêmen foi o país que teve o valor máximo na variável IDG, ou seja, um 

país com alta desigualdade de gênero. 
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4.2 Análise da Matriz de Correlação 

 

Através da Tabela 2 é possível visualizar a correlação das variáveis apresentadas com o IDG, 

ou seja, o quanto elas estão linearmente associadas, como uma variável se comporta mediante a 

variabilidade da outra, sendo assim é a medição dessa relação. 

Os valores dos coeficientes apresentados na Tabela 2, são chamados de coeficientes de 

correlação de Pearson (r) e podem estar entre -1 e 1. Quanto mais próximos de 1 indica uma forte 

correlação positiva e quanto mais próximo de -1 indica uma forte correlação negativa. 

 

Tabela 2 – Matriz de Correlação 

  IDG GL IDH MAE PAP TNA TPFT 

IDG 1       
GL -0,3353 1      
IDH -0,2551 0,4271 1     
MAE -0,6761 -0,5423 -0,8602 1    
PAP -0,1862 -0,1299 -0,1903 -0,2109 1   
TNA 0,5685 -0,4014 -0,6348 -0,7079 -0,0913 1  
TPFT -0,0742 -0,0033 -0,0867 -0,0413 0,1994 0,2597 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na segunda linha, será analisado como o GL está se correlacionando com o IDG, variável 

presente na primeira coluna. Nesse caso, o valor apresentado foi -0,3353 mostrando assim que entre 

essas duas variáveis há uma fraca correlação negativa. Ou seja, apresentam uma relação inversamente 

proporcional, conforme os graus de liberdade de um país aumentam, a desigualdade de gênero 

diminui. 

O IDH quando relacionado com o IDG, apresentou o valor de -0,2551 indicando assim entre 

eles uma fraca correlação negativa, logo, conforme o IDH aumenta, a desigualdade de gênero diminui 

no país. Com o GL, o valor obtido foi de 0,4271 demonstrando uma fraca correlação positiva, ou seja, 

quanto maior a liberdade econômica de um país, maior tende a ser o seu desenvolvimento humano. 

A variável MAE localizada na quarta linha, cruza com as colunas de IDG, GL e IDH. Todos 

apresentaram uma alta correlação negativa com os seguintes valores, respectivamente, -0,676; -

0,5423; -0,8602. Logo, quando se aumenta a média de anos de escolaridade feminina em um país, a 

desigualdade de gênero diminui e o inverso também pode ocorrer. Além disso, quanto maior o índice 

de desenvolvimento humano e os graus de liberdade de um país, geralmente a média de anos de 

escolaridade feminina diminui. 

A variável PAP na quinta linha mostra que conforme há uma alta na porcentagem de mulheres 

no parlamento, a desigualdade de gênero pode diminuir. Outra inferência presente na Tabela 2 é com 
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relação correlação entre as variáveis TNA e IDG. Desse modo, TNA tem uma forte correlação 

positiva com o IDG (0,5685), indicando assim que conforme a taxa de natalidade na adolescência 

aumenta, a desigualdade de gênero presente em um país também tende a aumentar. O IDH e a variável 

MAE apresentaram uma forte correlação negativa, logo coincidentemente se a taxa de mães 

adolescentes aumenta o desenvolvimento humano de uma país tende a diminuir, assim como a média 

de anos de escolaridade feminina. 

E por fim, na última linha, a variável TPFT se relacionou com as colunas IDG e teve o valor de 

-0,0742. Quando relacionada com o IDG, GL, IDH, MAE apresentou uma fraca correlação negativa 

Como também, quando a média de anos de escolaridade aumenta, elas ocupam menos postos 

de trabalho. E quando há um alto índice de desigualdade de gênero, menos mulheres estão 

trabalhando. Com relação as variáveis PAP e TNA, elas vão ter uma fraca correlação positiva, 

consequentemente quando, há um aumento na representação política feminina e na taxa de natalidade 

entre adolescentes aumenta a quantidade de mulheres trabalhando.  

 

4.3 Análise dos testes 

 

Através dos dados obtidos, verificou-se qual modelo de dados em painel seria mais adequado 

para explicar a relação do IDG com as variáveis apresentadas. A escolha do modelo se deu entre o 

Pooled, Efeitos fixos e Efeitos aleatórios. Os testes utilizados para a verificação foi o de Chow, 

Breusch-Pagan e Hausman. 

Pelo teste de Chow pode-se perceber que a hipótese nula (H0: Modelo Pooled é mais adequado 

que o modelo de Efeitos Fixos) é rejeitada pois o valor da probabilidade da estatística do teste F é 

inferior a 1%. Isso demonstra que, com 99% de confiança o modelo de Efeitos Fixos é preferível ao 

modelo com dados empilhados. 

Com o teste de Breusch-Pagan pode-se perceber que a hipótese nula (H0: Modelo Pooled é 

mais adequado que o modelo de Efeitos Aleatórios) é rejeitada pois o valor da probabilidade da 

estatística do teste Qui-quadrado é inferior a 1%. Isso demonstra que, com 99% de confiança o modelo 

de Efeitos Aleatórios é preferível ao modelo Pooled. 

O teste de Hausman tem como objetivo verificar se o modelo com Efeitos Aleatórios é mais 

adequado do que o modelo com Efeitos Fixos (H0). Pode-se perceber que o resultado desse teste 

indicou a rejeição da hipótese nula com 99% de confiança. Portanto, segundo o resultado do teste de 

Hausman, o modelo de Efeitos Fixos deve ser o mais adequado quando comparado com o modelo de 

Efeitos Aleatórios. 

 

4.4 Análise dos dados em painel 
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Os resultados obtidos com o modelo Pooled dispostos na Tabela 3 é que todas as variáveis são 

estatisticamente significativas, pois todos os valores de p-valor são menores que 0,10 indicando assim 

que os coeficientes têm 90% de confiança. Ou seja, ele facilmente representa o resultado verdadeiro 

do que acontece na população representada. E ainda tem o nível de significância geral do modelo (F), 

que apresentou o valor de 3,05E-88, também menor que 0,10 confirmando que conjuntamente todas 

as variáveis são significativas para explicar as variações no IDG. 

 

Tabela 3 – Coeficientes e p-valor modelo Pooled 

  Coeficiente Erro Padrão P-valor 

Constante 80,87 5,8524 1,18E-36 

GL −0,1293 0,0723 0,0743 

IDH −0,3726 0,0809 5,37E-06 

MAE −0,8204 0,3544 0,0211 

PAP −0,2121 0,0535 8,52E-05 

TNA 0,1421 0,0224 5,56E-10 

TPFT −0,1578 0,0456 0,0006 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Além disso também há o valor do grau de ajustamento do modelo, representado pelo coeficiente 

de determinação, que quanto mais longe de 0 e mais perto de 1, indica uma boa capacidade explicativa 

do modelo. Nesse modelo, o valor do coeficiente de determinação é de 0,59, indicando uma boa 

qualidade de ajustamento dos dados ao modelo. Ou seja, cerca de 59% da variação do IDG pode ser 

explicado pelas variáveis utilizadas. 

Os modelos com dados em painel foram estimados com a variável dependente do Índice de 

desigualdade de Gênero, e as demais variáveis como independentes a fim de verificar qual o impacto 

dessas no IDG. Conforme apresentado na Tabela 3, quando a variável GL aumenta em 1 unidade, há 

uma diminuição de 0,12 no IDG, permanecendo constante as outras variáveis. Logo quanto mais 

liberdade econômica em um país, tende a ser menor a desigualdade de gênero. 

Assim como a variável IDH que quando aumenta em 1 unidade tende a diminuir, em média, 

em 0,37 o IDG. Consequentemente, quanto mais um país tem um nível de bem-estar social elevado, 

menos há a desigualdade de gênero.  

Com base no que mostram os trabalhos de Partovi, Amini e Safyar (2011 apud GELARD; 

ABIRD, 2016, p. 1718), quando se reduz a desigualdade de gênero no emprego e na educação há um 

impacto positivo no crescimento econômico, que não deixa de ser um dos acessórios que compõem 

o desenvolvimento humano, isso pode ser melhor visto na análise das variáveis IDH, MAE, TPFT se 

relacionando com o IDG. 

Coincidentemente a variável MAE tem um impacto de diminuição na desigualdade de gênero. 

A cada aumento de 1 ano na média de escolaridade feminina, o IDG diminui em média em 0,82 
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unidades. Ou seja, aumentos nos anos de escolaridade das mulheres tende a reduzir as desigualdades 

de gênero nos países. 

A representação política feminina também reduz a desigualdade de gênero, na Tabela 3 sendo 

representada pela variável PAP, que a cada 1 ponto percentual de mulheres ocupando assentos no 

parlamento, o IDG tende a diminuir, em média, em 0,21 unidades. Essa comprovação prática somente 

confirma as teorias apresentadas por Ferreira (2004) e Maia e Lopes (2001) da importância das 

mulheres presentes no parlamento, pois assim podem apontar políticas públicas voltadas para suas 

reais necessidades, coisas que de fato impactam nas suas rotinas como desigualdade salarial, direito 

a creches, saúde da mulher, sexualidade, contracepção e violência contra a mulher. 

Outra variável que interfere na desigualdade de gênero é a ocupação das mulheres no mercado 

de trabalho. Quando há o aumento em 1 unidade da TPFT, o IDG reduz 0,15. Indicando assim que 

quanto mais um país tem mais postos de trabalho ocupados por mulheres, menor tende a ser essa 

desigualdade. 

Com relação a variável TNA, quando ela aumenta em uma 1 unidade, o IDG tende a aumentar, 

em média, 0,14, mantendo as demais variáveis constantes. Portanto, o país que tem uma alta taxa de 

natalidade entre adolescentes, tem, geralmente, maiores níveis de desigualdade entre os gêneros. 

O modelo Pooled apresentou-se com mais variáveis estatisticamente significativas. No entanto, 

o modelo de Efeitos Fixos foi o melhor aceito pelo teste de Chow e, posteriormente, o teste de 

Hausman. Apesar disso, esse modelo apresentou poucas variáveis estatisticamente significativas. 

Apenas a PAP E TPFT, mostraram-se estatisticamente significativas ao nível de 90% de confiança, 

como pode ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Coeficientes e p-valor modelo Efeitos Fixos 

 Coeficiente Erro Padrão P-valor 

Constante -42,8787 26,1909 0,1026 

GL 0,0244 0,0250 0,3297 

IDH -0,3231 0,3313 0,3303 

MAE -0,1342 0,5615 0,8112 

PAP -0,3682 0,0450 8,28E-15 

TNA -0,0535 0,0656 0,416 

TPFT 1,979 0,2313 5,75E-16 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sendo assim, para o modelo de Efeitos Fixos, quando a parcela de assentos ocupados por 

mulheres no parlamento (PAP) aumenta em 1 unidade, há a diminuição, em média, de 0,36 no Índice 

de Desigualdade de Gênero (IDG), mantendo tudo o mais constante. 

Já para a variável TPFT, quando ela aumenta em 1 unidade, o IDG aumenta, em média, em 1,97 

unidades, mantendo as demais variáveis constantes. Logo, esse resultado indica que se houver um 
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aumento do número de postos de trabalho feminino, a Desigualdade de Gênero tenderá a aumentar, 

o que não faz sentido através das discussões teóricas apresentadas até o presente momento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira parte do trabalho tinha como objetivo mostrar se o IDH de um país se relacionava 

de alguma forma com o IDG, ou seja, será que a desigualdade de gênero causa algum impacto no 

desenvolvimento humano de um país e vice-versa. Quando muitas vezes se pretende analisar a 

evolução da economia de determinado país apenas, de maneira simplificada, olha-se somente para o 

PIB, sendo que não adianta haver um crescimento econômico, evoluir somente em termos monetários, 

porque não é benéfico ter riqueza e não saber aplicar, por isso é importante, analisar sob a ótica do 

desenvolvimento humano, pois assim demonstra-se como esse país está aplicando seus recursos e 

mudando a realidade daquela sociedade. 

A partir disso, os resultados obtidos na pesquisa demonstraram que há uma relação entre o IDH 

e o IDG, países que geralmente tem um alto IDG, apresentam um IDH baixo. Portanto, quando um 

país cresce sem priorizar políticas voltadas para a equidade de tratamento de gênero e a valorização 

feminina, ele esquece de se desenvolver. Ou ainda quando não há nem crescimento e nem 

desenvolvimento, a desigualdade de gênero se faz muito presente na realidade desse país, como uma 

das fontes causadoras disso. 

As variáveis como nível de acesso à educação, participação política, saúde reprodutiva e como 

essas mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, grau de liberdade de economia de um país e 

o índice de desenvolvimento humano se relacionaram com o índice de desigualdade de gênero se 

mostraram realmente correlacionadas e estatisticamente significativas. As informações da matriz de 

correlação somente foram confirmadas com os testes e modelos utilizados. 

A educação das mulheres de um país pode reduzir a desigualdade de gênero e, por 

consequência, ainda melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano. Outro ponto relevante obtido 

com a matriz de correlação foi que quanto mais elas se fazem presentes no meio político, mais o nível 

de escolaridade delas aumenta. 

Com relação a partição política das mulheres em determinado país, quando ocupam mais vagas 

no parlamento, consequentemente reduz a desigualdade de gênero e logo melhora o Índice de 

Desenvolvimento Humano também. 

Além disso, outro fator importante que contribui para diminuir a desigualdade de gênero é o 

quanto um país é liberal em termos econômicos, políticos e sociais. Quanto maior o grau de liberdade, 

mais diminui o problema social de desigualdade de gênero. 
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A taxa de natalidade entre adolescentes é uma variável relevante para analisar como um país se 

preocupa com a saúde reprodutiva feminina. Quando um país apresenta um índice alto de 

desigualdade de gênero, um dos reflexos é a taxa de natalidade na adolescência tender a ser alta. E 

conforme, mostra a matriz de correlação isso contribui para diminuir o índice de desenvolvimento 

humano. 

Outra variável é a quantidade de postos de trabalho que ela ocupa. Conforme os dados obtidos 

com o modelo utilizado, quanto maior a desigualdade de gênero, mais postos de trabalho ela irá 

ocupar. No entanto, na matriz de correlação, as variáveis apresentaram uma relação inversamente 

proporcional. Justamente por isso, o mercado de trabalho feminino é um assunto que merece 

aprofundamento, para se explicar melhor essa relação entre os resultados obtidos. 

Portanto, é necessário buscar políticas voltadas para a redução da desigualdade de gênero, já 

que o seu impacto pode causar perdas relevantes para o desenvolvimento econômico de uma 

sociedade. Pode-se olhar para a Suécia e observar esse impacto, é um dos países que apresentaram 

um dos menores índices de desigualdade de gênero, mas percorreu esse caminho, pois houve a 

necessidade de mudar essa realidade e começaram as políticas públicas voltadas para essa melhoria 

e é um dos países que hoje apresenta um dos melhores índices de desenvolvimento humano. 
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RESUMO 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) permite a criação de canais de comercialização dos 

produtos sem precisar de atravessadores, gerando receitas e lucros para os agricultores familiares. Desta forma, 

torna-se relevante investigar se os produtores rurais beneficiários e não beneficiários dessa política de 

assistência à agricultura familiar estão empregando de modo eficiente seus insumos. Portanto, propõe-se 

analisar a eficiência dos agricultores familiares pertencentes a esses dois grupos na Mesorregião Metropolitana 

de Fortaleza (MMF), representada neste estudo pelos municípios de Aquiraz e Pacajus. Tais municípios foram 

os que se destacaram, em 2016, com os melhores desempenhos dessa mesorregião no cumprimento do artigo 

14 da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009. Para cumprir este objetivo, utilizaram o modelo não paramétrico 

Free Disposal Hull (FDH), sob orientação insumo. Os dados foram coletados mediante pesquisa de campo 

realizada com uma amostra de 94 agricultores familiares nos municípios de Aquiraz e Pacajus, durante os 

meses de junho e julho de 2019. Os resultados indicaram que a maior parte dos produtores familiares está 

situada fora da fronteira de eficiência FDH. Isso implica dizer que está ocorrendo desperdício de recursos. 

 

Palavras-chave: Programa Nacional de Alimentação Escolar. Agricultura familiar. FDH. 

 

ABSTRACT 

The National School Meals Program (PNAE) allows the creation of channels for the commercialization of 

products without the need for middlemen, generating income and profits for family farmers. In this way, it 

becomes relevant to investigate whether the rural producers who are beneficiary and non-beneficiary of this 

family farming aid policy are using their inputs efficiently. Therefore, it is proposed to analyze the efficiency 

of family farmers belonging to these two groups in the Metropolitan Mesoregion of Fortaleza (MMF), 

represented in this study by the municipalities of Aquiraz and Pacajus. These municipalities were the ones that 

stood out, in 2016, with the best performances of this mesoregion in compliance with article 14th of Law No. 

11947, of June 16, 2009. To fulfill this objective, they used the non-parametric Free Disposal Hull (FDH) 

model, under the input orientation. The data was collected through field research carried out with a sample of 

94 family farmers in the municipalities of Aquiraz and Pacajus, during the months of June and July 2019. The 

results indicated that most family producers are located outside the FDH efficiency frontier. This implies that 

resources are being wasted. 

 

Keywords: National School Meals Program. Family Farming. FDH. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as políticas brasileiras de assistência à agricultura familiar, assim como de segurança 

alimentar e nutricional, destaca-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).Entretanto, 

Gregolin et al. (2018)elucidam que o fomento à produção familiar não esteve presente desde o início 

do Programa, mas somente mais de meio século após a sua origem, quando evoluiu de uma mera 

política assistencialista para um instrumento público focado na promoção do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA). Ao apoiar diretamente a agricultura familiar local e priorizar 

produtos orgânicos ou agroecológicos, o PNAE cria elos importantes em diversas áreas, como saúde, 

educação, sustentabilidade e desenvolvimento rural regional. 

Entre os benefícios proporcionados pelo Programa, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE, 2014) destaca a oferta de alimentos saudáveis para os alunos, a continuidade da 

cultura alimentar da região, o estímulo à sustentabilidade ambiental da produção familiar, o 

fortalecimento da agricultura familiar local (a partir da evolução social e econômica dos agricultores, 

sobretudo, daqueles que possuem pequena produção),dinamização da economia local, geração de 

emprego e renda, criação de cadeias curtas de produção e comercialização, segurança alimentar e 

nutricional, e fomento à diversificação produtiva. 

Apesar de usufruírem de condições mais favoráveis que os demais produtores, reconhece-se 

que os agricultores familiares participantes do PNAE não são isentos dos obstáculos inerentes ao 

segmento ao qual pertencem. Melo e Voltolini (2019) citam como exemplo aqueles relacionados a 

fatores como clima, fertilidade do solo e ataque de pragas, especialmente em regiões semiáridas. 

Além disso, existem, ainda, entraves econômicos, como a escassez dos recursos produtivos. Esse 

contexto evidencia a necessidade de que o processo produtivo seja otimizado, a fim de evitar custos 

desnecessários e o desperdício na utilização dos insumos disponíveis, para que, assim, os problemas 

enfrentados sejam minimizados. 

A análise da eficiência da produção permite que o desempenho produtivo de todas as unidades 

tomadoras de decisão consideradas seja comparado e, a partir dos resultados obtidos, revela tanto 

aquelas que apresentaram combinações ótimas no emprego de insumos e produtos, como as que foram 

ineficientes, identificando, também, os pontos de estrangulamento em sua produção e, portanto, 

possibilitando a definição de medidas direcionadas para saná-los. Logo, tal tipo de aferição contribui 

positivamente para o aprimoramento do processo produtivo e para a saúde econômica dos agricultores 

(PEÑA, 2008). 

Para Troian et al. (2020), ao permitir a criação de canais de comercialização dos produtos e 

gerar todas as implicações mencionadas, programas como o PNAE protegem as populações rurais e 
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criam condições para sua reprodução socioeconômica. A efetivação destes canais, por seu turno, é 

sustentada no artigo 14 da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009 (BRASIL, 2009), ao legislar que ao 

menos 30% dos recursos transferidos pelo FNDE devem ser aplicados na aquisição de gêneros da 

agricultura familiar. 

Essa métrica permite conhecer as regiões que são aderentes ao programa no cumprimento da 

legislação. Neste particular, tratando-se da Mesorregião Metropolitana de Fortaleza (MMF), objeto 

deste estudo, todos os 11 municípios que fazem parte dessa mesorregião receberam recursos no 

âmbito do PNAE, em 2016, e apenas quatro ultrapassaram a cifra de 30%, sendo Aquiraz e Pacajus 

os mais relevantes, com percentuais de 38,58% e 43,36%, respectivamente, do montante direcionado 

à aquisição da produção familiar (FNDE, 2016). 

Assim, este elo criado pelo Estado no âmbito do PNAE favorece tanto os alunos, que possuem 

acesso à alimentação, quanto os produtores que vendem seus produtos obtendo receitas e lucros, sem 

precisar de atravessadores. Todavia, dados os diversos obstáculos a serem contornados pelos 

agricultores familiares, torna-se relevante investigar se estes estão empregando de forma eficiente 

seus insumos e se os partícipes do Programa são mais ou menos eficientes que os não partícipes. 

Posto isso, o objetivo geral deste trabalho é analisar a eficiência produtiva dos agricultores familiares 

desses dois grupos em Aquiraz e Pacajus, representativos da MMF. De maneira específica, busca-se 

mensurar os escores de eficiência dos produtores localizados nos respectivos municípios e comparar 

o comportamento de ambos os grupos de produtores. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Estudos que estimem a eficiência em unidades produtivas buscando avaliar seus desempenhos 

em relação à fronteira de produção são relevantes tanto do ponto de vista teórico quanto empírico, 

pois podem ser úteis na formulação de políticas que visem reduzir a ineficiência (MARIANO; 

PINHEIRO, 2009). Dentre os métodos não paramétricos utilizados para aferir a eficiência, destaca-

se o modelo Free Disposal Hull (FDH), que tem sido um dos aplicados ao setor rural, como, por 

exemplo, empregados na produção de frutas (MARIANO; PINHEIRO, 2009), camarão (SILVA; 

SAMPAIO, 2009) e leite (BAYMA, 2016). 

Mariano e Pinheiro (2009) identificaram as fontes da ineficiência técnica da agricultura familiar 

no Projeto de Irrigação do Baixo Açu, no Rio Grande do Norte, em que se concentra a produção de 

frutas. Além de empregarem o método FDH, utilizaram também o modelo DEA com retornos 

constantes à escala e retornos variáveis à escala. Os dados foram coletados mediante pesquisa de 

campo realizada com 75 agricultores familiares, durante os meses de abril e junho de 2002.Os 

resultados indicaram que 54,7% dos agricultores familiares foram eficientes na fronteira FDH. 
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Utilizando essas mesmas abordagens analíticas, Silva e Sampaio (2009) analisaram a eficiência 

técnica de pequenos e médios produtores de camarão no Rio Grande do Norte considerando os 

sistemas de produção extensivo, semi-intensivo e intensivo. Os dados foram coletados a 348 pequenos 

e médios produtores de camarão (com áreas até 50 ha.), sendo selecionada a partir do Censo da 

carcinicultura realizado pela Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, em 2004. Os 

resultados revelaram que os produtores dos sistemas extensivo e semi-intensivo apresentaram uma 

eficiência média mais alta do que aqueles dos sistemas intensivos. 

Bayma (2016) também adotou essas ferramentas de análise para identificar a eficiência técnica 

de estabelecimentos agropecuários produtores de leite no estado do Acre. As informações foram 

colhidas, entre os meses de janeiro e abril de 2010, em 39 propriedades rurais acompanhadas por 

técnicos extensionistas do Projeto de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, localizados nos 

municípios de Acrelandia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Porto Acre e Xapuri, no Acre. Os 

resultados apontaram que há predominância de produtores ineficientes na amostra pesquisada, 

totalizando 59% das propriedades, com um índice de eficiência média de apenas 67%. 

Conforme se observa, esses estudos mensuram a eficiência de grupos de produtores rurais que 

fazem parte de projetos de desenvolvimento rural ou comparam a eficiência de grupos de produtores, 

conforme o sistema de produção utilizado. Considerando que o PNAE seja um programa que promove 

o desenvolvimento rural, busca-se analisar a eficiência produtiva dos agricultores familiares que são 

partícipes e não partícipes desta política pública. Estudos recentes com esse enfoque foram realizados 

por Sousa, Ferreira e Oliveira (2019), Sousa, Oliveira e Ferreira (2021) e Lucena e Sousa (2021), que 

fizeram a análise comparativa da eficiência entre esses grupos, respectivamente, para as mesorregiões 

cearenses do Centro-Sul, Sertões e Sul adotando o método de Análise Envoltória dos Dados (do 

inglês, Data Envelopment Analysis – DEA). Este presente trabalho contribui com a literatura que 

discute esse tema ao considerar a MMF e inova utilizando o método Free Disposal Hull (FDH), que 

admite livre descarte de recursos, descrito na próxima seção. 

 

3 METODOLOGIA  

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

O Ceará é a oitava unidade federativa mais populosa do Brasil, com 8,4 milhões de habitantes, 

segundo o Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010). Existe uma diversidade de atividades econômicas no Ceará, cabendo destaque à agropecuária. 

Neste sentido, dados do Censo Agropecuário de 2017 apontam a presença de 394,3 mil 

estabelecimentos agropecuários, cobrindo 6,9 milhões de hectares e 929 mil pessoas ocupadas nesta 

atividade. Enfatiza-se ainda que o Ceará é a segunda unidade federativa com maior proporção de área 
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ocupada pela agricultura familiar (IBGE, 2017). 

Em termos de concentração da população estadual, o Ceará apresenta densidade demográfica 

de 56,76 habitantes por quilômetros quadrados, sendo que a capital cearense Fortaleza representa o 

município mais populoso desse Estado, bem como o quinto com maior população no Brasil (IBGE, 

2010). Em relação à divisão político-administrativa, o Ceará é composto por 184 municípios 

abrangendo sete mesorregiões e 33 microrregiões.  

No que diz respeito à execução do PNAE neste estado, Sousa, Lucena e Sousa (2021) 

constataram um crescimento de 40,22%, em 2017 com relação a 2011, no número de municípios que 

investiram os repasses e, além disso, 41,86% dos municípios cumpriram a legislação (investiram no 

município pelo menos 30% dos recursos nas compras da agricultura familiar) do PNAE em 2017. Já 

Lucena e Sousa (2021) observam que 32% dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) atenderam esta exigência da lei, em 2017. A RMF é situada na Mesorregião Metropolitana de 

Fortaleza (MMF), objeto deste estudo.  

Dos 11 municípios da MMF, todos receberam recursos, mas apenas quatro cumpriram o artigo 

14 da Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, ou seja, aplicaram valores iguais ou superiores a 30% 

do recurso repassado do FNDE nas aquisições de gêneros da agricultura familiar. Deste universo de 

quatro municípios (Eusébio, Guaiúba, Aquiraz e Pacajus), destacam-se, portanto, Aquiraz e Pacajus, 

respectivamente, com cifras de 38,58% e 43,36%. Sendo assim, estes dois municípios são 

considerados neste estudo e estão destacados na Figura 1, em que se observa também a mesorregião 

Metropolitana de Fortaleza, bem como o Ceará no território nacional.  

 

Figura 1: Localização geográfica dos municípios de Aquiraz e Pacajus na mesorregião Metropolitana 

de Fortaleza (MMF), Ceará, Brasil.  

 
        Fonte: Elaborada pelos autores com o software QGIS.  
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A seleção das amostras dos beneficiários e não beneficiários do PNAE nos municípios 

considerados é discutida na próxima subseção.  

 

2.2 Seleção da amostra 

 

Para cumprir o objetivo proposto, utilizaram-se dados primários, colhidos mediante pesquisa 

de campo, durante os meses de junho e julho de 2019, com uma amostra de 94 agricultores familiares 

beneficiários e não beneficiários do PNAE, sendo 28em Aquiraz e 66 em Pacajus, representativos da 

MMF. Os dados se referem a 2018 e os questionários começaram a serem aplicados após o 

cumprimento dos trâmites e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 

88738318.5.0000.5055.Vale destacar a importante colaboração fornecida pelas Secretarias 

Municipais de Educação ao disponibilizarem técnicos para acompanhar os pesquisadores até o lócus 

dos agricultores familiares beneficiários e não beneficiários do PNAE.  

Para aferir a amostra dos agricultores familiares beneficiários e não beneficiários do PNAE, 

empregou-se a expressão (1), proposta por Fonseca e Martins (2010), para populações finitas por 

meio da amostragem aleatória simples: 

𝑛 =
𝑧2.𝑝.𝑞.𝑁

𝑑2.(𝑁−1)+𝑧2.𝑝.𝑞
 (1), em que n se refere ao tamanho da amostra; z, abscissa da normal padrão; 

p, estimativa da proporção da característica pesquisada no universo; q = 1 – p; N , número total de 

beneficiários (ou não beneficiários) do PNAE; e d, erro amostral. 

 Considerando um erro de estimação de 10% ( 0,10d = ), abscissa da normal padrão 1,64z =

, ao nível de confiança de 90% e 0,5p q= = (na hipótese de se admitir o maior tamanho da amostra) 

e que 20agricultores familiares em Aquiraz venderam sua produção de alimentos para a merenda 

escolar, em 2018, e substituindo-os na expressão (1), obteve-se uma amostra de 16 beneficiários do 

PNAE, porém três deles não responderam ao questionário completo, sendo, portanto, 

desconsiderados deste estudo, resultando em uma amostra de 13 beneficiários do PNAE em Aquiraz. 

 Ao replicar os dados do erro de estimação e do nível de confiança adotados, 0,5p q= =  e que 

52 produtores rurais familiares destinaram os produtos alimentícios para a merenda escolar, em 2018, 

em Pacajus, encontrou-se uma amostra de 30 beneficiários do PNAE. 

No tocante à amostra de não beneficiários do PNAE em Aquiraz, obteve-se um tamanho da 

amostra de 15 produtores rurais, considerando que este município possuía 660 Declarações de 

Aptidão ao PRONAF ativas, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2022). Subtraindo dessa população os 20agricultores familiares que destinaram seus 

produtos para a merenda escolar, obtém-se 640produtores familiares não beneficiários do programa. 

Assim, considerando N = 640, supondo um erro de estimação de 10% (d = 0,10), abscissa da normal 
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padrão z = 1,64, ao nível de confiança de 90% e p = 0,06 e q=0,94, pressupondo que cerca de 94% 

dos agricultores familiares não participaram desse programa.  

De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2022), o município de Pacajus possuía 708 Declarações de Aptidão ao PRONAF ativas. Retirando 

dessa população os 52 agricultores familiares que venderam os alimentos produzidos para a merenda 

escolar, obtém-se 656 produtores familiares não beneficiários do programa. Portanto, considerando 

N = 656, admitindo um erro de estimação de 10% (d = 0,10), abscissa da normal padrão z = 1,64, ao 

nível de confiança de 90% e p = 0,17 e q=0,83, supondo que cerca de 83% dos agricultores familiares 

não participaram desse programa, obteve-se um tamanho da amostra de 36 produtores rurais.  

 

3.3 Método analítico  

 

Nos sistemas de produção, podem-se identificar dois tipos de eficiência. A eficiência técnica 

que se refere à capacidade de transformar os insumos em produtos em um processo produtivo e, 

assim, um produtor será tecnicamente eficiente quando não há desperdícios de insumos, com 

utilização ótima dos fatores, dada a tecnologia e o conhecimento existentes; e a eficiência econômica 

que pode ser definida como uma forma de realizar o processo produtivo, com vistas a reduzir custos 

e maximizar a receita (CARVALHO, 2012).  

A mensuração da eficiência requer a operacionalização de métodos específicos, que, por sua 

vez, foram desenvolvidos em diversos estudos. Neste particular, destaca-se Farrell (1957) que propôs 

uma abordagem para construir uma fronteira linear de eficiência que possibilitava classificar as firmas 

em eficientes e não eficientes, bem como decompor a eficiência em dois componentes: a alocativa e 

a técnica.  

Com base em Farrell (1957), Charnes, Cooper e Rholdes (1978) fundamentaram a técnica de 

Análise Envoltória de Dados (do inglês, Data Envelopment Analysis –DEA) para mensuração de 

eficiência considerando um conjunto de Unidades Tomadoras de Decisão (do inglês, Decision 

Making Units – DMUs) com múltiplos insumos e produtos, para construir fronteiras de eficiências 

com retornos constantes (Constant Returns to Scale – CRS) e variáveis de escala (Variable Returns 

to Scale – VRS).Outro estimador também não paramétrico de fronteira de produção muito empregado 

na literatura é o modelo Free Disposal Hull (FDH), que se utilizou neste estudo. 

A fronteira FDH foi proposta por Deprins, Simar e Tulkens (1984) e consiste em uma técnica 

que permite construir uma fronteira de produção dada pela combinação dos melhores resultados 

observados em uma amostra, bem como afere a relativa ineficiência dos produtores na fronteira de 

possibilidade de produção mensurada pela distância à fronteira de eficiência (MACIEL; KHAN; 

ROCHA, 2018). Além disso, o método FDH assume uma forte indisponibilidade de insumos, bem 
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como a existência de retorno variável de escala. 

A fronteira de produção FDH, neste caso, não impõe restrições de convexidades, apenas de livre 

disponibilidade (free disposal), o que implica dizer que é sempre possível obter unidades adicionais 

de insumos sem redução no produto (VIEIRA; SILVA; DUARTE, 2010). Assim, conforme Mariano 

e Pinheiro (2009) e Silva e Sampaio (2009), esse método incorpora a hipótese de retornos variáveis 

de escala e relaxa a suposição de convexidade inerente aos modelos DEA. Essa suposição de 

convexidade é dada pelo vetor 𝜆, que permite estender aos modelos DEA-VRS e escrever a fronteira 

FDH, sob orientação insumo para a 𝐷𝑀𝑈𝑘, conforme a equação (1). 

min 𝜃𝑘 

𝑠𝑢𝑗. 𝜃𝑥𝑘 − 𝑋𝜆 ≥ 0 

𝑌𝜆 ≥ 𝑦𝑘 

 𝜆 ∈ [0,1] 

(1) 

Em que 𝜃 é o escore de eficiência técnica de uma 𝐷𝑀𝑈; 𝑦 e 𝑥 dizem respeito ao produto e 

insumo, respectivamente; 𝑌 e 𝑋 denotam as matrizes de produtos e insumos, nesta ordem.  

Uma característica relevante da fronteira FDH é o conceito de dominância. Segundo Tulkens 

(1993), um produtor é dominante quando apresenta maior nível de produção com menor uso de 

insumos relativamente a outro produtor, ou caso utilize menor quantidade de pelo menos um insumo. 

Ademais, conforme Mariano e Pinheiro (2009) e Silva e Sampaio (2009), um produtor é eficiente e 

dominante quando possui eficiência no processo de produção e ainda consegue dominar outros 

produtores, ao passo que aqueles não-dominantes, ou eficientes por default, não podem ser 

comparados com outros produtores na amostra. Assim, são considerados eficientes pela ausência de 

outros melhores, ou seja, a amostra não possui produtores com indicadores similares aos seus. Esse 

modelo pode ser ilustrado pela Figura 2. 

 

Figura 2: Representação gráfica da fronteira de eficiência - método FDH 

 

Fonte: Bayma (2016). 
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O modelo FDH pode assumir duas orientações radiais: orientação a insumos (inputs) e a 

produtos (outputs). Segundo Maciel, Khan e Rocha (2018), no método FDH, a eficiência orientada a 

insumos é estimada quando se compara cada DMU com as demais DMUs, que produzem, pelo 

menos, tanto quanto ela.  

Neste estudo, considerou-se a fronteira de eficiência FDH com orientação insumo, em que se 

busca minimizar os insumos (fatores de produção) mantendo constante a produção. Em outras 

palavras, busca-se calcular os escores de eficiência dos agricultores familiares beneficiários e não 

beneficiários do PNAE na MMF considerando a redução dos insumos e mantendo inalterada a 

produção. Esta orientação foi empregada por Sousa, Ferreira e Oliveira (2019) e Lucena e Sousa 

(2021) utilizando DEA para estudos sobre o PNAE no Ceará. 

Para o cômputo dos escores de eficiência seguindo a fronteira FDH, foram utilizados os custos 

com insumos e mão de obra como insumos e as receitas como produto, ambos expressos em valores 

correntes. Ademais, os resultados foram operacionalizados no software Efficiency Measurement 

System (EMS).  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nas estatísticas descritivas da receita anual, custos anuais com insumos e com mão 

de obra dos agricultores familiares beneficiários e não beneficiários do PNAE na MMF, apresentadas 

na Tabela 1, pode-se observar uma diferença substancial entre estes dois grupos no que diz respeito 

à produção familiar. Em termos específicos, a receita auferida pelos beneficiários supera os não 

beneficiários do programa. Na média, o grupo aderente apresentou montante auferido em receitas 

cerca de 2,8 vezes maior que os não adeptos do PNAE na MMF. Esta constatação que os beneficiários 

do PNAE apresentam maior rentabilidade na produção familiar está de acordo com Sousa, Ferreira e 

Oliveira (2019), Sousa, Oliveira e Ferreira (2021) e Lucena e Sousa (2021).  

Ainda com relação à receita dos agricultores, cabe observar a heterogeneidade entre os valores 

nos dois grupos. O coeficiente de variação (CV), que afere a variação dos dados em relação à média, 

revela uma menor dispersão das receitas dos agricultores partícipes do PNAE. Assim, enquanto os 

participantes apresentam CV de 89,86%, os não beneficiários responderam com 144,07%. Estes 

resultados se alinham aos de Lucena e Sousa (2021) para a análise da eficiência destes grupos na 

mesorregião Sul do Ceará. Ademais, ambos os valores são considerados muito altos à luz da 

classificação proposta por Gomes (1985), já que ultrapassam 30%. 

 

Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas para a construção da fronteira de eficiência 

FDH dos agricultores familiares beneficiários e não beneficiários do PNAE na MMF 
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Estatísticas 

Beneficiários do PNAE (R$ anual) Não beneficiários do PNAE (R$ anual) 

Receita Insumos 
Mão de 

obra 
Receita Insumos 

Mão de 

obra 

Mínimo 3.650,00 180,00 300,00 295,00 20,00 50,00 

Médio 31.059,32 3.811,26 2.559,53 11.030,86 2.127,90 2.031,96 

Máximo 108.866,67 43.200,00 30.000,00 65.860,00 25.200,00 30.000,00 

Desvio padrão 27.910,91 7.428,03 5.959,58 15.891,63 4.348,82 5.022,71 

CV (%)¹ 89,86 194,90 232,84 144,07 204,37 247,19 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. Nota: 1 Coeficiente de variação. 

 

As diferenças entre os grupos também prevalecem nos custos dos produtores. Em particular, os 

custos com insumos dos beneficiários do PNAE são bem maiores do que do outro grupo. Enquanto o 

beneficiário com menor custo gasta R$ 180,00, o agricultor não aderente gasta apenas R$ 20,00. Na 

média, um agricultor beneficiário do PNAE gasta cerca de R$ 1.683,36a mais com insumos do que o 

produtor rural não adepto do programa.  

Da mesma forma, os custos médios com mão de obra são maiores entre aqueles beneficiários 

do PNAE, cerca de R$ 527,57 a mais. Na mesma linha, o agricultor não beneficiário do PNAE gasta 

cerca de 3,6 vezes a menos com mão de obra em relação ao mínimo do grupo inserido no Programa. 

Porém, observa-se que os dois grupos apresentaram valores iguais para o máximo desta variável, 

sendo R$ 30.000,00. Em outras palavras, apesar das distribuições de custos distintos com mão de 

obra entre os dois grupos, os valores são dispersos em termos da média, mesmo com valores idênticos 

máximos. Essa percepção é corroborada pelo coeficiente de variação (CV), ao se observar uma maior 

variabilidade dos custos com mão de obra entre os não beneficiários do PNAE na MMF. 

Na prática, percebe-se que os produtores familiares participantes do PNAE apresentam maiores 

custos de produção (bem como maiores receitas) decorrente de um maior volume de produção de 

gêneros da agricultura familiar. Essa maior produção pode ser explicada observando que a aderência 

ao PNAE proporciona ganhos em termos de vendas e lucros ao agricultor, na medida em que criam 

canais de escoamento da produção. Os estudos de Sousa, Oliveira e Ferreira (2021) e Lucena e Sousa 

(2021) corroboram essa inferência.  

A partir do exame das estatísticas descritivas, mostradas na Tabela 2, constata-se que os 

beneficiários possuem maiores medidas de eficiência, já que o mínimo deste grupo é superior ao dos 

não beneficiários, bem como apresentam ineficiência média de 30% contra 34% dos agricultores não 

aderentes do PNAE na MMF. Souza, Gomes e Alves (2018), ao avaliarem as imperfeições de mercado 

e a concentração de renda agropecuária nos municípios brasileiros, com FDH orientada a produto e 

retorno variável de escala, verificaram eficiência média de 31% para o Nordeste, sendo a menor entre 

as grandes regiões brasileiras, ou seja, bem distante dos resultados encontrados no presente trabalho, 
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que registraram eficiência média de 70% e 64%, respectivamente, para o grupo de beneficiários e não 

beneficiários do PNAE. 

Tabela 2: Estatísticas descritivas dos escores de eficiência dos beneficiários e não beneficiários do 

PNAE, em Aquiraz e Pacajus 

Estatísticas descritivas Beneficiários do PNAE Não beneficiários do PNAE 

Mínimo 0,07 0,03 
Médio 0,70 0,66 

Máximo 1,00 1,00 
Desvio padrão 0,33 0,36 

CV (%)1 46,78 54,27 
Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. Nota: 1 Coeficiente de variação. 

 

As médias maiores de eficiência encontradas neste estudo, em especial, para os beneficiários 

do PNAE, ratificam a importância deste programa para os agricultores familiares, bem como suas 

repercussões para a economia local, já que os produtores mais eficientes podem ser mais competitivos 

nos mercados. Neste contexto, Lima et al. (2021) ressaltam que entre as vantagens das compras 

institucionais estão a segurança alimentar e nutricional e o apoio ao desenvolvimento sustentável. 

Ademais, a criação deste mercado de alimentação escolar proporciona que os agricultores familiares 

atuem como fornecedores, contribuindo para seu fortalecimento em suas ações comerciais.  

A Tabela 3 exibe as participações absolutas e relativas dos agricultores familiares que destinam 

seus produtos agrícolas para a merenda escolar e os que não participam do PNAE nos intervalos de 

medidas de eficiência técnica. Conforme se percebe, 60,47% da amostra de beneficiários do PNAE e 

64,71% da amostra dos não participantes deste programa estão situados fora da fronteira de eficiência 

FDH, sendo estas medidas distribuídas nas classes de intervalos inferiores à unidade. Mariano e 

Pinheiro (2009), ao analisarem a eficiência da agricultura familiar no Projeto de Irrigação do Baixo 

Açu (Rio Grande do Norte), obtiveram que 45,3% dos produtores não atingiram a máxima eficiência 

adotando o modelo FDH. 

Estes resultados podem estar associados à ausência de investimentos na agropecuária. Esta 

justificativa é apresentada por Araújo e Araujo (2016), que, adicionalmente, apontam que, das 

mesorregiões cearenses, a MMF foi a única que apresentou perda de eficiência técnica no período de 

1970 a 2006. 

 

Tabela 3: Distribuição absoluta e relativa dos escores de eficiência dos agricultores familiares 

beneficiários e não beneficiários do PNAE, em Aquiraz e Pacajus 

 

 

Estratos de eficiência 
Beneficiários do PNAE Não beneficiários do PNAE 

𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 
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𝐸 < 0,25 7 16,28 9 17,65 
0,25 ≤ 𝐸 < 0,50 5 11,63 10 19,61 
0,50 ≤ 𝐸 < 0,75 7 16,28 5 9,80 
0,75 ≤ 𝐸 < 1,0 7 16,28 9 17,65 

𝐸 = 1,0 17 39,53 18 35,29 

Total 43 100 51 100 
Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. Nota: 1 Coeficiente de variação. 

 

Com relação aos agricultores familiares situados na fronteira de eficiência FDH, 17, que 

corresponde a 39,53%, são beneficiários do PNAE, enquanto 18, isto é, 35,29% da amostra, não são 

aderentes a este programa. Estas evidências implicam que uma parcela dos produtores familiares 

emprega de forma eficiente seus recursos na produção familiar. Estes resultados são dissonantes 

daqueles obtidos por Sousa, Ferreira e Oliveira (2019) e Sousa, Oliveira e Ferreira (2021), que 

empregaram Análise Envoltória de Dados (DEA), para os beneficiários e não beneficiários do PNAE, 

respectivamente, nas mesorregiões cearenses do Centro-sul e Sertões.  

É importante destacar algumas especificações do método FDH que justificam tais resultados. 

Em particular, segundo Mariano e Pinheiro (2009) e Silva e Sampaio (2009), a fronteira de produção 

FDH é mais flexível, uma vez que não admite a convexidade que existe em outros modelos não 

paramétricos, como DEA, e, além disso, alguns produtores são classificados como eficientes por 

default, não sendo estes melhores, necessariamente, que outros produtores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da relevância que o PNAE tem exercido para as comunidades rurais ao possibilitarem o 

surgimento de canais de comercialização dos produtos, gerando efeitos multiplicadores benéficos aos 

atores envolvidos, este trabalho se propôs analisar a eficiência produtiva dos agricultores familiares 

partícipes e não partícipes desta política pública.  

Embora os resultados mostrados aqui tenham sido bem próximos entre esses dois grupos 

analisados na MMF, divergindo de outros estudos que encontraram diferenças mais notáveis entre 

tais grupos, percebe-se que, em termos médios, a eficiência produtiva dos agricultores familiares que 

destinam seus gêneros alimentícios para a merenda escolar ultrapassa aos que não utilizam esse canal 

de comercialização, indicando que, em média, os fatores de produção estão sendo alocados de forma 

mais eficiente pelos produtores rurais que participam do PNAE vis-à-vis os que não participam.  

Ademais, pode-se inferir que a maior parte desses apresentou algum grau de ineficiência, o que 

implica dizer que está havendo desperdício de recursos e, portanto, é preciso que se investiguem os 

pontos de estrangulamento do processo de produção, a fim de saná-los. Sendo assim, destaca-se a 

necessidade de atuação do poder público, sobretudo, a partir da ampliação do fornecimento de 
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assistência técnica de qualidade e o estímulo a uma maior participação dos agricultores no crédito 

rural, visto que, segundo a literatura, esses fatores podem contribuir para melhorar a gestão do 

processo produtivo e, por conseguinte, para a redução de ineficiências. 

Para ampliar o debate sobre essa temática, recomendam-se, ainda, que estudos posteriores 

possam identificar os principais fatores que influenciam a eficiência desses produtores familiares com 

o intuito de propor medidas de políticas públicas que fortaleçam a agricultura familiar. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, W. B. C.; ARAUJO, J. A. Produtividade, variação da eficiência técnica e tecnológica na 

agricultura dos municípios cearenses. Interações, Campo Grande, v. 17, n. 2, p. 223-233, abr./jun. 

2016. 

BAYMA, M. M. A. Análise da eficiência da pecuária leiteira no oeste da Amazônia: um estudo de 

caso sobre a produção de leite no estado do Acre/Brasil. Novas Recife: Edições Acadêmicas, 2016. 

BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 

e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nºs 10.880, 

de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga 

dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de 

julho de 1994; e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, p. 2, 17 jun. 

2009. 

CARVALHO, A. P. L. Análise da eficiência técnica e fronteiras de produção na orizicultura do Rio 

Grande do Sul e de Mostardas. 120 p. 2018. Dissertação (Mestrado em Economia) – da Faculdade 

de Administração, Contabilidade e Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 2012. 

DEPRINS, D.; SIMAR, L.; TULKENS, H. Measuring Labor Inefficiency in Post Offices, in The 

Performance of Public Enterprises: Concepts and Measurements. Ed. by M. Marchand, P. Pestieau 

and H. Tulkens, Amsterdam, North-Holland, p. 243-267, 1984. 

FARRELL, M.J. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 

p. 253-290, 1957.  

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 2010. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. Aquisição de 

produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. [S. l]: FNDE, 2014.  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE. Dados da agricultura 

familiar. 2016. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-

consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar. Acesso em: 04 set. 2021. 

 

GOMES, F. F. Curso de Estatística Experimental. 12. ed. Piracicaba: Livraria Nobel, 1985. 467p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo Agropecuário: 

resultados definitivos 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

GREGOLIN, G. C.; GREGOLIN, M. R. P.; TRICHES, R. M.; ZONIN, W. J. Inserção da agricultura 

familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): estratégia de segurança alimentar 

e nutricional sustentável. Perspectiva, Erechim, v. 42, n. 159, p.45-57, set. 2018.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo demográfico. 2010. 

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-

2010.html?=&t=resultados. Acesso em: 05 fev. 2022. 

LIMA, A. F. A.; GRZEBIELUCKAS, C.; FONTOURA, T. C.; PIMENTA, P. R. A comercialização 

da agricultura familiar para o PNAE no território rural do alto Paraguai-MT. Brazilian Journal of 

Development, Curitiba, v.7, n.4, p.36760-36776, abr. 2021.  

LUCENA, M. A.; SOUSA, E. P. Aquisições da agricultura familiar pelo Programa Nacional de 



                                                                                                                                                                     REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 

 
 

367 
 

Alimentação Escolar (PNAE) nas regiões metropolitanas do Ceará, 2011-2017. In: Seminário 

Internacional sobre Desenvolvimento Regional, 10., 2021. Anais [...]. Santa Cruz do Sul: SIDR, 2021.  

LUCENA, M. A.; SOUSA, E. P. Eficiência técnica e de escala dos agricultores familiares 

beneficiários e não beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar na mesorregião Sul 

do Ceará. Reflexões Econômicas, Ilhéus, v. 6, n.1, p. 26-43, jan./jun. 2021.  

MACIEL, H. M.; KHAN, A. S.; ROCHA, L. A. Índice de ecoeficiência e a regressão Tobit: uma 

análise entre os anos de 1991 a 2012. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 49, n. 2, p. 27-

42, abr./jun. 2018. 

MARIANO, J. L.; PINHEIRO, G. M. T. L. Eficiência técnica da agricultura familiar no Projeto de 

Irrigação do Baixo Açu (RN). Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 40, n. 2, abr./jun. 2009. 

MELO, R. F..; VOLTOLINI, T. V. Agricultura familiar dependente da chuva no Semiárido. Brasília, 

DF: Embrapa, 2019. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA. Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD). Extrato DAP - Pessoa 

Física. 2022. Disponível em: <http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP>. Acesso em: 8 

mar. 2022. 

PEÑA, C. R. Um modelo de avaliação da eficiência da administração pública através do método 

Análise Envoltória de Dados (DEA). Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 12, n. 1, 

p. 83-106, 2008. 

SILVA, J. L. M.; SAMPAIO, L. M. B. Eficiência, gestão e meio ambiente na carcinicultura do Rio 

Grande do Norte. Revista de Economia e Sociologia Rural, Piracicaba, v. 47, n. 4, p. 883-902, 2009. 

 

SOUSA, E. P.; FERREIRA, F. D. G.; OLIVEIRA, R. B. Eficiência dos agricultores familiares 

beneficiários e não beneficiários do PNAE no Centro-Sul cearense. In: Sociedade Brasileira de 

Economia, Administração e Sociologia Rural, 57., 2019, Ilhéus, BA. Anais [...]. Ilhéus, BA: SOBER, 

2019. 

SOUSA, E. P.; LUCENA, M. A.; SOUSA, Y. E. L. Desempenho do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE nos estados do nordeste brasileiro no período de 2011 a 2017. Revista 

Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 52, n. 4, p. 85-103, out./dez., 2021.  

SOUSA, E. P.; OLIVEIRA, R. B.; FERREIRA, F. D. G. Eficiência técnica e de escala dos produtores 

rurais beneficiários e não beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar nos Sertões 

cearense. Custos e @gronegócio on line, v. 17, n. 1, jan./mar. 2021. 

SOUZA, G. S.; GOMES, L. G.; ALVES, E. Imperfeições de mercado e concentração de renda na 

produção agrícola. Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, v. 27, n. 2, p. 31-38, abr./maio/jun. 

2018. 

TROIAN, A.; TROIAN, A.; OLIVEIRA, S. V.; PEREIRA, J. C. Desempenho dos municípios do Rio 

Grande do Sul na execução dos recursos do PNAE com a agricultura familiar. Revista de Economia 

e Sociologia Rural, Piracicaba, v. 58, n. 3, p. 1-18, 2020. 

TULKENS, H. On FDH efficiency analysis: some methodological issues and applications to retail 

banking, courts, and urban transit. The Journal of Productivity Analysis, Boston, v. 4, n. 1/2, p. 183-

210, 1993.  

VIEIRA, R. S.; SILVA, A. M. A.; DUARTE, A. J. M. Eficiência das câmaras legislativas municipais. 

Texto Para Discussão n° 1488. Brasília, DF: IPEA, maio 2010.  

http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP


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

368 
 

AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA NA CIDADE DE DOURADOS-MS 

 

 

Maria Batista Brito 

Pós-graduanda em Agronegócios na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia 

Universidade Federal da Grande Dourados 

maria.gattass@gmail.com 

Madalena Maria Schlindwein 

Doutora em Ciências (Economia Aplicada) pela Universidade de São Paulo 

Professora Adjunta da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia/Universidade 

Federal da Grande Dourados 

madalenaschlindwein@ufgd.edu.br  

 

Priscila Elise Alves Vasconcelos 

Doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida 

Professora Adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Roraima  

prisvascon@gmail.com  

 

 

RESUMO 
As cidades e centros urbanos dos países estão crescendo em uma escala sem precedentes. Assim, a 

agricultura urbana e periurbana (AUP) tem alcançado mais visibilidade, estando presente nas agendas de 

vários governos, seja em nível internacional, nacional ou local. O objetivo deste artigo foi destacar a 

importância da AUP para a sustentabilidade ambiental e socioeconômica das cidades. Especificamente, 

contextualizar a AUP no mundo e no Brasil, considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos e, 

ainda, descrever iniciativas na cidade de Dourados-MS e como as políticas públicas interferem nas ações 

destinadas a essa atividade. Através desta pesquisa verificou-se que a AUP é uma prática crescente não só no 

Brasil, mas também em muitos outros países e tem sido motivo de discussões em diversos órgãos 

internacionais. A contribuição desse tipo de agricultura não está relacionada apenas ao desenvolvimento das 

cidades, como ainda na geração e complementação de renda de muitas famílias.  

 

Palavras-chave: Agricultura urbana. Planejamento urbano. Segurança alimentar. Sustentabilidade. 

 

 

ABSTRACT 

The cities and urban centers of the countries are growing at an unprecedented scale. Thus, urban 

and peri-urban agriculture (UPA) has achieved more visibility, being present on the agendas of 

various governments, whether at international, national or local levels. The purpose of this article 

was to highlight the importance of the UPA for the environmental and socioeconomic sustainability 

of cities. Specifically, to contextualize the UPA in the world and in Brazil, considering the social, 

environmental and economic aspects, and also to describe initiatives in the city of Dourados-MS 

and how public policies interfere in the actions aimed at this activity. Through this research it was 

found that the UPA is a growing practice not only in Brazil, but also in many other countries and 

has been the subject of discussions in several international bodies. The contribution of this type of 

agriculture is not only related to the development of cities, but also to the generation and 

supplementation of income for many families. 

 

Keywords: Urban agriculture. Urban planning. Food safety. Sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de urbanização acarreta diversas consequências para a sociedade e para o meio 

ambiente. O desenvolvimento acelerado das cidades, geralmente atrelado à ausência de 

planejamento e crises econômicas, está presente em países de todo o mundo. Parte da população, 

especialmente a mais pobre, é afetada pela escassez de água, elevação das temperaturas, enchentes, 

alta no preço, má distribuição dos recursos e desperdício de alimentos (CORRÊA et al., 2020). 

No entanto, mesmo com as preocupações dos governos em reduzir a fome no mundo, o ano 

de 2020 foi marcado pela pandemia de COVID-19, ocasionando um agravamento dramático da 

fome. Em muitas partes do mundo, a pandemia provocou recessões brutais e prejudicou o acesso 

aos alimentos. Mesmo antes da pandemia, a fome estava se espalhando e a má nutrição em 

crescimento acelerado. Este aspecto foi ainda maior em nações afetadas por conflitos, extremos 

climáticos e recessões econômicas (UNICEF BRASIL, 2021). 

Dado esse contexto, as cidades sustentáveis surgem como uma alternativa para mitigar o 

aumento da fome mundial. Elas são consideradas um conceito que prevê diversas ações e diretrizes 

para melhorar a gestão da zona urbana, preparando-a para futuras gerações. Assim, a construção de 

cidades sustentáveis deve levar em conta todos os níveis sociais e prestar especial atenção às 

necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade: mulheres, crianças, pessoas com 

deficiências e idosos (PEREIRA; SIMPLÍCIO; DONADI, 2019). 

Uma das ações na busca de cidades sustentáveis é o desenvolvimento da agricultura urbana e 

periurubana (AUP)1. Ela surge como uma alternativa capaz de desempenhar medidas sustentáveis 

nas dimensões econômica, social e ambiental nas cidades. Nos últimos anos a AUP ganhou mais 

atenção das organizações, da sociedade civil e dos governos em virtude dos benefícios que ela 

proporciona à população e para o meio ambiente urbano (SOUSA, 2019). 

No Brasil, entre os anos de 2010 a 2013, o Ministério do Desenvolvimento Social 

implementou ações de Segurança Alimentar e Nutricional (SANS) e estimulou o fortalecimento das 

experiências preexistentes de AUP. No entanto, a maioria dos governos municipais não se envolveu 

ou proporcionou o apoio esperado (HESPANHOL; PEREIRA; HESPANHOL, 2019).  

Algumas cidades brasileiras como São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Belo 

Horizonte, contemplam planos e programas orientados à agricultura urbana, com principal 

observância para a segurança alimentar e nutricional. Entretanto, a valorização da AUP ainda é 

 

1 De acordo com Melo (2016) a Agricultura Urbana e Periurbana é uma atividade multifuncional que inclui a produção 

ou transformação de produtos agrícolas e pecuários em zonas intra e periurbanas para autoconsumo ou comercialização, 

(re) aproveitando de forma eficiente e sustentável os recursos e insumos locais, promovendo a gestão urbana, social e 

ambiental das cidades. O termo urbano refere-se a todos os espaços dentro das cidades e periurbana como o cultivo de 

terras ao redor das cidades. 
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precária, sendo então elaboradas algumas iniciativas para mudar esta situação, como o Programa 

Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAUP), instituído no ano de 2018 por meio da 

Portaria nº 4672, que prioriza a utilização de tecnologias agroecológicas para a produção de 

alimentos (HESPANHOL, PEREIRA; HESPANHOL, 2019). 

Apesar de ser ainda pouco explorada, a incorporação da AUP nos debates sobre o 

planejamento urbano e a sustentabilidade das cidades tem contribuído para que sejam repensadas as 

conexões entre o urbano e o ambiental, e superada a visão das cidades apenas como espaços 

construídos sem biodiversidade (ALMEIDA; COSTA, 2014). A implantação das hortas 

comunitárias nas cidades tem contribuído para destacar a importância da prática de AUP não 

somente para o meio ambiente, mas, principalmente, para a segurança alimentar da população e 

sustentabilidade das regiões. 

Nesse contexto, esta pesquisa surgiu do interesse em analisar a AUP e sua influência na 

dinâmica das cidades. O objetivo foi destacar sua importância para a sustentabilidade ambiental e 

socioeconômica das mesmas. Especificamente, contextualizar a AUP no mundo e no Brasil, 

considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos e, ainda, descrever iniciativas na cidade 

de Dourados-MS e como as políticas públicas interferem nas ações destinadas a essa atividade. 

O presente artigo divide-se em quatro seções, sendo esta primeira que inclui a introdução e os 

objetivos. Na segunda seção apresentam-se os procedimentos metodológicos deste estudo. A 

terceira seção destaca a AUP no mundo e no Brasil, contextualiza a AUP no estado de Mato Grosso 

do Sul e apresenta os resultados obtidos em Dourados-MS com as informações coletadas no setor 

de Produção da Prefeitura. Na quarta seção apresentam-se as considerações finais e, por fim, 

apontam-se as referências bibliográficas utilizadas para embasar o estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Tipo de pesquisa 

 

Este estudo utiliza uma metodologia qualitativa caracterizando-se com o levantamento 

bibliográfico e documental sobre o assunto. Esta forma de pesquisa preocupa-se com os aspectos da 

realidade, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Tem como 

características a objetivação do fenômeno, hierarquização das ações de descrever, compreender e 

explicar determinado acontecimento (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

 

2 Portaria nº 467, de 7 de fevereiro de 2018. Institui o Programa Nacional de Agricultura urbana e Periurbana. 

Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/seguranca_alimentar/portarias/Portaria_n_467_Programa_Nacional_AU

P.pdf. 



                                                                                                                                                         REVISTA ELETRÔNICA DOCUMENTO MONUMENTO Vol. 32 

 

371 
 

Além de uma pesquisa bibliográfica este estudo visou desenvolver um estudo descritivo, com 

o intuito de expor os fatos e fenômenos de determinada realidade (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). Para isso, realizou-se uma entrevista semiestruturada no setor de Produção da Prefeitura de 

Dourados-MS. 

2.2. Caracterização da área de estudo 

Dourados é um município brasileiro da região Centro-Oeste, localizado no Estado de Mato 

Grosso do Sul (Figura 1). A região conta com uma área de 4.086,235 km² e uma área urbana de 

aproximadamente 82km². Tem como distrito Guaçu, Indápolis, Formosa, Itaum, Macaúba, 

Panambi, Picadinha, Vila São Pedro e Vila Vargas (ROMERO, 2018).  

Antes de sua colonização, o município de Dourados era habitado pelas tribos Terena e Kaiwa 

cuja presença dos descendentes é marcante até os dias atuais, sendo constituído na região uma das 

maiores populações indígenas do Brasil. Fundada em 10 de maio de 1861, a Colônia Militar de 

Dourados, sob o comando de Antônio João Ribeiro, quando ocorreu a invasão paraguaia. Por este 

fato, a região tornou-se lendária (IBGE, 2021).  

          Figura 1 - Localização do município de Dourados-MS 

              Fonte: Elaborado por Soares Filho, 2022 a partir de IBGE, 2021. 

 

Segundo o IBGE (2021), atualmente a população douradense está estimada em 225.495 

pessoas e é um importante centro agropecuário, comercial, industrial e de serviços da região, 
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possuindo a segunda maior arrecadação de ICMS do Estado. A região está localizada no Centro Sul 

de Mato Grosso do Sul, sua população representa 14% do total de habitantes do Estado (ROMERO, 

2018).  

 

3. AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA NO MUNDO E NO BRASIL 

 

O ativismo político e social ganhou força principalmente nos últimos 20 anos defendendo 

maior sustentabilidade ambiental e social, vinculado também à crescente preocupação com os 

impactos relacionados ao modelo agrícola de larga escala e ao uso intensivo de agrotóxicos. A 

crescente escala de urbanização ao qual o mundo chegou (e que segue em ascensão) intensifica os 

problemas associados às grandes aglomerações humanas. Assim, na perspectiva da soberania e da 

segurança alimentar, é preciso criar alternativas para garantir o acesso à alimentação de qualidade 

além de buscar formas de melhorar o meio ambiente urbano com a manutenção de áreas verdes 

(SOUSA; CALAÇA, 2019). 

Diversas ações podem ser desenvolvidas nos países para que a sustentabilidade seja 

alcançada, como incentivo da AUP (STURK, 2019). Com relação ao desenvolvimento da AUP no 

mundo, dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO (2015) 

indicam que aproximadamente 800 milhões de pessoas se dedicam à AUP no mundo, com geração 

de 150 milhões de empregos. Na Havana e República Democrática do Congo, por exemplo, a AUP 

proporciona 117.000 e 66.000 empregos, respectivamente.  

São inúmeras as experiências em todo o mundo direcionadas à expansão da AUP. Um 

importante estudo e projeto implementado pela FAO e Organização das Nações Unidas (ONU) 

concentra-se na América Latina e Caribe. Eles representam uma das principais regiões produtoras e 

exportadoras de alimentos do mundo. Possui enorme riqueza natural e crescente indústria agrícola. 

Essas regiões produzem alimentos em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades de todos 

os seus habitantes. O problema central da fome não é a falta de alimentos, mas as dificuldades que 

os mais vulneráveis enfrentam para poder ter acesso aos alimentos. Assim, essas regiões buscam 

combinar o crescimento econômico com o compromisso político no desenvolvimento de políticas 

públicas de grande impacto nas populações de baixa renda (FAO, 2021a).  

De 2010 a 2016, o governo brasileiro e a FAO, no âmbito do Programa de Cooperação 

Internacional Brasil-FAO, apoiaram iniciativas emergenciais de cooperação humanitária. O objetivo 

é contribuir para a segurança alimentar e nutricional e superação da pobreza das populações mais 

vulneráveis dos países parceiros da América Latina. Esses projetos tratam de políticas nacionais de 

curto prazo com o objetivo de restaurar as cadeias e os sistemas de produção agrícola. Também, se 

concentram no fortalecimento das medidas nacionais que revalorizam a agricultura familiar como 

fornecedora de alimentos para a população, da promoção dos mercados públicos de alimentos 
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impulsionando as economias locais e a contribuição para garantir que o acesso aos alimentos seja 

fornecido a todos os cidadãos dos países (FAO, 2021b).  

É importante destacar que Cuba e Brasil possuem políticas que promovem a AUP em nível 

nacional. Em Cuba, o Programa Nacional de Agricultura Urbana fortaleceu a atividade em escala 

nacional, provincial e municipal. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome – MDS aprovou diretrizes, conta com uma Política Nacional de Agricultura Urbana e investe 

mais de US$ 5 milhões por ano em diversas atividades de apoio à agricultura urbana e periurbana 

(AGRICULTURA URBANA, 2021).  

A AUP é uma realidade crescente em diversas cidades dos países, gerando renda e alimentos 

para os seus usuários. De acordo com o informativo da Agricultura Urbana (2021), é possível 

observar a prática dessa técnica em alguns locais, conforme apresenta o Quadro 1.  

  Quadro 1 - Prática da AUP em alguns países 

Região 
Hectares (ha) destinados à AUP ou 

número de hortas 

Quantidade de alimentos produzidos 

ou famílias beneficiadas 

CUBA 30 mil ha 3 milhões de toneladas de alimentos por ano 

COLÔMBIA 
Em 90 municípios existem 7.500 hortas 

familiares urbanas e periurbanas 
__ 

CURITIBA (BRASIL) 
1.280 hortas ocupam mais de 200 há de 

solos urbanos 

8 mil agricultores urbanos são beneficiados 

com produção de 4.100 toneladas de 

alimentos por ano 

TERESINA (BRASIL) 

192 ha de áreas livres urbanas e 

periurbanas são usadas em hortas 

comunitárias 

__ 

MORENO 

(ARGENTINA) 

Programa municipal de AUP implementou 

4.860 hortas familiares e 29 hortas 

comunitárias 

__ 

EL ALTO (BOLÍVIA) __ 

O projeto de agricultura urbana capacitou 

2.000 famílias para a produção de 

alimentos, combatendo a fome, garantindo 

renda e segurança alimentar dos 

participantes. 

 Fonte: Elaboração própria a partir de Agricultura Urbana (2021). 

 

A AUP é uma atividade extremamente diversa que inclui não somente a produção de 

alimentos, como também, ações de preservação e espaços de lazer que buscam a sustentabilidade 

das regiões. Um estudo intitulado de “The Country Sustainability Ranking” da organização 

especializada em sustentabilidade RobecoSAM, apresentou os dez países mais sustentáveis do 

mundo, como pode ser observado no Quadro 2.  

  Quadro 2 - Lista dos dez primeiros países com destaque para a sustentabilidade 

PAÍS AÇÕES SUSTENTÁVEIS 

1º SUÉCIA Inovações tecnológicas e igualdade social e entre gêneros 

2º SUÍÇA 
Diminuição dos gases nocivos à atmosfera e redução do uso de combustíveis fósseis e 

de energia nuclear. 

3º NORUEGA 
Diminuição dos gases nocivos à atmosfera e redução do uso de combustíveis fósseis e 

de energia nuclear. 
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4º REINO UNIDO Redução da geração de resíduos 
5º NOVA ZELÂNDIA Redução da geração de resíduos 

6º IRLANDA Disseminação de carros elétricos no país. 
7º ALEMANHA Economia forte e estável com diversos projetos sustentáveis. 
8º DINAMARCA Economia forte e estável com diversos projetos sustentáveis. 
9º AUSTRÁLIA Diversas universidades com pesquisas na área da sustentabilidade. 
10º ÁUSTRIA Diversas universidades com pesquisas na área da sustentabilidade. 

 Fonte: Elaboração própria a partir de Sturk (2019). 

 

Nota-se, assim, que a sustentabilidade envolve diversos fatores, desde aspectos ambientais, 

econômicos e sociais. A Suécia, por exemplo, ocupou a primeira posição dos países mais 

sustentáveis em decorrência das inovações tecnológicas e da igualdade social e de gênero. Percebe-

se, desse modo, que as ações sustentáveis têm um caráter multidimensional, indo além somente da 

preocupação com o meio ambiente. 

Neste contexto das ações sustentáveis, tem-se a agricultura urbana e periurubana como 

destaque deste estudo, que além de proporcionar alimento e renda extra para a população pobre de 

zonas urbanas, é considerada um mecanismo para reduzir o impacto ambiental das cidades, com a 

reciclagem de resíduos, proteção da biodiversidade e do estímulo às economias regionais, reduzindo 

a dependência do mercado mundial de alimentos (SOUSA, 2019).  

Sendo assim, para compreender o panorama da AUP no mundo torna-se fundamental 

averiguar, também, quais os principais países no mundo incentivam a produção científica 

relacionada às políticas de planejamento urbano na agricultura (Tabela 1). 

  Tabela 1 - Principais países que pesquisam sobre planejamento urbano da AUP 

Países Pesquisas sobre planejamento da AUP (%) 

Austrália 17% 

Itália e França 15% 

Canadá, Alemanha e Espanha 13% 

China e África do Sul 7% 

  Fonte: Elaboração própria a partir de Alves; Oliveira (2020). 

 

Por meio desses dados é possível constatar que os países desenvolvidos estão entre os que 

mais investigam e publicam estudos sobre o planejamento urbano da agricultura urbana e 

periurbana. Consequentemente, através das pesquisas, os países acabam engajados em projetos que 

tornam as suas cidades cada vez mais sustentáveis (STURK, 2019).  

 

3.1. A Agricultura Urbana e Periurbana no Brasil 

No Brasil, o cultivo de alimentos em áreas urbanas começou a ganhar destaque na segunda 

metade da década de 1990, considerando-se como instrumento de integração nos processos de 

desenvolvimento sustentável do ambiente (FERREIRA; CASTILHO, 2016).  

As práticas da agricultura urbana brasileira estão intimamente alicerçadas nas ações do 
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Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que tem estabelecido ações para 

a criação de hortas nas escolas, quintais e centros comunitários (FERREIRA; CASTILHO, 2016). 

A AUP no Brasil é um elemento importante na dinâmica das cidades e possui características 

multifuncionais que podem beneficiar os espaços urbanos. Em sua dimensão econômica, a 

agricultura urbana apresenta como uma alternativa de renda em uma cidade onde não há 

oportunidades salariais suficientes. Na dimensão social, a AUP se desenvolve de acordo com as 

possibilidades de ocupação do espaço urbano e conforme a legislação vigente (SAVIAN; BOFF; 

BOFF, 2021).  

No ano de 2017, a agricultura urbana brasileira passou a fazer parte, pela primeira vez, do 

Plano Safra 2017/2020. Diante disso, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAD) passou a ser responsável por estimular essa atividade produtiva 

nas cidades e a fortalecê-la a partir de novas ações. Entretanto, as produções podem variar de 

acordo com a localização e como ela é desenvolvida, pois são amplamente influenciadas pelos 

governos e políticas, e isso torna suas práticas e características bastante diferentes entre si, uma vez 

que a agricultura urbana está necessariamente ligada à realidade local, normalmente ao nível do 

município (ALVES; MOURA; SCHULTZ, 2019).  

Em diversos estados brasileiros as hortas urbanas comunitárias são destaque e fonte de renda 

de parte das comunidades envolvidas. Com o intuito de demonstrar a prática da AUP, selecionaram-

se alguns projetos que se destacaram nos municípios: 

• Na cidade de Conchal-SP, no ano de 2011, a prefeitura inaugurou a Horta Comunitária 

USF Jardim Planalto “Maria Silva Batista Corrêa” (REDE DE MUNICÍPIOS 

POTENCIALMENTE SAUDÁVEIS, 2012). Atualmente o projeto continua ativo, beneficiando 

cerca de 130 pessoas de 16 famílias através dos alimentos que são produzidos e parte deles 

comercializados (AGROECOLOGIA EM REDE, 2022). 

• Na cidade de Curitiba-PR a prefeitura conseguiu implantar 100 hortas comunitárias em 

diversos bairros da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional as famílias foram capacitadas com orientação a respeito das práticas de cultivo, sendo 

fornecidos também insumos (CICLOVIVO, 2021). Os alimentos produzidos são destinados a 

alimentar as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, ao consumo próprio dos 

voluntariados, à venda (para a manutenção das hortas) e, também, a doações (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURITIBA, 2020). 

• Na cidade de Sete Lagoas-MG  há um projeto que em 2021 completa 39 anos de 

existência: o Projeto Hortas Comunitárias da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, que se tornou 

referência nacional em decorrência de ações bem-sucedidas de política pública. Este projeto é 

considerado um verdadeiro exemplo de projeto sustentável, as hortas garantem renda e ocupação 
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para cerca de 320 famílias, sendo, aproximadamente, 2.500 beneficiários indiretos. Os produtos 

são vendidos nas próprias hortas pelos produtores, nos sacolões e nos supermercados da cidade. 

No total são sete hortas na região que totaliza 24 km de plantio (COSTA, 2019). 

 

3.2 A Agricultura Urbana e Periurbana em Mato Grosso do Sul  

A AUP está presente em diversos países e regiões do Brasil e em Mato Grosso do Sul não é 

diferente. Uma das grandes atividades destaques do estado é o agronegócio, uma grande potência 

econômica da região. Mato Grosso do Sul é o 2º maior produtor de carne bovina do Brasil, 4º de 

milho e de cana de açúcar e o 5º maior produtor de soja em grão. A região vem desenvolvendo a 

agropecuária de forma eficiente, competitiva e sustentável (CONFEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL, 2017). 

A valorização do agronegócio no estado também tem influenciado a agricultura dos menores 

produtores fazendo com que políticas públicas e programas do governo sejam destinados a eles. Em 

Campo Grande, por exemplo, em uma parceria com o Governo do Estado, com a Prefeitura e o 

Governo Federal, criou-se o Projeto Hortas Urbanas. Criado em 2019 o projeto tinha o objetivo de 

implantar 200 hortas urbanas em Campo Grande até o final do ano de 2020. No entanto, devido à 

pandemia de COVID-19 que atingiu o mundo todo, ainda não foi possível a concretização dessa 

meta (AGRAER, 2019). 

Como consequência desse projeto criou-se a Lei nº 6.514 de 22 de outubro de 2020 que 

instituiu na capital de MS o Plano Municipal de Agricultura Urbana de Campo Grande. Um dos 

princípios desse Plano, determinado no artigo 3º, VI da lei, trata do cultivo de hortas urbanas e 

incentiva o cultivo das mesmas em espaços urbanos, sejam eles públicos ou privados, escolas 

municipais, unidades de saúde ou assistência social ou em instituições de utilidade pública 

(LEGISWEB, 2020).  

Além disso, o Plano Municipal de Agricultura Urbana em Campo Grande elenca diversos 

objetivos em bases sustentáveis e ainda busca apoiar a comercialização de produtos derivados da 

agricultura urbana em diversos pontos da cidade, priorizando a venda direta do produtor. Outro 

objetivo observado é a articulação da produção urbana de alimentos com os programas 

institucionais de alimentação de escolas, creches, hospitais, asilos, centros de convivência e 

restaurantes populares (LEGISWEB, 2020). 

Observa-se, portanto, que em Mato Grosso do Sul, Campo Grande tem buscado alternativas, 

por meio do Projeto Hortas Urbanas, que possam auxiliar a produção de alimentos saudáveis de 

maneira sustentável, integrando toda a comunidade, onde cada um poderá contribuir com esforços 

para a geração de rendas e alimentos. De acordo com um balanço da Agência de Desenvolvimento 

Agrário e Extensão Rural – AGRAER, desde o lançamento do projeto em 2019, já foram 
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distribuídas 34 toneladas de composto orgânico, 26 mil mudas de hortaliças, transporte de 1.500 

toneladas de calcário e 1000 toneladas de adubo orgânico (AGRAER, 2019). 

 

3.2.1 Os quilombolas e a questão indígena em Mato Grosso do Sul 

 

Em se tratando de AUP em Mato Grosso do Sul torna-se fundamental analisar a questão 

indígena e quilombola na região, uma vez que o Estado é constituído por muitas aldeias indígenas e 

comunidades quilombolas, que, na maioria das vezes, são invisíveis perante as gestões de políticas 

públicas. Nesse contexto, Urquiza e Santos (2017), ressaltam que a situação dos quilombolas em 

MS, é historicamente marcada pela invisibilidade e expropriação de boa parte de seus territórios de 

uso tradicional. Os autores ainda destacam que são raras as pesquisas envolvendo essas 

comunidades, o que se observa na ausência de políticas públicas específicas nessas áreas.  

O Estado de Mato Grosso do Sul possui pouco mais de 30 comunidades quilombolas 

reconhecidas, oficialmente, pela Fundação Cultural Palmares (órgão ligado à SEPPIR – Secretaria 

especial de Promoção e Igualdade Racial) e responsável por essa certificação, em um total de cerca 

de 3.900 comunidades quilombolas, espalhadas por todo o país (URQUIZA; SANTOS, 2017).  

Nos últimos 15 anos, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA/MS 

tem implementado um processo de regularização fundiária das comunidades quilombolas de Mato 

Grosso do Sul. No entanto, em 2016, esse tema da regularização fundiária ganhou novos destaques, 

com a Medida Provisória 759/2016 (regularização fundiária urbana e rural), editada com a 

finalidade de modernizar a política agrária, a cargo do INCRA (URQUIZA; SANTOS, 2017). 

Conhecer e compreender a existência dessas comunidades quilombolas no Estado é 

fundamental para melhorar a aplicabilidade e a gestão das políticas públicas. Urquiza e Santos 

(2017) destacam que os negros possuem grande importância na formação social e econômica do 

Estado de Mato Grosso do Sul, contribuindo também para a colonização das terras.  

Além dos quilombolas, o Estado é marcado pela presença de comunidades indígenas. Mato 

Grosso do Sul é um estado indígena, não pelo volume de sua demografia, mas pela quantidade de 

povos indígenas que nele habitam e cultivam formas de vida próprias. No Estado, a população 

indígena soma 80.459 habitantes, presentes em 29 municípios, representados por 08 etnias: Guarani, 

Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e Guató (SECRETARIA DE ESTADO DE 

CIDADANIA E CULTURA, 2022).  

Segundo Oliveira (2018), é marcante a presença indígena na história, na cultura e no cotidiano 

da vida de grande parte da população do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta presença está explícita 

nos modos de ser e nas próprias identidades da população sul-mato-grossense. Ela também se faz 

presente nos problemas políticos, econômicos e socioculturais que constituem um desafio a ser 
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enfrentado na busca de soluções pela sociedade e pelo governo.  

Nesse contexto das aldeias indígenas, ao se verificar as ações referentes à AUP destinadas a 

elas, constata-se um importante projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS) juntamente com o governo do Estado, o projeto Agricultura Periurbana em 

Comunidades Tradicionais. Trata-se de uma ação lançada em 2018 que consiste na construção de 

hortas comunitárias agroecológicas, beneficiando os moradores de diversas aldeias (MOTTA, 

2018).  

Numa primeira fase, o projeto beneficiou duas comunidades de Campo Grande: a aldeia Água 

Bonita, que reúne cerca de 200 famílias e a Comunidade Terapêutica do Lageado, que atende 

aproximadamente 500 pessoas da região. É a única associação não indígena, mas com um 

importante trabalho social que justifica sua inclusão no projeto. Já no interior do Estado, duas 

comunidades foram atendidas: a Aldeia 10 de Maio em Sidrolândia e a Aldeinha, em Anastácio. Em 

todas elas distribuiu-se uma estufa com 84 metros quadrado equipada com sistema de irrigação, 

além de insumos, sementes e ferramentas (MOTTA, 2018). 

No ano de 2020 desenvolveu-se a segunda fase desse projeto, estendendo suas ações para 18 

comunidades em seis municípios do Estado: Sidrolândia, Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do 

Buriti, Nioaque e Campo Grande. Com essa expansão, uma das regiões atendidas será a 

Comunidade Quilombola “Tia Eva”. Ao todo, 2.956 famílias estão envolvidas no projeto e cerca de 

14 mil pessoas são beneficiadas (ENFOQUE MS, 2020).  

De acordo com a publicação feita em dezembro de 2020 pela redação do Enfoque MS (2020), 

as comunidades indígenas que vivem em áreas urbanas, muitas vezes, enfrentam dificuldades para 

desenvolver atividades geradoras de renda e até para a subsistência. Assim, o projeto surgiu como 

forma de garantir essas duas questões com hortaliças para enriquecer a alimentação e produção a ser 

comercializada assegurando uma fonte de renda. A expectativa com esse projeto é que sejam 

elaboradas Políticas Públicas para os povos indígenas em contextos urbanos na capital e no interior 

do Estado.  

 

3.3 Agricultura Urbana e Periurbana na região de Dourados-MS 

 

Após o destaque do Projeto Hortas Urbanas desenvolvido em MS, este tópico passa a destacar 

as ações e legislações que tratam da AUP na região de Dourados - MS. Com o intuito de obter 

informações a respeito desse assunto, realizou-se uma entrevista semiestruturada com o responsável 

pelo setor de Produção da Prefeitura de Dourados no dia 29 de outubro de 2021.  

A técnica da AUP articula programas e legislações com o objetivo de gerar renda à população 

local e tornar a cidade mais sustentável. Em Dourados, tem-se o Plano Diretor instituído pela Lei 
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Complementar nº 72 de 30 de dezembro de 2013. Nele estão previstos diversos objetivos com o 

intuito de promover o desenvolvimento sustentável do município juntamente com a melhoria da 

qualidade de vida da população (BRASIL, 2003). Também, há a Lei Verde na cidade de Dourados, 

criada pela Lei Complementar nº 055 de 19 de dezembro de 2002. Ela instituiu a Política Municipal 

de Meio Ambiente, regulando a ação do Poder Público Municipal com os cidadãos e instituições 

públicas e privadas na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, uso sustentado dos 

recursos naturais e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 2002).  

Analisando-se, inicialmente, a legislação vigente no município de Dourados - MS tem-se a 

Lei nº 4.133 de 16 de novembro de 2017 que institui o Programa de Hortas Agroecológicas 

Comunitárias e Educativas no âmbito do Município de Dourados. O artigo 1º, §§1º, 2º e 3º, 

destacam: 

§ 1º - As hortas comunitárias poderão ser instaladas nos terrenos públicos municipais não 

utilizáveis e em entidades sociais organizadas e comunitárias.  

§ 2º - As hortas educativas poderão ser instaladas nas Escolas e Centro de Educação Infantil 

da rede municipal de ensino.  

§ 3º - A comercialização ou distribuição dos produtos será de responsabilidade do 

colegiado escolar ou pela entidade responsável pela implementação da horta (DIÁRIO 

OFICIAL DE DOURADOS, 2017).  

 

Nesse contexto, as hortas de que trata o programa receberão orientações técnicas da Secretaria 

Municipal da Agricultura Familiar para que seja disseminada a importância da produção orgânica e 

da alimentação saudável. Conforme as informações obtidas junto à Prefeitura, atualmente a 

Secretaria de Dourados trabalha por meio de demandas, ou seja, o produtor que desejar acessar os 

benefícios e orientações ofertados pela Prefeitura, devem realizar um processo de cadastramento 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, 2021).  

Segundo as informações adquiridas, no ano de 2021 foram cadastrados e atendidos pela 

Secretaria um total de 65 produtores (na região urbana e periurbana de Dourados) e algumas 

instituições envolvidas na AUP, que atuam especialmente na produção de mandioca, hortaliças e 

frutíferas. Consta ainda, 15 horticulturas não cadastradas pela Secretaria. Muitas delas já dispõem 

de estrutura própria para o desenvolvimento de suas atividades, dispensando o atendimento direto 

da Secretaria. Do total de 80 produtores na região, 65 encontram-se na área urbana (81%), enquanto 

que 15 deles (19%) localizam-se na região periurbana de Dourados (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOURADOS, 2021). 

Em relação ao mapeamento das regiões de produção, a quantidade de alimentos produzidos 

bem como sua destinação, a Prefeitura ainda não dispõe desses dados. Essa ausência de informação 

será sanada em 2022 por meio do levantamento de Dados de Produção a ser realizado pela 

Prefeitura, pois serão utilizados na definição de novas políticas públicas de incentivo à AUP em 

Dourados (PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, 2021).  
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Em relação aos projetos e apoio que a Prefeitura disponibiliza aos produtores da região, 

destacam-se: apoio mecanizado em operações de preparo do solo e canteiros; apoio logístico no 

transporte de corretivos de solo e adubos orgânicos, com veículos e recursos humanos do 

Município. Neste caso, destaca-se o transporte e distribuição gratuita de maravalha, que se trata de 

um resíduo de podas de árvores da cidade, após a trituração e o processo de decomposição. Esse 

material encontra-se depositado num EcoPonto localizado no Viveiro Municipal de Mudas da 

cidade no bairro Parque das Nações I.  

Além disso, a Prefeitura oferece acompanhamento e orientação técnica aos produtores 

urbanos e periurbanos da região de Dourados, além de instituições e entidades filantrópicas que 

desenvolvem trabalhos de Hortas Educativas. Também são ofertados subsídios parciais de insumos 

agrícolas como sementes, mudas e adubos. Todos esses benefícios oferecidos aos produtores da 

região são disponibilizados após o cadastro junto à Prefeitura bem como o preenchimento de um 

requerimento de formalização da demanda, informando qual apoio necessita.   

Além dessas ações, Dourados também tem sido destaque na produção do maracujá. 

Recentemente, em julho de 2021, com apoio da Embrapa Agropecuária Oeste, a Prefeitura realizou 

a capacitação técnica dos produtores. Estabeleceu-se um plano de trabalho para diversas culturas e o 

maracujá foi o produto a dar início neste projeto, isso porque a fruta possui ciclo curto, é rentável 

em pequenas áreas e possui mercado consumidor para atender. Há 12 produtores com uma média de 

200 plantas cada, totalizando 40 kg por planta. Em alguns meses a produção já alcançou 8 mil kg e 

o mercado consumidor são empresas de polpas, mercados e frutarias (EMBRAPA 

AGROPECUÁRIA OESTE, 2021).  

Outro importante recurso aos produtores da região de Dourados ocorre por meio da 

comercialização dos produtos em feiras livres. A cidade dispõe de sete feiras distribuídas em seis 

regiões, sendo duas delas exclusivamente para a comercialização de produtos Agroecológicos.  

É possível observar, portanto, que a AUP na região de Dourados vem ganhando destaque e 

apoio em diversas ações da Prefeitura. Todos os projetos visam à implementação dos objetivos 

propostos no Plano Diretor do município bem como nas ações elencadas no Programa de Hortas 

Agroecológicas de Dourados.  

 

3.3.1 A Rede Integrada de Hortas Urbanas (RIHU) e os projetos 

desenvolvidos nas aldeias indígenas de Dourados-MS 

 

Na cidade de Dourados, além do suporte técnico oferecido pela Prefeitura aos produtores 

locais, conforme destacado no tópico anterior, tem-se presente um importante movimento de 

incentivo à AUP: a Rede Integrada de Hortas Urbanas – RIHU. Trata-se de um projeto que tem suas 
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ações pautadas em três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: ODS 2 – Erradicar a 

fome (por meio de ações que visam à segurança alimentar); ODS 3 – Boa saúde e bem-estar 

(através da hortaterapia) e ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis (com a Entrega Carbono 

Zero, onde os produtos são entregues utilizando-se bicicletas) (RIHU, 2021).  

Esse movimento social é formado por pessoas de diferentes áreas do conhecimento que atuam 

em funções definidas. A RIHU surgiu a partir da apresentação em um simpósio de biodiversidade 

na Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, tendo como referência o modelo CSA – 

Comunidade que Sustenta a Agricultura. O movimento tem sido destaque na cidade e em setembro 

de 2021 foi indicada ao Prêmio Coração Verde na Câmara Municipal de Dourados (CARBONARI, 

2021). 

Os integrantes são divididos em quatro papeis distintos: a) Guerreiros e Guerreiras que são 

aquelas pessoas voluntárias que seguem as diretrizes do desenvolvimento sustentável e da economia 

solidária, participando dos mutirões de preparação do solo e semeadura; b) Conselheiros que são os 

pesquisadores e voluntários ligados às universidades e que contribuem com orientações e 

tecnologias; c) Guardiões que são aqueles que cuidam diariamente das hortas e, ao final do 

processo, são beneficiados com a renda gerada na comercialização, suficiente para complementar a 

renda familiar e d) Arcanjos que são os responsáveis pela divulgação do cardápio de hortaliças nas 

redes sociais, negociação com os clientes e distribuição dos produtos. Importante destacar que as 

entregas são realizadas com o uso somente de bicicletas, com forma de incentivar o 

desenvolvimento sustentável através de um veículo com zero emissão de carbono na atmosfera 

(CARBONARI, 2021). 

As ações da Rede incluem mutirões que vão desde o preparo da terra até a distribuição de 

hortaliças. Para a produção e complemento de renda das famílias a RIHU busca utilizar espaços 

urbanos (Figura 2) como terrenos baldios, locais abandonados ou residência de voluntários 

(CARBONARI, 2021).  
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          Figura 2 - Localização das hortas da RIHU em Dourados-MS 

           Fonte: Elaborado por Soares Filho, 2022. 

 

Para obter informações referentes às hortas da RIHU em Dourados, realizaram-se visitas em 

duas delas: Horta Dádiva de Deus (Figuras 3 e 4) e Canto de Pacha (Figuras 5 e 6). Em todas as 

hortas do movimento RIHU as atividades são desenvolvidas por voluntários que desempenham 

importantes funções que, vão desde a implantação, manejo até a entrega das produções.  

 

                   Figura 3 - Horta Dádiva de Deus da RIHU de Dourados-MS 

 
                       Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2022. 
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             Figura 4 - Horta Dádiva de Deus 

 
                Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2022. 

 

 

 

              Figura 5 - Horta Canto de Pacha da RIHU de Dourados - MS 

 
               Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2022. 

 

 

 

           Figura 6 - Horta Canto de Pacha 
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             Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2022.  

 

O que se observou em todos os locais visitados é que a criação e manutenção das hortas 

urbanas dependem de recursos doados e do incentivo da população local, não tendo qualquer 

vínculo ou apoio da Prefeitura de Dourados. 

Verificou-se, ainda, que a estrutura das hortas é precária e uma delas, a Horta Ossain, 

encontra-se desativada. Quanto à quantidade de alimentos produzidos, não há um controle, mas toda 

a produção é destinada ao consumo próprio dos voluntariados, à venda (para a manutenção das 

hortas) e, também, voltada para doações.  

Numa análise empírica, foram levantadas informações dos guardiões das hortas que 

comunicaram uma falta de maior visibilidade da sociedade em relação à agricultura urbana e a 

criação de políticas públicas para a produção de alimentos em terrenos ociosos. Há, assim, a 

necessidade em investir na educação ambiental e na divulgação da importância das hortas urbanas 

para que a população possa participar e apoiar o movimento RIHU.  

Além da RIHU, outra importante ação desenvolvida na cidade de Dourados é o Fórum 

Municipal Áreas Verdes e Qualidade de Vida.  Foi criado em 2019 como iniciativa da sociedade 

civil organizada para mobilizar os douradenses sobre a importância da revitalização, manutenção e 

preservação de parques e praças da cidade. Em decorrência da pandemia de Covid-19 as atividades 

presenciais foram suspensas e, assim, o fórum realizou suas ações no formato digital por meio de 

lives. Os assuntos debatem ações ligadas ao Plano Diretor de Dourados e já foram discutidos os 

seguintes temas: Participação Popular, Áreas Verdes de Dourados, Mobilidade e Acessibilidade 
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Urbana, Política Ambiental para o Município e o Perímetro Urbano de Dourados (O PROGRESSO, 

2020).  

Outras ações desenvolvidas em Dourados referentes à agricultura urbana encontram-se nas 

aldeias indígenas da região. Num estudo realizado por Gonçalves (2021) sobre os sistemas 

agroflorestais nessas comunidades, observou-se a atuação dos indígenas ao iniciar uma feira 

agroecológica no ano de 2019. Este estudo destacou que na Reserva Indígena de Dourados, as 

Aldeias Jaguapirú e Bororó contam com aproximadamente 2.700 famílias e 230 agricultores 

indígenas. 

Outra ação de destaque na Aldeia Bororó, por exemplo, foi realizada pelo Instituto de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – IMAD juntamente com a UFGD, IMAM, EMBRAPA, RIHU, 

APOMS (Associação de Produtores Orgânicos do MS), que desenvolveram um projeto para apoiar 

cerca de 20 famílias, transformando um pasto de braquiária num sistema agroflorestal biodiverso 

(RAMOS, 2021).  

Além disso, outro projeto destinado às aldeias é a atuação da Embrapa Agropecuária Oeste 

em Dourados que tem beneficiado duas aldeias indígenas: a Aldeia Bororó e a Aldeia Jaguapiru, 

que juntas contemplam uma população superior a 12.000 indígenas. O projeto refere-se à produção 

de variedades de mandioca desenvolvidas pela Embrapa que, após a multiplicação de ramas, são 

distribuídas para as comunidades indígenas cultivar em suas terras (EMBRAPA, 2020).  

É possível observar, portanto, que a Agricultura Urbana e Periurbana em Dourados são uma 

atividade multifuncional que vem sendo desenvolvida não somente com o apoio da Prefeitura e do 

Governo do Estado, mas, também, por meio de movimento da sociedade civil, como é o caso da 

RIHU. As ações buscam promover além da educação ambiental, a conscientização da população 

sobre a importância da segurança alimentar e equidade social com a complementação de rendas 

familiares que a AUP proporciona aos envolvidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho enfatizou-se a Agricultura Urbana e Periurbana como uma alternativa para 

atender as necessidades alimentares da população e ainda complementar a renda de muitas 

famílias com a criação de oportunidades de emprego. Diversos estudos apresentados no decorrer 

desta pesquisa consideram a AUP como uma ferramenta multidimensional que contribui com a 

segurança alimentar, qualidade do meio ambiente, paisagem urbana, integração social e 

desenvolvimento da economia. 

Como forma de demonstrar as ações referentes à AUP no Estado de Mato Grosso do Sul a 

pesquisa evidenciou alguns projetos nas aldeias indígenas que fazem parte de obras do governo 
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do Estado, atingindo a capital e alguns municípios do interior, como o projeto Agricultura 

Periurbana em Comunidades Tradicionais. Como o Estado possui uma das maiores populações 

indígenas do país, tornou-se fundamental evidenciar essas ações que proporcionaram às 

comunidades a criação de hortas comunitárias, beneficiando-as com alimentos e geração de renda.  

Além disso, visando destacar a AUP na cidade de Dourados constatou-se que diversos 

produtores urbanos possuem cadastro na Prefeitura, recebendo insumos e suporte técnico para a 

continuidade de suas hortas na cidade de Dourados.  

Destaquem-se alguns projetos desenvolvidos na região como a Rede Integrada de Hortas 

Urbanas - RIHU e as ações realizadas nas aldeias indígenas Bororó e Jaguapiru. Foi possível 

observar que a RIHU é um importante movimento que, através de recursos doados pela população 

e com o trabalho de voluntários, busca criar e manter hortas urbanas, proporcionando uma 

variedade de alimentos que são doados e parte deles comercializados. Percebeu-se que nestas 

hortas não há incentivo ou recursos da Prefeitura, sendo todo o projeto mantido pela população 

local.  

Apesar da AUP ser fundamental para a segurança alimentar e para o desenvolvimento de 

locais sustentáveis, notou-se que ainda falta interesse da sociedade em contribuir com as ações na 

região de Dourados. Tanto que uma das hortas da RIHU se encontra desativada. Os voluntários 

que nelas trabalham enfatizaram a necessidade de maior participação da comunidade e a 

importância de políticas públicas que possam incrementar e beneficiar as atividades da AUP.  

Ainda, foi observado na pesquisa alguns projetos desenvolvidos nas Aldeias indígenas 

Bororó e Jaguapiru, com a implantação de um sistema agroflorestal biodiverso e a distribuição de 

novas ramas de mandioca pela Embrapa, para que a comunidade possa cultivar em suas terras. 

Com essas ações há não somente a produção de alimentos para a própria subsistência das 

populações indígenas, como também, produções a serem comercializadas, gerando renda às 

famílias.  

Nesse sentido, o principal desafio é formular políticas públicas e estratégias de 

desenvolvimento sustentável das cidades que possam solucionar as limitações relacionadas às 

práticas da AUP. Para isso, o interesse das comunidades e a participação ativa dos governos locais 

tornam-se imprescindíveis. 

O resultado deste artigo pode colaborar com políticas públicas ou projetos direcionados ao 

desenvolvimento sustentável das cidades, utilizando-se, principalmente, a AUP como ferramenta. 

Uma das limitações encontradas foi buscar fontes primárias devido ao período de pandemia 

ocasionado pela COVID-19. Assim, a localização e análise in loco das hortas urbanas tornou-se 

restrita.  
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A partir da elaboração desta pesquisa, sugere-se como trabalhos futuros a realização de 

estudos mais aprofundados sobre a AUP e sua influência no desenvolvimento das políticas públicas 

voltadas à sustentabilidade das cidades.   
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RESUMO 

A presente pesquisa analisa o impacto das emendas orçamentárias individuais sobre a eficácia dos gastos em 

serviços públicos de saúde para os municípios de Minas Gerais. Para alcançar os objetivos propostos, utiliza-

se a metodologia DEA de dois estágios, em que, inicialmente, calcula-se o escore de eficiência dos município 

mineiro para os gastos públicos em saúde, e então, verifica-se os determinantes destes por meio do modelo de 

regressão Tobit. Os resultados obtidos indicaram a grande ineficiência dos municípios mineiros em prover o 

serviço, além de evidências do comportamento free rider. Obteve-se também que os municípios que receberam 

emendas individuais orçamentárias são mais eficientes, indicando que esse mecanismo pode ser uma solução 

à ineficiência dos serviços públicos municipais, porém devem possuir maior fiscalização, responsabilidade em 

sua alocação e transparencia.  

 

Palavras-Chaves: Federalismo. Emendas Parlamentares Orçamentárias. Eficiência.  

ABSTRACT 

This research analyses the impact of individual budget amendments on the effectiveness of spending on public 

health services for the municipalities of Minas Gerais. To achieve the proposed objectives, the two-stage DEA 

methodology is used, in which, initially, the efficiency score of the municipality of Minas Gerais for public 

health expenditures is calculated, and then, it is verified their determinants through the Tobit regression model. 

The results obtained indicated the great inefficiency of Minas Gerais municipalities in providing the service, 

in addition to evidence of free rider behaviour. It was also found that the municipalities that received individual 

budget amendments are more efficient, indicating that them can be a solution to the inefficiency of municipal 

public services, but they must have greater supervision, responsibility in their allocation and transparency. 

 

Keywords: Federalism. Budget Parliamentary Amendments. Efficiency. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um país federalista tem como característica a distribuição dos poderes em unidades regionais, 

com intuito de gerar eficiências às atribuições de cada ente do governo. Em geral, a distribuição é 

formada por duas órbitas de governo: União e Estados federados, entretanto, no Brasil, o sistema 

constitucional eleva os municípios à categoria de entidades autônomas, dotadas de organização e 

governo próprios as quais possuem competências públicas, que devem ser cumpridas (SILVA, 2005). 
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Dentre as diversas competências municipais determinadas pela Constituição Federal de 1988 

(CF-88), o artigo 30 expressa que é competência exclusiva dos municípios manter, com a cooperação 

técnica e financeira da União e dos Estados, os serviços de atendimento à saúde da população, sendo 

determidado pela Lei Complementar 141 aos municípios, a aplicação anual mínima de 15% de suas 

arrecadações para ações e serviços de saúde (BRASIL, 2016). 

Entretanto, a maioria dos municípios arrecadam pouco e, portanto, são exclusivamente 

dependentes das transferências dos outros entes federativos para cumprir com o atendimento das 

necessidades de suas populações e é fato que quanto menor o município, maior se torna sua 

dependência, dado que estes possuem menor capacidade de arrecadação. A título de exemplo, de 

acordo com Cazian (2019), cerca de 70% dos municípios brasileiros dependem de mais de 80% das 

verbas que vêm de fontes externas ao seu recolhimento. 

Neste contexto, os administradores locais alegam que, mesmo com os repasses existentes, suas 

receitas são insuficientes para atender às atribuições que lhe são dadas (ARAÚJO et al., 2016), e 

diante disso, os ganhos de eficiência esperados pela autonomia municipal não são obtidos, posto que 

a eficiência só se é alcançada na existência de recursos suficientes para as administrações locais 

(ABRUCIO, 2002). Sendo assim, ávidos por outras formas de financiamento, tais como as 

Transferências Voluntárias da União, alocadas por meio das Emendas Parlamentares, as 

administrações locais procuram manter uma relação amigável com outros políticos, principalmente 

aqueles que atuam no Legislativo Federal.  

Contudo, tem-se que a atuação da gestão municipal, de maneira geral, é maculada pela 

ineficiência, atendimento parcial das obrigações, prática viciada de estruturas burocráticas defasadas 

e pelo desperdício de recursos públicos. Dessarte, mesmo com um aumento considerável das receitas 

municipais, a qualidade dos serviços públicos poderia não ser afetada (FEITOSA, 2016). É diante 

deste cenário que se questiona se a eficiência na provisão dos serviços de saúde dos municípios 

mineiros na legislação de 2011-2014 foi afetada pelo valor de emendas parlamentares individuais 

recebido por cada um deles. Para elucidar essa questão, o presente trabalho mensura o escore de 

eficiência dos gastos públicos em saúde para os municípios de Minas Gerais por meio da metodologia 

Análise Envoltória de Dados (DEA) e então, através da metodologia Tobit, verifica se as emendas 

individuais orçamentárias impactam essa eficiência.  

A análise se concentra nos municípios do estado de Minas Gerais, por se tratar da unidade da 

federação com maior número de municipalidades (853). Além disso, 78% destes municípios possuem 

menos de 20 mil habitantes, o que os tornam, em sua maioria, dependentes das trasferências dos 

outros entes federativos (ARAÚJO et al., 2016). Ademais, o estado possui a segunda maior população 

do país e, consequentemente, o segundo maior número de representantes no legislativo federal, 



totalizando 53 deputados federais, os quais recebem, portanto, uma quantidade relativamente grande 

de emendas parlamentares individuais. 

No que se refere à literatura, são diversos os estudos que evidenciam o fato de que muitos 

municípios brasileiros não são sustentáveis e, desta forma, necessitam do envolvimento de outros 

âmbitos do governo para a provisão dos serviços sociais à população (SOUZA, 2004; GOMES, 

ALFINITO, ALBUQUERQUE, 2013). Há também trabalhos que concentram sua análise nos fatores 

determinantes das ineficiências dos serviços de saúde no estado mineiro, se aproximando do objetivo 

do presente estudo (VARELA, MARTINS, FÁVERO, 2012; SANTOS, FREITAS, FLACH, 2015). 

Contudo, não foram encontrados na literatura trabalhos que relacionassem envio de emendas 

parlamentares e a eficiência dos municípios em prover serviços públicos de saúde e, à vista disso, o 

presente estudo introduz à literatura esta discussão, fornecendo análises de dados e insights sobre o 

tema se tornam úteis para os administradores públicos e pesquisadores interessados na alocação 

eficiente de recursos públicos. 

 

2 DISCUSSÕES TEÓRICAS E EMPÍRICAS 

 

2.1 DESCENTRALIZAÇÃO ADVINDA DO FEDERALISMO E AS DESIGUALDADES 

REGIONAIS  

 

A Constituição Federal de 1988 concedeu aos municípios a categoria de entidades estatais 

político-administrativas, com personalidade jurídica e governo próprio transformando-os em entes 

federativos, que passaram a possuir um poderio inédito e que está intimamente ligado com o processo 

de descentralização (MEIRELLES, 1993). 

Para Abrucio (2002), a descentralização se dá a partir de um processo político que resulta na 

transferência do poder decisório e autonomia administrativa, tributária e financeira aos governos 

subnacionais, e o pressuposto que a sustenta é o senso comum de que quanto maior a proximidade 

entre os governos em relação aos cidadãos, maior é o accountability, a eficiência e a efetividade do 

sistema político. No entanto, a descentralização também possui aspectos negativos, como por 

exemplo, desigualdades regionais e estruturas administrativas ineficientes e incapacitadas 

(ABRUCIO, 2002).  

No que tange ao problema das desigualdades regionais, Abrucio (2002) afirma que algumas 

experiências de descentralização não foram acompanhadas pela criação de políticas redistributivas 

ou compensatórias para as localidades mais pobres, o que contribuiu para ampliar as diferenças 

socioeconômicas. No que diz respeito à administração dos entes subnacionais, é necessário 
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desenvolver as capacidades administrativas e financeiras de cada um destes, para que então a 

descentralização ajude a melhorar o desempenho da gestão pública. Abrucio (2002) argumenta que 

os esperados ganhos de eficiência resultantes da desconcentração das responsabilidades não são 

obtidos caso faltem recursos suficientes às administrações locais e desta forma, o repasse das funções 

só atende aos objetivos de eficiência se houver boas estruturas de administração dos recursos nos 

níveis inferiores.  

Portanto, o Governo Central deveria atuar em prol do equilíbrio entre as regiões, avaliando as 

políticas de cunho nacional e fornecendo auxílio técnico e financeiro aos níveis inferiores. Por sua 

vez, os governos subnacionais, precisariam aprimorar suas estruturas administrativas e seus 

mecanismos de accountability democrática. Ademais, é importante que todos os níveis de governo 

desenvolvam boas relações intergovernamentais (ABRUCIO, 2002).  

No que diz respeito às desigualdades, o porte populacional dos municípios está diretamente 

relacionado com sua capacidade arrecadação e sendo assim, municípios pequenos não possuem 

recursos suficientes para arcar com suas despesas (ARRETCHE, 2011). Logo, a existência de muitos 

municípios pequenos com baixa capacidade de sobreviver apenas com recursos próprios, acaba por 

acentuar as disparidades socioeconômicas e administrativas existentes (REZENDE, 2001). Por 

conseguinte, Abrucio (2002) estabelece que a estrutura tributária da federação baseada em 

transferências intergovernamentais é essencial nesse contexto de grandes desigualdades. O autor 

relata que grande parte dos municípios possui uma máquina administrativa precária e que o sucesso 

da descentralização depende da ação dos níveis superiores de governo. Nesse sentido, devem ser 

oferecidos auxílios intergovernamentais, porém, de forma cautelosa, para que não se gere uma eterna 

dependência dos municípios em relação aos estados e à União. 

2.2 AS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS  

As Emendas Parlamentares são transferências intergovernamentais acrescidas à Lei 

Orçamentária Anual por solicitações de parlamentares individuais, bancadas ou comissões. Trata-se 

de despesas federais de finalidade não previamente determinada. Desta forma, as Emendas 

Parlamentares são em tese um instrumento constitucional que visa inserir o Congresso Nacional nas 

discussões acerca do planejamento do orçamento federal além de descentralizar os recursos a 

instâncias locais com maior proximidade das demandas sociais (SODRÉ, ALVES , 2010). 

 Há quatro tipos de emendas feitas ao orçamento: as individuais, a de bancada, a de comissão 

e da relatoria, em que as emendas individuais são de autoria de cada senador ou deputado, e as demais 

são de autoria de um conjunto de parlamentares (PONTUAL, 2018). De acordo com a Resolução 

1/06, subseção V, do Congresso Nacional, cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas 

individuais, no valor total definido pelo parecer preliminar do relator. Há também regras específicas 



sobre a apresentação de tais emendas, como, por exemplo, identificar entidade que receberá os 

recursos, bem como as metas que essa entidade deverá cumprir. 

 De acordo com Sodré e Alves (2010) há posições divergentes em relação a importância desse 

tipo de transferencia governamental. Alguns argumentos saem em defersa da existência de emendas 

parlamentares, utilizando como justificativa, para além da discussão sobre a obtenção de recursos 

complementares ser vital à gestão municipal, o argumento de que essa ferramenta é parte legítima de 

um sistema de representação democrática, que evita que o poder legislativo tenha papel meramente 

coadjuvante na definição do orçamento público. De outro lado, há quem defenda a extinção das 

emendas parlamentares, justificados pela dificuldade de fiscalização, grande quantidade de 

escândalos sobre desvios destes recursos, além de muitas vezes esse mecanismo ter se transformado 

em um instrumento de moeda de troca de favores entre os poderes executivo e legislativo federais. 

Posto isso, é ponderado afirmar que as Emendas Orçamentárias Individuais é um mecanismo que 

possui importância para o sistema federativo brasileiro, mas carece de maior fiscalização e 

transparência. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A estratégia metodológica adotada no presente trabalho consiste em um primeiro momento, 

utilizar a Análise Envoltória de Dados para calcular os escores de eficiência dos gastos públicos com 

saúde dos municípios de Minas Gerais, permitindo dividi-los em eficientes e ineficientes e então, 

utilizar o modelo de regressão censurada, Tobit, para definir os fatores que impactam a eficiência dos 

municípios mineiros nos gastos com saúde. A combinação entre a técnica DEA e modelos de 

regressão para calcular os determinantes das eficiências encontradas é denominada Análise 

Envoltória de Dados (DEA) em Dois Estágios  

3.1 PRIMEIRO ESTÁGIO: ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS – DEA 

A Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA) é um método matemático 

não-paramétrico, que possui a particularidade de confrontar unidades operacionais (intituladas como 

DMUs1), as quais utilizam múltiplos insumos na obtenção de resultados, para determinar a eficiência 

das mesmas, por meio de programação linear. O modelo DEA possui dois tipos de orientação: 

orientação input, em que o objetivo é reduzir os insumos sem alterar o nível atual dos outputs 

(minimização dos insumos), e orientação output em que se objetiva aumentar os produtos, mantendo 

fixa a quantidade de insumos (maximização do produto). O presente trabalho utiliza a orientação 

output para calcular a eficiência dos gastos públicos de saúde dos municípios mineiros, uma vez que 

esta orientação permite analisar o quanto cada município necessita aumentar em cada um de seus 
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produtos para se tornar eficiente, sem alterar o nível de insumos, dado que o orçamento é previamente 

estabelecido. 

Além da orientação, os modelos DEA podem assumir Retornos Constantes de Escala ou 

Retornos Variáveis de Escala. Na hipótese de retornos constantes, um aumento da quantidade de 

insumos gera um aumento do produto na mesma proporção, já na hipótese de retornos variáveis, 

dobrar a quantidade de insumo não significa, necessariamente, dobrar a produção. Sendo improvável 

que a aplicação de insumos para os serviços de saúde gere produtos na mesma proporção, optou-se 

por utilizar a pressuposição de retornos variáveis à escala. 

Para modelar um problema que possibilite a cada DMU adotar o conjunto de pesos que for mais 

favorável em termos comparativos com as outras unidades, constrói-se um problema de programação 

matemática. Desta forma, para o problema linearizado de retornos variáveis e orientação produto, 

tem-se: 

 𝑀𝑎𝑥𝜙𝜆 𝜙 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 

−𝜙𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0 

𝑥𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0 

𝐼1′𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0 

(1) 

Em que I1 é um vetor Ix1 para considerar a hipótese de retornos variáveis e 𝜆 é um vetor Ix1, 

calculado para obter a solução ótima. 𝜙 equivale à medida de eficiência do modelo orientação produto 

e os resultados encontrados são iguais ou maiores à 1, em que a DMU é eficiente quando é igual à 1, 

e se é maior que 1 é ineficiente e o resultado indica a máxima expansão possível da produção, 

mantendo fixas as quantidades de insumos (COELLI et al., 1998). 

A metodologia DEA é muito sensível à presença de outliers, visto que uma observação 

discrepante pode deslocar a fronteira de eficiência, elevando artificialmente os requisitos de eficiência 

para toda a amostra. Por esta razão, adota-se o procedimento “jackstrap”, desenvolvido por Sousa, 

Cribari-Neto e Stosic (2005), para assegurar a robustez dos resultados.  

3.1.1 Variáveis, Tratamento e Fonte de Dados para o Primeiro Estágio 

O presente trabalho analisa as emendas individuais orçamentárias da legislatura de 2011-2014 

e seus respectivos anos orçamentários, a saber 2012-20152. Sendo assim, os escores de eficiência 

foram calculados para o ano de 2015, último ano de análise, o que resulta na verificação de como as 

emendas enviadas durante todo período orçamentário da legislação de 2011-2014 afetaram a 

eficiência dos serviços de saúde dos municípios mineiros no ano de 2015. 

A Tabela 1 apresenta as variáveis escolhidas para a obtenção da fronteira de eficiência dos 

gastos com saúde dos municípios mineiros. 



Tabela 1- Variáveis para Eficiência dos Gastos Públicos em Saúde 

Input Fonte de Dados Ano 

Gasto com atividades de saúde FJP/IBGE 2015 

Outputs   

Imunizações – número de doses aplicadas DATASUS 2015 

Valor total das AIH aprovadas DATASUS 2015 

Valor total dos procedimentos ambulatoriais  DATASUS 2015 

Fonte: Elaboração da autora  

A variável input “gasto com atividades de saúde3” foi construída por meio da variável “gasto 

per capita com atividades de saúde” obtida por meio da base de dados do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social da Fundação João Pinheiro (IMRS – FJP) multiplicada pela variável 

“população estimada para 2015”, obtida junto ao banco de dados do IBGE (2019). Ainda em relação 

ao input, optou-se por omitir a estrutura física do setor de saúde, visto que tais estruturas podem ter 

sido construídas em períodos anteriores ao analisado e, desta forma, incluí-las, poderia enviesar os 

resultados. 

Para outputs selecionou-se, dentre as variáveis disponíveis, aquelas que melhor representassem 

os produtos advindos do gasto com o setor. A variável “Imunização – número de doses de vacinas 

aplicadas”, que representa o esforço do município com relação às políticas de prevenção a doenças, 

foi selecionada como uma proxy para os serviços de atenção básica, uma vez que as variáveis de 

produção de atenção básicas disponíveis não apresentavam robustez adequada de acordo com a nota 

técnica do DATASUS (2018).  

Já as variáveis “valor total das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) aprovadas” e 

“valor dos procedimentos ambulatoriais” representam os serviços de média e alta complexidade4, 

prestados pelos municípios. 

Dos 853 municípios mineiros, 4 apresentaram o input igual a zero5 e, desta forma, foram 

excluídos da amostra, resultando em 849 DMUs, as quais foram submetidas ao teste de outliers antes 

do cálculo de eficiência do modelo.  

3.2 O SEGUNDO ESTÁGIO – MODELO TOBIT 

O insumo utilizado pelo modelo DEA “gasto com atividades de saúde” é uma variável de 

natureza discricionária, a qual pode ser controlada ou alterada pelas unidades de decisões, no caso, 

os municípios. Entretanto, em alguns casos, principalmente quando se trata do setor público, existem 

variáveis que estão além do seu domínio de curto prazo. Desta forma, as ineficiências podem advir 

não só da má gestão pública de recursos, mas também de fatores exógenos. (SOUSA, CRIBARI 

NETO, STOSIC, 2005).  

Para mensurar este efeito, o escore de eficiência calculado no primeiro estágio pelo DEA é 

definido como 𝛿�̂� e estimado como segue: 
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 𝛿�̂� = 𝑥𝑖𝛽 + 휀𝑖  (2) 

Em que 𝑥𝑖 é um vetor de variáveis exógenas (r x 1), 𝛽 é um vetor de parâmetros a ser estimado (r x 

1) e 휀𝑖 é o termo de erros.  

Como já estabelecido, os escores DEA (𝛿𝑙) variam de 0 a 1. Este fato implica na truncagem 

da variável dependente, uma vez que esta não pode ultrapassar dado limite inferior e superior, 

tornando então as estimativas obtidas pelos modelos de regressão de Mínimos Quadrados Ordinários 

viesadas e inconsistentes, tornando-se necessário utilizar um modelo alternativo para contornar o 

problema. Para tal, o presente trabalho optou pelo uso do Modelo Tobit, que é utilizado nos casos em 

que a variável dependente está limitada entre faixa de valores ou concentrada em pontos iguais a um 

valor limite, ocorrendo o que se denomina na econometria como “amostra censurada” (GREENE, 

2012). O uso do modelo Tobit procura ladear o problema de censura, valendo-se de técnicas 

estatísticas que possibilitem fazer inferências para toda população sem perda de qualidade. Para evitar 

que as variáveis exógenas empregadas estejam correlacionadas com os escores de eficiência 

calculados, o que acarretaria em estimadores inconsistentes, escolheu-se cuidadosamente variáveis 

exógenas. Além disso, foram adotados procedimentos estimativos que impedem que os problemas de 

heterocedasticidade e multicolinearidade ocorram. 

3.2.1 Os Determinantes das Eficiências – Variáveis para o Segundo Estágio 

Como já definido, o presente trabalho tem como variável dependente o índice de eficiência 

dos gastos públicos em saúde (𝑑𝑒𝑎_𝑠𝑎𝑢), determinados pelo modelo do primeiro estágio, DEA. 

Em relação às variáveis explicativas, existem fatores que se relacionam de diferentes formas 

com o nível de eficiência, mas que não fazem partes dos insumos ou produtos do modelo, 

denominadas variáveis exógenas (BANKER; RAMACHANDRAN, 2004). Portanto, além da 

variável “Valor total das emendas individuais orçamentárias recebidas pelo município na legislatura 

de 2011-2014”, utiliza-se variáveis exógenas, como apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Variáveis explicativas para os modelos de determinantes das eficiências dos gastos 

públicos em saúde dos municípios mineiros 

Variáveis 

explicativas 
Descrição 

Fonte 

dos 

Dados 

Sinal 

Esperado 

𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 
Valor total das emendas individuais orçamentárias recebidas pelo 

município na legislatura de 2011-2014 
LOA ? 

𝑑𝑒𝑛𝑠_𝑝𝑜𝑝 
Densidade demográfica: índice demográfico que calcula o número de 

habitantes por quilômetro quadrado 
FJP + 

𝑢𝑟𝑏 
Taxa de urbanização: corresponde a porcentagem da população que 

vive na área urbana. 
FJP + 



IQGE Índice de Qualidade Geral da Educação FJP + 

pib_pc 

PIB per capita: soma do valor bruto adicionado por todos os produtores 

residentes na economia, incluindo impostos sobre produtos e deduzindo 

quaisquer subsídios não incluídos no valor dos produtos, dividida pela 

população do país. 

IBGE ? 

Fonte: Elaboração própria.  

 A variável 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 refere-se ao valor total de emendas orcamentárias individuais que cada 

municipio mineiro recebeu durante toda legislatura e foi construída por meio da base de dados da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) 6. Em relação ao sinal esperado desta variável, pode-se considerar que 

um aumento na disponibilidade de verbas pode auferir maiores níveis de eficiência para o município 

desde que haja aumento mais que proporcional nos produtos gerados por elas. Porém, pode-se 

argumentar que quanto maior o volume disponível de recursos maior a possibilidade de desperdícios 

e, desta forma, a variável se relacionaria com os escores de eficiência de forma negativa. Por esta 

razão, tem-se o sinal esperado da variável como desconhecido.  

Entende-se que as variáveis “Densidade Populacional” e “Taxa de Urbanização” tenham 

relação positiva com os escores de eficiência visto que, de acordo com Varela, Martins e Fávero 

(2012), o maior percentual de população rural e/ou a menor densidade populacional podem tornar os 

custos da prestação de serviços públicos mais altos, em função do maior esforço para se chegar até a 

população, o que geraria inclusive perdas de economia de escala.  

Espera-se que a variável 𝐼𝑄𝐺𝐸 possua relação positiva com os escores de eficiência, pois, 

acredita-se que uma sociedade com melhores níveis educacionais possua maior capacidade para 

eleger bons políticos e exigir boas práticas de administração por partes dos eleitos (DANIEL, 

GOMES, 2015).  

A variável PIB per capita representa o tamanho da economia do município ou o volume de 

recursos disponíveis para o mesmo (DANIEL, GOMES, 2015). Mais uma vez, o sinal esperado para 

esta variavel é desconhecido, já que a maior disponibilidade de recursos pode gerar maiores níveis de 

eficiência para o município, mas, por outro lado, também pode representar uma maior possibilidade 

de desperdícios. 

Sendo assim, a equação estimada é: 

 𝑑𝑒𝑎_𝑠𝑎𝑢 =  𝛼 + 𝛽1𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 + 𝛽2𝑑𝑒𝑛𝑠𝑝𝑜𝑝 +  𝛽3𝑢𝑟𝑏 + 𝛽4𝐼𝑄𝐺𝐸 + 𝛽5𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐 + 휀 (3) 

 Com exceção da variável 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠, as demais variáveis explicativas são referentes ao ano de 

2015, último ano orçamentário da legislatura de 2011-2014 e também o ano para qual as eficiências 

foram calculadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 A EFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA OS MUNICÍPIOS DE 

MINAS GERAIS 

Com a finalidade de melhor avaliar os resultados de eficiência para os gastos públicos em saúde 

dos municípios mineiros, em um primeiro momento é realizada a análise descritivas das variáveis 

inputs e outputs usada no modelo DEA. A Tabela 3 apresenta as respectivas estatística per capitas7. 

Tabela 3 - Estatística descritiva das variáveis per capita utilizadas no modelo de eficiência em 

saúde 

 

Gasto per capita 

com atividades 

de saúde 

Número de 

imunizações 

per capita 

Valor per capita 

das AIH 

aprovadas 

Valor per capita dos 

procedimentos 

ambulatoriais 

Média 600,56 0,67 18,49 22,81 

Mediana 541,85 0,66 0,00 11,06 

Desvio padrão 268,15 0,18 41,48 38,77 

Mínimo 186,71 0,10 0,00 0,00 

Máximo 3170,82 1,46 416,83 367,38 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

A variável “gasto per capita com atividades de saúde”, teve média foi de R$ 600,56 e apresenta 

grande variação entre seu valor máximo e mínimo, indicando a existência de grande heterogeneidade 

no gasto para provisão do serviço de saúde entre os municípios analisados, possuindo o valor máximo 

o município de São Gonçalo do Rio Abaixo (R$3170,82 per capita), e o valor mínimo o município 

de Nova União (R$186,71 per capita). Vale ressaltar que cerca de 61% dos municípios mineiros 

possuem gastos com saúde abaixo da média. 

Para o número de imunizações per capita, obteve-se a média de 0,67 e neste contexto, cerca de 

53% dos municípios analisados estão abaixo da média, com destaques para os municípios com maior 

e menor valor de imunização per capita, respetivamente São João das Missões (1,46 por pessoa) e 

Cristiano Otoni (0,10). As imunizações possuem seu respectivo público-alvo e, enquanto alguns 

indivíduos precisam receber várias doses e tipos de vacinas (como é o caso de bebês, por exemplo), 

outros não necessitam tomar nenhuma dose no ano (como é o caso de adultos que já possuem todas 

as vacinações em dia). Portanto, o fato do valor per capita ser inferior à 1 não indica que há falhas na 

política de imunização do estado, uma vez que para fazer essa inferência seria necessário verificar a 

população alvo e sua vacinação em cada município.  

Dito isso, verificou-se o banco de dados do DATASUS (2018) a respeito da cobertura de 

vacinação da população alvo dos municípios brasileiros, e para o ano em análise, a cobertura média 

de imunização em Minas Gerais era de 110%, ou seja, o estado estava imunizando além do público-

alvo. Ainda assim, foram encontrados municípios que possuíram taxas de imunização inferiores à 



50% da população alvo, indicando que algumas localidades ainda precisam investir em políticas 

públicas de incentivo e esclarecimento a respeito da importância da vacinação. 

Já para o valor per capita das AIH aprovadas, obteve-se a média de R$18,49, em que cerca de 

72% dos municípios analisados estão abaixo da média. Com relação ao valor per capita dos 

procedimentos ambulatoriais, a média foi de R$22,81, com 76% dos municípios apresentando 

porcentagem inferior à média. 

É interessante notar que para o output “AIH aprovadas”, 478 municípios, ou seja, 

aproximadamente 56% de toda amostra possui o valor desta variável igual à 0. Ao contrário, para o 

output “produção ambulatorial”, apenas 26 municípios possuem o valor desta variável igual à 0. 

Ambos os casos parecem indicar a incidência do comportamento free rider no setor de saúde nos 

municípios mineiros. O comportamento free rider representa o os agentes econômicos que se 

favorecem de determinado benefício enquanto esse lhes é gratuito (COSTA, 2005). A evidência é 

advinda do fato de que, é bastante improvável que mais da metade dos municípios de Minas Gerais 

não tiveram casos de necessidades de internação de seus moradores no ano de 2015. Ademais, 

Abrucio (2002) afirma que é comum que prefeitos de pequenos municípios, transportem para cidades 

mais desenvolvidas os pacientes que necessitam de realizar serviços de saúde mais complexos. Desta 

forma, a cidade natal destes pacientes não arca com os custos do procedimento. Os municípios que 

tiveram maior valor para variável “Valor per capita das AIH aprovadas” e “Valor per capita dos 

procedimentos ambulatoriais” são, respectivamente, Carangola (R$ 416,83) e Alfenas (R$ 367,38). 

Prosseguindo a análise, para a realização do cálculo da fronteira de eficiência do modelo DEA, 

realizou-se, em um primeiro momento, o teste leverage para detecção de outliers. Apenas uma DMU, 

o município de Belo Horizonte, foi considerado um outlier, entretanto, por se tratar da capital do 

estado, retirar esse município da amostra pode significar uma perda analítica maior do que a sua 

interferência nos escores de eficiência das demais DMUs, portanto, optou-se por manter Belo 

Horizonte na amostra8.Desta forma, prosseguiu-se com o cálculo da fronteira de eficiência para 

orientação produto e retornos variáveis de escala, que contou com 849 DMUs, o equivalente à 99,5% 

dos municípios mineiros. 

Os escores de eficiência dos gastos públicos em serviços de saúde dos municípios do estado de 

Minas Gerais estão apresentados na Figura 1, distribuídos em estratos de eficiência. 
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Figura 1 - Distribuição dos escores de eficiência em gastos públicos com saúde 

 

                    Fonte: Resultados da Pesquisa. 

A Figura 2 mostra que existe uma concentração de municípios (426 DMUs) entre as faixas de 

eficiência de 0,20 a 0,40, o equivalente à 50,18% da amostra. Apenas 9, do total de 849 municípios, 

se mostram 100% eficientes (eficiência igual à 1) no que diz respeito aos gastos públicos com saúde. 

Além disso, somente 12 municípios apresentam escore de eficiência superior a 0,8. Dado que a média 

dos scores de eficiência é de média 0,34, percebe-se resultados insatisfatórios de eficiência nos 

municípios de Minas Gerais, sugerindo que os recursos aplicados no setor não estão sendo eficientes 

em gerar os produtos selecionados (imunizações, AIHs e procedimentos ambulatoriais), indicando 

assim, falhas na gestão e alocação dos recursos destinados a este setor. 

Dada a utilização da orientação produto para a análise da eficiência, tem-se que é possível 

aumentar o nível de produtos dos municípios em até 66%, utilizando o mesmo nível de gastos atuais 

das DMUs. Vale ressaltar que estes números devem ser analisados cautelosamente, uma vez que todos 

os outputs dependem da demanda de cada população. Além disso, os gestores municipais poderiam 

argumentar que seus gastos estão sendo direcionados para gerar produtos que não foram incluídos no 

presente trabalho, tais como estrutura física. Contudo, ainda assim, é possível constatar que utilizando 

as variáveis definidas no estudo, os municípios mineiros estão gastando excessivamente para gerar 

resultados insatisfatórios, no que diz respeito aos serviços de saúde.  

Por fim, a Tabela 4 apresenta os 20 municípios que receberam os maiores valores em emendas 

parlamentares individuais na legislatura em análise e seus respectivos índices de eficiência em gastos 

públicos em saúde. 

Tabela 4 - Municípios que mais receberam valores em emendas individuais orçamentárias 

Município Valor em Emendas 𝑑𝑒𝑎_𝑠𝑎𝑢 

Belo Horizonte R$ 35.034.300,00 100,00% 

Muriaé R$ 24.080.000,00 100,00% 
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Uberaba R$ 20.240.000,00 72,85% 

Juiz de Fora R$ 19.048.900,00 72,57% 

Araxá R$ 17.950.000,00 58,56% 

Uberlândia R$ 16.507.300,00 92,65% 

Sete Lagoas R$ 14.350.000,00 44,44% 

Patos de Minas R$ 13.600.000,00 52,25% 

Nova Serrana R$ 12.546.600,00 38,57% 

João Pinheiro R$ 12.053.000,00 33,49% 

Contagem R$ 11.400.000,00 100,00% 

Carmo do Paranaíba R$ 11.323.000,00 28,06% 

Lagoa Formosa R$ 10.452.300,00 28,58% 

Betim R$ 9.700.000,00 54,01% 

Ibirité R$ 8.800.000,00 67,43% 

Montes Claros R$ 8.712.300,00 100,00% 

Manhuaçu R$ 8.203.000,00 45,47% 

Taiobeiras R$ 7.062.300,00 39,48% 

Barbacena R$ 6.500.000,00 51,95% 

São Gonçalo do Abaeté R$ 6.250.000,00 21,27% 

Média R$ 13.690.650,00 60,08% 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Sabendo que a média dos escores de eficiência do modelo é 34%, a Tabela 4 indica que os 20 

municípios que mais recebem emendas parlamentares possuem maior média de eficiência, uma vez 

que a média observada para estes é de 60%. Além disso, o modelo contém apenas 9 municípios 100% 

eficientes, e dentre estes, 4 estão incluídos na lista de municípios que mais receberam emendas 

parlamentares individuais. Estes resultados podem indicar que as emendas parlamentares individuais 

influenciam positivamente a eficiência dos gastos públicos em serviços de saúde dos municípios 

mineiros, sendo esta relação verificada na seguinte seção. 

4.2 DETERMINANTES DAS EFICIÊNCIAS SOBRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE NOS 

MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 

 Frequentemente, variáveis socioeconômicas exógenas, ou seja, que estão fora do controle 

direto dos gestores, afetam a eficiência dos municípios na provisão dos serviços públicos como os 

saúde. Sendo assim, avaliar quais são os demais determinantes da eficiência é de extrema relevância 

para a definição de ações por meio de políticas públicas que visem um melhor desempenho dos 

municípios no que tange à provisão dos serviços públicos de qualidade. 
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Neste contexto, os resultados das regressões do modelo Tobit são apresentados na Tabela 5. 

Por meio deles é possível verificar a influência das variáveis exógenas sobre os índices de eficiência. 

Vale lembrar que foram aplicados erros-padrão robustos. 

Tabela 5- Resultados da regressão dos determinantes da eficiência 

Variável Explicada/Variável Explicativa 𝑑𝑒𝑎_𝑠𝑎𝑢 

Densidade Populacional 5,88−5∗∗∗
 

Taxa de População Urbana 0,002∗ 

PIB per capita −1.39−6∗
 

IQGE −0,367∗ 

Emendas 1,75−8∗
 

_constante 0,352∗ 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: (*) significativo a 1%; (**) significativo a 5%; (***) significativo 10%; (NS) não 

significativo.  

Todos os parâmetros foram significativos. Conforme o esperado, a variável “Densidade 

Populacional” apresentou relação positiva com os escores de eficiência para os serviços de saúde, 

assim como a variável “Taxa de População Urbana”. Os mesmos resultados foram encontrados no 

trabalho de Varela, Martins e Fávero (2012), que avaliaram os determinantes para a eficiência em 

saúde dos municípios paulistas.  

De acordo com os autores, ter uma população menos dispersa e com maior grau de urbanização 

reduz o custo da prestação de serviços, devido aos retornos de escala e sendo assim estes aspectos 

deveriam ser considerados nas decisões sobre a descentralização das ações de saúde (VARELA, 

MARTINS, FÁVERO, 2012). 

A variável “PIB per capita” se mostrou negativamente relacionada com o índice de eficiência, 

e sendo assim, municípios com menor montante per capita de recursos têm obtido resultados 

melhores em termos de eficiência na provisão de serviços públicos em saúde.  

Argumenta-se que, geralmente, municípios com menores valores do produto interno bruto per 

capita, ofertam serviços com menor grau de complexidade e consequentemente menor custo, o que 

eleva seu aproveitamento em termos de eficiência. Mais uma vez, isso pode ser um resultado 

proveniente do comportamento free rider, visto que nestes casos, quando um indivíduo necessita de 

serviços públicos mais complexos, principalmente no que se refere a área de saúde, ele utiliza o 

serviço do município que o promove, o que resulta em repasse de custos entre as municipalidades. 

Uma forma de resolver este problema seria a cooperação entre municípios, por meio de consórcios, 

por exemplo. Entretanto, a estrutura tributária característica do modelo brasileiro de federação, 

baseada em transferências intergovernamentais, não gera estímulos para o compartilhamento de 

despesas de forma horizontal, dado que predomina um comportamento competitivo por recurso 



público de outros níveis de governo em detrimento do cooperativismo intermunicipal. (ABRUCIO, 

2002) 

Já a variável “IQGE” tem relação negativa com o índice de eficiência, diferente do que se 

esperava uma vez que se entende que melhores resultados educacionais podem influenciar na decisão 

de eleger políticos mais comprometidos com a gestão dos municípios. Não foram encontrados na 

literatura argumentos para corroborar o resultado encontrado, indicando a necessidade de uma 

abordagem mais aprofundada sobre a relação do Índice de Qualidade Geral da Educação e seus 

relação com a eficiência do setor público em saúde nos municípios9.  

Por fim, a variável “Emendas orçamentarias individuais” apresentou relação positiva com os 

índices de eficiência, indicando que aqueles municípios que recebem emendas são mais eficientes em 

prover os serviços públicos de saúde. Ou seja, dado que as emendas individuais orçamentárias são 

recursos financeiros e, desta forma, entram como input no modelo de eficiência, o resultado positivo 

para a relação entre eficiência e as emendas indica que os municípios aumentam seus serviços nas 

áreas de saúde mais que proporcional ao valor recebido pelos legisladores. 

 O achado é interessante visto que, os resultados encontrados na análise dos escores de 

eficiência nos modelos de saúde, apontaram para um grande desperdício de recursos. Entretanto, o 

resultado da estimação propõe que aqueles municípios que receberam os recursos advindos das 

emendas individuais orçamentárias souberam transformá-los em resultados, de modo a contribuir 

para a eficiência nos setores. Abrucio (2002) afirma que a desconcentração de poder como medida 

de gerar autonomia e eficiência para os municípios e, consequentemente, levar à eficiência só é 

possível se existem recursos suficientes às administrações, para que estas possam lidar com seus 

gargalos administrativos, ou seja, para que os municípios capacitem seus gestores a promover 

serviços públicos de qualidade e sem desperdícios. Sendo assim, as emendas parlamentares 

individuais podem fornecer às localidades este acréscimo de recursos necessário para lidar com estas 

questões e, assim, resultar em mais eficiência para a municipalidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é uma república federalista e desta forma o poder governamental é distribuído às suas 

unidades regionais, incluindo seus municípios, com intuito de gerar eficiência às atribuições de cada 

ente federativo. No entanto, a descentralização resultante do modelo federalista trouxe problemas ao 

sistema, uma vez que ocorreu em meio a problemas de desigualdades regionais e más estruturas 

administrativas, principalmente no contexto local. Neste cenário, alguns municípios, em decorrência 

da baixa arrecadação e ineficiência na gestão dos recursos, não conseguem cumprir suas 
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competências, tornando-se dependentes das transferências federais como, por exemplo, as emendas 

individuais orçamentárias. 

Desta forma, o presente trabalho buscou analisar o impacto das emendas parlamentares 

individuais sobre a eficiência dos gastos em serviços públicos de educação e saúde para os municípios 

de Minas Gerais, a fim de entender se esse tipo de transferência governamental, pode influenciar a 

eficiência dos municípios em gerar serviços em setores estratégicos, como saúde. Por meio da análise 

envoltória de dados, teve-se resultados desanimadores, visto que apenas 1% das DMUs, se mostraram 

100% eficientes e cerca de 91% dos municípios da amostra apresentaram resultados de eficiência 

insatisfatório, abaixo de 0,60. O fato evidencia a necessidade de melhor gestão de recursos públicos, 

visto que mesmo os municípios considerados eficientes não são modelos de qualidade na promoção 

de saúde pública, porém, comparado aos demais, são melhores em alocar o dinheiro público destinado 

a essas atividades. O investimento em qualificação dos gestores junto com uma maior consciência 

política dos eleitores poderiam ser uma solução para este gargalo que colabora para o desempenho 

fiscal insatisfatório do Brasil. 

Posteriormente, utilizou-se o modelo Tobit como segundo estágio do modelo DEA para 

verificar o impacto de variáveis exógenas, incluindo as emendas parlamentares individuais, nos 

índices de eficiência. Encontrou-se que a densidade populacional possui relação positiva com os 

escores de eficiência para os serviços de saúde, assim como a taxa de população urbana, isso porque 

uma população menos dispersa e com maior grau de urbanização reduz o custo da prestação de 

serviços. 

Além disso, quanto maior o PIB per capita do município, menores os índices de eficiência já 

que, em geral, municípios com menores valores do produto interno bruto per capita, ofertam serviços 

com menor grau de complexidade, os quais demandam menor custo, o que eleva seu aproveitamento 

em termos de eficiência, indicando a existência do comportamento free rider. 

 O resultado para o índice de qualidade geral da educação, foi diferente do esperado, apontando 

que o índice de qualidade geral da educação tem relação negativa com os índices de eficiência, porém, 

não foram encontrados argumentos na literatura que corroboram esse resultado. 

E então, as emendas orçamentarias individuais se mostraram positivamente relacionadas com 

os índices de eficiência, indicando que as emendas orçamentárias individuais, apesar do peso negativo 

que é imposto ao comportamento clientelista verificado entre os parlamentares brasileiros, podem ser 

uma solução à ineficiência dos serviços públicos, causada pela falta de competência em gerir os 

recursos, muitas vezes existente pela falta de recursos a serem destinados à capacitação dos 

administradores.  

Porém, dito isso, é necessário ter cautela. O presente trabalho é apenas um ensaio que busca 

verificar como alocações de recursos definidos pela estrutura política brasileira podem afetar a 



eficiência econômica, as desigualdades sociais e regionais. O presente trabalho não entra no mérito 

político de avaliar se emendas individuais devem ser concedidas pelo executivo federal como forma 

de aprovação de projetos de leis e nem no julgamento ético e social sobre se políticos deveriam 

premiar ou não seu eleitorado. Supondo um cenário perfeito, este trabalho defende que, dado que os 

deputados federais recebem recursos para destinar a municípios e regiões e dado a evidência de que 

essas emendas colaboram positivamente para a eficiência em promoção de serviços públicos de 

saúde, deveria ser realizado estudos detalhados para a verificação de qual região necessita de mais 

investimento, além da existência de fiscalização que garanta que este recurso esteja sendo aplicado 

da forma mais eficiente possível. 

Ademais, o presente trabalho dispõe de algumas limitações, tais como dificuldade ao acesso 

aos dados, indisponibilidade de variáveis e período relacionado a apenas uma legislação. Torna-se 

necessário que demais estudos sobre o assunto, em diversos outros estados e legislações sejam 

realizados. 

Em suma, a presente pesquisa contribui com a literatura existente ao fornecer informações úteis 

sobre a eficiência dos municípios mineiros, bem como de que forma as emendas parlamentares 

individuais os afetam, relação essa que não havia sido encontrada na literatura. Por meio deste ensaio, 

pode-se pensar modelos de políticas públicas para tornar, de fato, o federalismo e sua descentralização 

um gerador de eficiências e equidade para com os entes federativos. 

 

 

 

NOTAS 

 

1 Segundo Coelli et al. (1998), DMU (Decision Making Unit ou Unidade Tomadora de Decisão) pode ser entendida como 

qualquer órgão, entidade, empresa ou ser vivo que converta múltiplos insumos em múltiplos produtos. 

2Tem-se que o ano orçamentário de 2011 começou a ser planejado em 2010 pelos deputados que foram eleitos ainda em 

2006. Sendo assim, uma vez que os deputados eleitos em 2010 só assumiram seu mandato em 2011, estes foram 

responsáveis pelos orçamentos dos anos de 2012 a 2015. 

3 De acordo com a descrição dos dados da Fundação João Pinheiro (2018), os gastos em atividades de saúde são definidos 

como o valor dos gastos orçamentários realizados nas subfunções: atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, 

suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição. 

4 De acordo com o Ministério da Saúde (2005), compõe-se como procedimento de média complexidade ações e serviços 

cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio 

diagnóstico e terapêutico. As principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS são assistência ao paciente 

portador de doença renal crônica (através dos procedimentos de diálise); assistência ao paciente oncológico; cirurgia 

cardiovascular; assistência em tráumato-ortopedia e procedimentos de neurocirurgia etc. 
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5 Os municípios que apresentaram input iguais a zero foram: Delfinópolis, Recreio, Rodeio e São Francisco do Glória. 

Esse resultado é uma inconsistência da fonte de dados, visto que, de acordo com Constituição Federal, os municípios têm 

a obrigatoriedade de destinar ao setor de saúde pelo menos 15% de sua receita. 

6 A aplicação de modelos log-log, log-nível, nível-log são importantes para a interpretação dos resultados. Entretanto, no 

presente trabalho, além de existir muitos zeros na variável explicativa 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 (já que o valor dessa pode ser zero, uma 

vez que vários municípios não receberam emendas) e isso impossibilita a aplicação do ln sobre esta variável (ln 0 = 

indefinido), pretende-se encontrar apenas a relação (positiva, negativa ou nula) entre as variáveis explicativas e explicada, 

portanto, optou-se por utiliza o modelo nível-nível. 

7 O modelo de eficiência para os gastos públicos com saúde utiliza variáveis absolutas para análise. Assim sendo, devido 

ao tamanho populacional de cada município, há uma grande divergência entre os valores máximos e mínimos, 

impossibilitando análises comparativas. Neste contexto, optou-se, para esta seção, transformar as variáveis inputs e 

outputs em variáveis per capita, para então, realizar uma análise com maior possibilidade de detalhamento e descrição da 

amostra. 

8 Visto que índice leverage da DMU Belo Horizonte é muito próximo do ponto de corte estabelecido, analisou-se, por 

meio do teste de comparação de médias se, de fato, existia a necessidade de excluir esta DMU da amostra. Obteve-se 

como resultado que as médias das eficiências do grupo com outlier é estatisticamente igual à média das eficiências do 

grupo sem outlier, sendo assim, optou-se por manter a DMU. 

9 Ademais, pode-se considerar também que a variável escolhida como proxy de educação não seja adequada, por mais 

que seja a única disponível que atendesse aos objetivos do presente trabalho e com dados robustos para todos os 

municípios mineiros para o ano de 2015. 
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 RESUMO 

 

Este artigo dedica-se a relacionar os conceitos envolvidos no processo de conformação das sociedades 

multiculturais que subsidiam as interações culturais vivenciadas na contemporaneidade através do 

aprofundamento das fontes bibliográficas pertinentes ao tema. Este trabalho tem como objetivo demonstrar 

através dos conceitos elaborados pelos autores aqui estudados como os fenômenos de migrações humanas 

contribuíram para a conformação das sociedades multiculturais e como elas foram atravessadas pelas 

combinações advindas deste encontro, aqui denominadas como híbridas. Atribui-se a este fluxo o conceito de 

internacionalização, exemplificada no contexto da conformação da arquitetura histórica de Cuiabá-MT, a 

partir do entendimento de que ela se deu por meio dos processos de trocas culturais resultantes dos encontros 

entre imigrantes e população local. 

 

Palavras-chave: Migrações. Cultura. Multicultural. Arquitetura. 

 

ABSTRACT 

 

This article is dedicated to relating the concepts involved in the process of conformation of multicultural 

societies that subsidize the cultural interactions experienced in contemporary times through the deepening of 

bibliographic sources relevant to the theme. Therefore, this work aims to demonstrate, through the concepts 

given by the authors studied here, how the events of human migrations contributed to the conformation of 

multicultural societies and how they were crossed by the combinations arising from this meeting, here called 

hybrid. The concept of internationalization is still attributed to this event, exemplified in the context of the 

conformation of the historical architecture of Cuiabá-MT, from the understanding that it took place through 

the processes of cultural exchange resulting from the encounters between immigrants and locals. 

 

Keywords: Migrations. Culture. Multicultural. Architecture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um fenômeno que acompanha as sociedades contemporâneas é a multiculturalidade. Os 

estudos culturais buscam formas de discutir os efeitos e conflitos que advém das trocas culturais 

que se dão nestes contextos, desta forma este estudo busca contribuir com essa discussão teórica 

propondo uma reflexão acerca de como os movimentos migratórios no Brasil e a consequente 

conformação de um país multicultural resultou em uma cultura híbrida que se revela por meio das 

atividades humanas produzidas. 

Ampara-se esta discussão em fontes bibliográficas com o objetivo de demonstrar 

conceitualmente como se deram os contextos históricos e sociais que subsidiaram as interações 

culturais vivenciadas na contemporaneidade. 

Cabe nesta reflexão o apoio de Stuart Hall e seus estudos sobre os movimentos migratórios, 

sociedades multiculturais e as tensões advindas delas, a iniciar pela compreensão acerca de suas 

definições para dois eventos diretamente relacionados a estes fenômenos, sendo eles a migração e a 

diáspora. Para o autor, a diáspora pode ser compreendida como eventos de migrações humanas de 

países que já vivenciaram os processos coloniais para os centros urbanos, por sua vez o autor define 

como migração, o movimento do ato de deslocar como condições naturais da humanidade, no qual 

o ser humano é impelido na busca por locais que ofereçam melhores condições de sobrevivência do 

que as oferecidas em seu lugar de origem (HALL, 2003). Faz-se necessário portanto entender de 

que forma esses eventos contribuíram e se aplicam ao contexto da sociedade atual, com foco no 

território brasileiro. 

O apogeu da imigração no Brasil ocorre no período da colonização, mais especificamente 

após 1850, onde aliciadores eram enviados à Europa com promessas de prosperidade e propagandas 

a fim de atrair os colonos ao país, aumentando assim a imigração no Brasil e dando origem a 

construção de uma sociedade multicultural no território brasileiro. Nesse contexto, migração e 

diáspora são componentes conceituais que contribuíram na estruturação das sociedades 

multiculturais da atualidade, promovendo as mais diversas interações culturais que refletem 

diretamente nas práticas humanas.  

Outro processo consequente da conformação de sociedades multiculturais, é o que Néstor 

Canclini (2011, p. 19) chama de cultura híbrida, “processos socioculturais nos quais estruturas 

discretas que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas”. Partindo dessa concepção, propõe-se neste estudo, observar como essas combinações 

entre estruturas reverberam nos hábitos de consumo e na produção cultural, proporcionando novas 

estruturas de atividades humanas. 
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Dentre os fenômenos que envolvem as sociedades multiculturais, propõe-se também uma 

reflexão sobre a internacionalização e a globalização, apoiadas na obra de Renato Ortiz, 

“Mundialização e Cultura” de 1994, para demonstrar que a internacionalização está relacionada a 

eventos de migrações humanas, logo que a base para o seu desenvolvimento se deu por meio dos 

deslocamentos territoriais e das trocas culturais que se ocorreram nos encontros que derivavam 

deles e que foi exemplificada no contexto da formação da arquitetura histórica cuiabana.  

Portanto, este trabalho tem como objetivo demonstrar, através dos conceitos debatidos pelos 

autores, como os eventos de migrações humanas contribuíram para a conformação das sociedades 

multiculturais e como elas foram atravessadas pelas combinações advindas deste encontro, aqui 

denominadas como híbridas. Atribui-se a este evento o conceito de internacionalização, a partir do 

entendimento de que ela ocorreu por meio dos processos de trocas culturais resultantes dos 

encontros entre imigrantes e as localidades de acolhimento. Entendendo, a partir, de dois 

movimentos:  como a diáspora e a migração se inserem nas sociedades multiculturais, através de um 

breve histórico da imigração no país, e pontuando a reflexão acerca da cultura e das trocas e tensões 

culturais que a envolvem. O movimento se destina a demonstração de como os processos de 

Internacionalização e Globalização se inserem no contexto da cidade de Cuiabá-MT, com o 

entendimento de que eles também estão inseridos nas sociedades multiculturais e das migrações 

humanas. 

 

MIGRAÇÕES E SOCIEDADES MULTICULTURAIS: TENSÕES E ADERÊNCIAS 

 

O termo diáspora, do grego dispersão, em grego clássico: διασπορά, "dispersão", define o 

deslocamento normalmente forçado de um determinado povo para várias áreas distintas. Robin 

Cohen (2008) afirma que o termo clássico “diáspora”, usado somente no singular, é restrito ao 

estudo da experiência de migração judaica, a partir do exílio na Babilônia no século VI a.C. e, 

especialmente, depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C. 

Ainda conforme Cohen (2008), a partir das décadas de 1960 e 1970 o termo clássico foi 

ampliado, englobando a dispersão de africanos, armênios, irlandeses, e ainda sem um consenso, 

palestinos. A partir da década de 1990, o seu uso se ampliou, tornando-se popular na linguagem 

cotidiana, permitindo, nos dias atuais, a sua análise para povos imigrantes no Brasil 

(HANDERSON, 2015).  

Nos estudos culturais, Stuart Hall (1996) relaciona o termo para eventos de migrações 

humanas de países que já vivenciaram os processos coloniais para os centros urbanos. 

[...] o conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de 

diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende 

da construção de um 'outro' e de uma oposição rígida entre o de dentro e o de fora. 
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Porém as configurações sincretizadas da identidade cultural requerem a noção 

derridiana de différance, uma diferença que não funciona através dos binarismos, 

fronteiras veladas que separam finalmente, mas são também places de passage 

(lugares de passagem) e significados que são posicionais e relacionais, sempre em 

deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim (HALL, 1996, p. 67). 

 

A diáspora contribuiu para a formação das diversas sociedades multiculturais, e 

consequentemente, para as dificuldades e conflitos advindos dessa conformação social, o que se 

confirma pela afirmação do autor sobre o conceito de diáspora estar fundado sobre a construção de 

uma “fronteira de exclusão” e ainda que este conceito depende da oposição “entre o de dentro e o de 

fora”. Também, observa-se que a diáspora é qualitativamente diferente do simples movimento de 

migração populacional, logo que representa movimentos forçados de locomoção territorial e o 

antagonismo que existe perante o “outro”, o qual é geralmente demonstrado pelas diferenças em 

suas práticas culturais.  

Sobre esse aspecto, vale também ressaltar a definição e a relevância dos movimentos de 

migração dados por Hall (2003) ao citar Goldberg (1994, p. 60): “Movimento e migração [...] são as 

condições de definição sócio histórica da humanidade” o que coloca a migração como movimento 

natural, no qual o ser humano é impelido na busca por locais que ofereçam melhores condições de 

sobrevivência do que as oferecidas em seu lugar de origem.  

Através das concepções aqui discutidas é oportuno considerar que tanto a diáspora quanto a 

migração encontram-se presentes na constituição da população brasileira, logo que tanto a elite, 

quanto a população em geral é composta por matrizes de origem estrangeira, vindos principalmente 

dos continentes europeu (OLIVEIRA, 2006) e africano, sendo estes últimos por meio do tráfico 

negreiro, mas também pela composição latino-americana, especialmente por países fronteiriços, 

resultando na multiculturalidade da nação. 

Ao entender que diáspora e migração estão presentes no contexto das sociedades 

multiculturais, busca-se aprofundar nas definições deste conceito, partindo de Hall (2003) em seu 

texto A questão Multicultural, onde além da delimitação de seu significado, faz também a 

diferenciação entre Multicultural e o Multiculturalismo. Para o autor, multicultural é um termo 

qualificativo, o qual se refere as sociedades conformadas por diferentes comunidades culturais, bem 

como as características e os problemas sociais que advém desta interação, que ao mesmo tempo em 

que busca uma convivência em comum, mantêm características de sua identidade. Em 

contrapartida, o termo multiculturalismo se refere às políticas públicas que tem como objetivo 

contribuir para resolver os problemas das sociedades multiculturais. 

No Brasil, essa formação multicultural inicia-se por volta de 1530, no período da colonização 

do país onde portugueses e um grande contingente de africanos sequestrados e trazidos no processo 

escravocrata, chegaram ao país. Após este período, já nos séculos XIX e XX, iniciam-se a migração 
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de povos oriundos da Europa, como Itália, Alemanha, Suíça, Ucrânia e Polônia, incentivada pelas 

políticas de colonização baseadas na melhoria da população pela inserção de povos de “raça 

branca”, e posteriormente – logo que eram vistos como “atraso” à modernização da agricultura 

nacional – asiáticos, como turcos, árabes e japoneses.   

Para Giralda Seyferth (1996) a imigração europeia é intensificada por meio das tentativas de 

colonização que se iniciam em 1818, tendo o seu auge a partir de 1850 devido às políticas adotadas 

para o incentivo de colonos de origem europeia. Esse processo imigratório, possuía dois objetivos 

específicos, primeiro de colonizar o país, através da apropriação de terras para o cultivo, e segundo 

para a substituição da mão de obra escrava. A partir dos estudos de “ciência das raças” em 1877, 

que construiu hierarquias baseadas na superioridade da “raça branca”, o imigrante passa a ter 

também a atribuição de promover o “branqueamento” da população local que era tida como “muito 

mestiça” e por este motivo, estando longe de uma pureza racial nos padrões europeus, era vista 

como atrasada e retrograda. Tal intenção se baseava na  

[...] concepção de seleção natural e social inspirada no darwinismo social que 

presumia que os mestiços mais bem dotados (classificados como superiores) 

procurariam cônjuges de pele mais clara; para os “mestiços inferiores” e as “raças 

inferiores” (índios e negros) foi vaticinado o desaparecimento progressivo no 

contexto de uma civilização em progresso (SEYFERTH, 1996, p. 49). 

 

Nessa perspectiva, a questão da imigração no Brasil desencadeia diversas questões políticas e 

sociais logo que foi pautada sob a influência de teorias raciais e nacionalismos, excluindo 

populações regionais e indígenas, que estavam fadadas ao desaparecimento através “melhoria da 

raça” e nem se quer eram mencionadas. Por outro lado, desencadeia a discussão acerca do que seria 

o “tipo nacional” que seria pautado no branqueamento da população através da miscigenação com 

os imigrantes europeus, de forma que esses imigrantes contribuíssem com a “civilização de uma 

população considerada inferior, sem destruir aquela outra base da nacionalidade que é a cultura 

latina e a língua portuguesa” (SEYFERTH, 1996, p. 55). Diante disso, o pensamento predominante 

em relação aos imigrantes europeus era de que eles de fato agissem como europeus, mas não tão 

europeus uma vez que estavam convivendo com uma outra cultura, em um outro ambiente, ou seja, 

esperava-se que eles trouxessem consigo as características que os colocava em posição de “mais 

civilizados”, no entanto que fossem capazes de assimilar a cultura local. 

A mescla de nacionalidades que compõe a multiculturalidade brasileira resulta em uma 

constante e intensa troca cultural. Hall (2003) discorre também sobre a definição de cultura dada 

pelos estudos culturais desenvolvidos em meados de 1950, os quais objetivavam uma análise da 

classe trabalhadora e buscavam valores e significados incorporados em seus padrões e estruturas, e 

ainda que constituíam respostas imediatas ao contexto no qual a sociedade encontrava-se no 
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momento em que foram escritos, e que segundo o autor não correspondem a nenhuma definição 

“não problemática” do termo.  

Em uma análise da definição de cultura segundo o estudo de Williams em The Long 

Revolution, dentre diversas reformulações pelas quais o termo passou, o autor relata que seu 

conceito consiste na “soma das descrições disponíveis pelas quais as sociedades dão sentido e 

refletem suas experiências comuns” (HALL, 2003, p. 147). Essa concepção do termo traz a cultura 

como um compartilhamento do fazer humano que, para Hall, é incorporada através das práticas que 

formam o processo histórico, e ainda que esse compartilhamento promova uma troca onde, por 

meio da oferta, da recepção e da comparação dos fazeres, bem como das tensões advindas desse 

compartilhamento de significados comuns, existe o crescimento e a mudança. No entanto, é preciso 

salientar que a cultura não pode ser reduzida apenas à prática ou meramente à soma dos costumes, 

mas que ela se constitui da inter-relação destas práticas sociais. 

Para Hall (2003), todas as atividades devem ser entendidas como formas particulares de 

energia humana e dentro das identidades e correspondências inesperadas, e da descoberta de 

padrões característicos são reveladoras de si mesmas e permitem a análise da cultura enquanto 

tentativa de descobrir a estrutura responsável pelo complexo deste relacionamento. 

Um dos aspectos decorrentes dessa conformação das sociedades multiculturais e que 

demonstra uma das tensões geradas pelo encontro cultural entre imigrantes e locais, é a discussão da 

binaridade cultural, que pode ser exemplificada com o caso dos frades alemães em Mato Grosso na 

década de 1930, descrito no artigo de Marin (2015), onde eles se reconheciam como brasileiros, 

mesmo sabendo que não o eram, e apesar de não verem conflito nessa binaridade, sentiam-se 

sempre deslocados, com a sensação de não estarem em casa, entretanto, na contemporaneidade 

aceita-se com mais empenho a pluralidade do termo por abranger a diversidade existe na sociedade. 

Outro exemplo se dá pela presença dos italianos no Brasil, segundo Lúcia Lippi Oliveira 

(2006) foi no Brasil que eles se tornaram italianos, inclusive com identificação, por características 

nas edificações, no cuidado e na manutenção da língua, de cidade italiana ou de cidade alemã, como 

exemplo, as cidades de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Ao chegarem em solo brasileiro 

se deram conta de sua identidade nacional italiana ao não se perceberem brasileiros, ou seja, ao 

confrontar os costumes, hábitos e linguagem brasileiras, os italianos reconhecem sua diferença, o 

que fez com que eles se circunscrevessem em seus grupos conforme suas nacionalidades, 

reforçando a busca para recriar características de sua terra de origem onde se instalavam, o que 

muitas vezes se dava pela construção de edificações com estilos arquitetônicos semelhantes aos que 

se encontravam em sua terra natal. Hall (2003) explica que o desafio dos imigrantes foi o de ter que 

por vezes encontrar-se entre duas ou mais identidades, e portanto habitar e inserirem-se em duas ou 

mais culturas, o que descontrói a questão da pureza cultural, que não é possível nessas culturas 
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híbridas, o que o leva a afirmar que “possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar 

primordialmente em contato com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado, o futuro e o 

presente numa linha ininterrupta” (HALL, 2003, p. 29).  

Em oposição às tensões geradas pela multiculturalidade, há outro conceito amplamente 

utilizado nos estudos culturais que permeia os feitos das sociedades multiculturais que é o de 

hibridação, que foi definido por Néstor Canclini (2011, p. 19) como “processos socioculturais nos 

quais estruturas discretas que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, 

objetos e práticas”. Ao refletir sobre a origem do termo, bem como dos pontos de vista sob os quais 

foi submetido ao longo do tempo, o autor traz à tona uma questão que em seu relato parece ter 

ficado no passado, no entanto, até os dias atuais se faz relevante, onde por sua origem biológica, 

algo híbrido por vezes estava associado ao infecundo, exemplo da mula, sendo visto com 

desconfiança e pejorativamente, supondo que poderia prejudicar o desenvolvimento social, ponto de 

vista errôneo que ainda permeia o imaginário social, gerando extremismos ainda pautados na 

utópica pureza racial, nacionalismos e outras formas de preconceito.  

Contudo, ao olhar os exemplos da própria biologia, é possível atribuir ao conceito outro 

aspecto que de fato lhe cabe, onde o hibridismo é utilizado para melhoria genética de diversas 

plantas, e através do cruzamento de seus fatores genéticos promove a melhoria de suas 

características, melhorando seu crescimento, resistência e a qualidade de seus frutos. Sendo assim, 

os processos de combinações de práticas culturais geradoras de novas estruturas proporcionam o 

crescimento e enriquecimento dos fazeres, logo que eles se combinam e se aprimoram mutuamente, 

proporcionando novas estruturas de atividades humanas. 

Nesse sentido pode-se dizer que existe uma construção da identidade que é produzida por 

intermédio de alguns critérios como o de aceitabilidade e credibilidade, objetivando aceitação entre 

imigrante e nativo, e esta produção se dá por meio da troca cultural que permite a construção dessa 

identidade (POLLAK, 1992). Então, se por um lado nas sociedades multiculturais é comum a 

existência de tensões, como a da binaridade cultural, que se caracteriza pelo estranhamento no 

encontro com o outro, onde há o reconhecimento das diferenças culturais ali existentes, esse mesmo 

encontro também é gerador de novidade, logo que a junção das experiências promove a criação de 

novas estruturas que se aperfeiçoam. 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE NO CONTEXTO 

DA CONFORMAÇÃO DA LINGUAGEM ARQUITETÔNICA CUIABANA 

 

Ao analisar a arquitetura, bem como outros hábitos de consumo, tais como a mídia, 

alimentação, moda e outros, é possível verificar as transformações culturais as quais determinada 
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sociedade foi submetida. Por meio dessa análise, pode-se observar as transformações tecnológicas e 

sociais que serviram como base para o estabelecimento de determinados hábitos. Nota-se também, 

que essas ações não foram estabelecidas localmente, mas vem em sua maioria de tendências 

mundiais que se adaptaram ao local. A partir dessa reflexão, inicia-se uma discussão apoiada em 

Renato Ortiz (1994) sobre a Internacionalização e a Globalização e suas relações com as edificações 

arquitetônicas cuiabanas. 

A reflexão que se faz é como esses fenômenos se materializam nas transformações 

arquitetônicas das edificações presentes em nosso cotidiano, análise que se dá no contexto das 

edificações históricas da cidade de Cuiabá-MT. Para isto é necessário entender que o processo de 

globalização tratado por Ortiz (1994, p. 15) “é um fenômeno emergente, um processo ainda em 

construção”, e que foi precedido pela internacionalização, ou seja, é preciso primeiramente, 

diferenciar a internacionalização da globalização. 

 A globalização pode ser entendida como algo desenvolvido a partir de processos de 

aprofundamento internacional e integração socioeconômica, cultural e política (AL-RODHAN, 

2006), que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação 

dos países no final do século XX e início do século XXI. A globalização tem sido uma força de 

mudança nas últimas duas décadas, transformando economias e nações e ao mesmo tempo afetando 

culturas e moldando práticas. Devido à globalização, as fronteiras não são mais limitações 

intransponíveis, mas, ao mesmo tempo, todos estão sujeitos a algumas consequências adversas de 

uma cultura global (OMOLADE, 2020).  

Internacionalização se refere ao aumento da extensão geográfica das atividades econômicas 

através das fronteiras nacionais; isso não é um fenômeno novo. A globalização da atividade 

econômica é qualitativamente diferente. Ela é uma forma mais avançada, e complexa, da 

internacionalização, implicando um certo grau de integração funcional entre as atividades 

econômicas dispersas. O conceito se aplica, portanto, “à produção, distribuição e consumo de bens e 

de serviços, organizados a partir de uma estratégia mundial, e voltada para um mercado mundial” 

(DICKEN, 1992, p. 1 apud ORTIZ, 1994, p. 15-16). 

Ao dialogar com as definições trazidas por Ortiz, pode-se inferir que a internacionalização 

pode ser considerada como o processo que auxiliou na disseminação dos estilos arquitetônicos, 

através das referências internacionais trazidas ao território brasileiro e consequentemente ao 

território cuiabano, e que este processo foi a base do desenvolvimento da globalização, que se 

encontra presente no contexto da sociedade atual. Nesse sentido, o princípio das relações de 

internacionalização, que conformaram as edificações históricas de Cuiabá e posteriormente, sobre a 

influência da Globalização se dá a alteração da paisagem urbana. 
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Ortiz (1994) inicia sua discussão dizendo que somos “cidadãos do mundo” e que o mundo 

“chegou até nós”. Ao trazer essas afirmações Ortiz descreve que ser cidadãos do mundo não está 

atrelado ao antigo sentido do termo, aquele que se dizia ao descrever alguém que viajava muito, a 

analogia conecta com o sentido literal da palavra cidadão, e este ao invés de ser “habitante de 

cidade” torna-se habitante do mundo, como se o mundo fosse um mesmo território. Ortiz (1994) 

afirma que não é preciso mais se deslocar para ter o mundo presente no cotidiano, mas que este 

mundo “penetrou nosso cotidiano”.  

Podemos articular, través das considerações feitas por Ortiz, que situação atual do processo de 

globalização, no qual “o mundo chegou a nós”, configura-se como um processo que tem unido as 

fronteiras, por meio da desterritorialização e transfronteirização, disseminando informações em 

tempo recorde, principalmente através dos meios de comunicação, isso justifica e atualiza o ato de 

não ser cidadãos do mundo no “sentido antigo”, isto é, a referência é do período em que as 

informações e trocas culturais se davam através do intermédio desses imigrantes, que, após longas 

viagens, ao aportar no destino, traziam informações que se justificavam pela essência e pelo teor da 

novidade. Nesse contexto, o que demonstra como os deslocamentos físicos eram importantes, 

diferentemente do mundo contemporâneo onde a velocidade, o imediato e as trocas em tempo real, 

são a nova chave para entender o mundo globalizado. 

Diante do exposto, observa-se que a internacionalização de estilos, ou seja, a transcendência 

arquitetônica de um país para outro, estava diretamente relacionada aos deslocamentos territoriais. 

Estes deslocamentos proporcionavam que as pessoas mais influentes da sociedade ao entrar em 

contato com outras produções arquitetônicas ao visitar outros estados ou até mesmo outros países, 

observassem, registrassem e trouxessem essas referências para seu local de origem. No entanto, 

quando os deslocamentos eram mais dificultados, os estilos demoravam mais a se disseminar, como 

foi o caso da chegada de alguns estilos arquitetônicos à Cuiabá (como foi o caso da arquitetura 

moderna que teve início na Europa no início do século XX, chegou no Brasil por volta dos anos 20 

e em Cuiabá pode ser vista em edificações verticalizadas construídas a partir de 1960, como é o 

caso do novo Palácio Alencastro).  

Outra forma de internacionalização de estilos pode ser vista não apenas sob a ótica dos 

residentes que traziam as referências externas ao seu local de origem, mas quando estas referências 

chegavam por meio dos imigrantes, os quais, vindos de territórios internacionais, traziam consigo 

suas próprias referências, que serviriam utilizadas como uma forma de se identificarem com o local 

em que estavam se inserindo, seja através da produção arquitetônica, da alimentação ou objetos de 

consumo. 

Em Mato Grosso, os programas de interiorização do país, a interligação rodoviária federal e o 

domínio do cerrado pela modernização da agricultura contribuíram para que os fluxos migratórios 
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ampliassem os contingentes populacionais à cultura cuiabana, desencadeando o atual cenário 

cultural de convivência entre os locais e os migrantes de diversas regiões do país, os popularmente 

denominados de “paus rodados”. Essa expressão integra a oralidade cotidiana enquanto marca do 

linguajar tradicional da população cuiabana, diferenciando daqueles que não nasceram no 

município, mas que vieram de outras localidades e optaram pela cidade para morar, viver e conviver 

(ANGHINONI, 2019).  

Pode-se dizer que a Internacionalização foi o processo por meio do qual as referências 

externas se difundiram em território brasileiro, cujos efeitos se estenderam para as cidades mais 

antigas. Não foi diferente com a cidade de Cuiabá-MT, sendo uma capital que desde os primórdios 

busca estabelecer-se como “capital de fato”, opondo-se e negando a precariedade e insalubridade da 

antiga capital do estado Vila Bela da Santíssima Trindade. Para isso, Cuiabá passa por um longo 

processo de urbanização, que Gabriel de Mattos (2014), sistematiza em quatro períodos, sendo eles: 

das origens no século XVIII até a década de 1940, onde a cidade recebe as primeiras melhorias; o 

segundo período se dá durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), em que a cidade passou 

por um processo de modernização à exemplo de Brasília-DF; o terceiro inicia-se após os anos de 

1960, com uma grande massa de destruição do patrimônio que revela uma posterior preocupação 

com as memórias arrasadas e o quarto e último período que se inicia nos anos 1990 em que a cidade 

passa a ter maior preocupação urbanística e elaborar propostas para sua melhoria. 

Sobre as adequações realizadas nas referências importadas à uma cultura local específica, 

pode-se relacionar o que ocorre na arquitetura, com os hábitos alimentares descritos por Ortiz 

(1994, p. 77). A maneira de se preparar os alimentos, em particular a utilização das gorduras, é de 

uma relativa fixidez. A rigor, não sem dificuldades as pessoas aceitam alimentos novos, quando 

consentem provar algum animal ou vegetal, até então desconhecidos de seus pratos, mas esses 

pratos novos se acomodam a seus hábitos, geralmente sendo adaptados os modos de preparo e 

temperos.  

Ao trazer este exemplo, Ortiz (1994) está tratando das particularidades do preparo dos 

alimentos segundo a gordura com a qual é preparado, o autor ainda cartografa os três tipos de 

gordura para cozinhar no território francês, e como cada um deles é utilizado em determinada 

região. Então, mesmo que se tenha o mesmo prato oferecido, esse prato se acomoda aos hábitos de 

preparo de cada local em específico. O mesmo pode-se observar no exemplo sobre a arquitetura 

modernista no contexto cuiabano, mesmo sendo um estilo que teve início na Europa no início do 

século XX, chegou no Brasil por volta dos anos 1920 e se consolidou na Semana de Arte Moderna, 

realizada em 1922, adequa-se ao contexto em que se insere e torna-se parte da conformação de uma 

arquitetura local, específica para um local e única. 
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Ao analisar as paisagens urbanas observa-se que com a evolução dos meios de comunicação e 

a globalização na qual estamos inseridos na atualidade, a disseminação dos estilos arquitetônicos 

não se dá estritamente pelos conhecimentos adquiridos através dos deslocamentos territoriais, mas 

sim pelas trocas de informações que estão disponibilizadas facilmente na mídia, nas plataformas 

digitais e softwares, trazendo a essas paisagens uma diversificação de estilos, formas e até mesmo 

materiais. 

No entanto, é preciso salientar que mesmo diante da troca facilitada de informações e de 

referências, estas só devem ser implementadas considerando-se as peculiaridades locais. Uma 

reflexão sobre a globalização, pela sua amplitude, sugere à primeira vista que ela se afaste das 

particularidades. Pois, se o global envolve “tudo”, as especificidades se encontrariam perdidas na 

sua totalidade. Contudo, como pontua Ortiz (1994, p. 8), ocorre justamente o contrário: “[...] a 

mundialização da cultura se revela através do cotidiano”. 

Observa-se que Ortiz (1994) renega a ideia de que a globalização uniformiza a cultura, 

segundo ele, a globalização dissemina as referências, que só serão adotadas após se ajustarem aos 

condicionantes locais, algo recorrente desde os processos de internacionalização. Na conformação 

da linguagem arquitetônica cuiabana, por exemplo, pode-se notar que esse processo de referências 

internacionais, adequou-se ao contexto cuiabano: “considerando a dificuldade de obtenção de 

materiais industrializados em grande quantidade, a arquitetura do período contou com boa dose de 

adaptação” (ATLAS CUIABANO, 2018). 

Esse fato permite diversas reflexões sobre a globalização tratada por Ortiz (1994, p. 18), 

iniciando por seu conceito de “supersistemas”. O autor afirma que “o mundo se torna um 

‘supersistema’ englobando outros ‘sistemas’ menores, em tamanho e complexidade”. Pode-se 

associar que o supersistema seria a globalização em si e seus processos, em contrapartida os 

sistemas menores, seriam as particularidades e singularidades destes processos adequados à cultura 

local. É importante reforçar que o autor não considera a Globalização como algo que homogeneíza 

as culturas, pelo contrário, ele discute que as culturas são elementos individuais e únicos, cada uma 

com seu “núcleo específico”, e este núcleo trata da formação de cada sociedade, suas referências, 

memórias e outros, que mantém sua cultura, mesmo com elementos globais. Nesse sentido, para 

Ortiz (1994, p. 18) “o mundo seria um mosaico, composto por elementos interligados, mas 

independentes uns dos outros”. 

Já Bauman (2009) inclui dois pontos de vista sobre o que é “globalização”, para alguns é o 

que devemos fazer se quisermos ser felizes, para outros é a causa da infelicidade, porém para ambos 

os pontos de vista a “globalização” é o destino irremediável do mundo, sendo um processo 

irreversível, uma vez que todos nós estamos sendo globalizados. Para ele, a globalização tanto 

divide como une e divide enquanto une, sendo as causas dessa divisão iguais em todo o mundo, 
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promovendo a uniformização, que é a consequência da globalização. Uma vez que o autor traz estas 

discussões para os contextos da cidade, o processo da globalização gera um processo “localizador”, 

de fixação no espaço. Esse processo destaca duas ideias antagônicas que ocorrem nas cidades. Para 

alguns a globalização provê liberdade, para aquele que podem se locomover para vários locais do 

mundo, já para outros provê localização, ou seja a impossibilidade de transitar, em que o autor 

afirma ser um destino indesejado e cruel. Desse modo, a liberdade de movimentos é distribuída 

desigualmente na sociedade, sendo uma mercadoria escassa, para poucos, sendo o principal 

estratificador de nossos tempos modernos, ocorrendo o que ele chama de segregação espacial. 

 

INFLUÊNCIAS E MEMÓRIA: O CENTRO HISTÓRICO DE CUIABÁ 

 

Segundo o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2020), o centro 

histórico de Cuiabá-MT, “corresponde à área central da cidade, onde estão os primeiros 

monumentos e o casario construídos nas vias urbanas abertas a partir da descoberta de ouro, em 

1721, às margens do rio Cuiabá”, informa ainda que a área tombada corresponde à cerca de 10% da 

área total do centro urbano e se encontra ao longo das ruas mais antigas, chamadas a princípio de 

Rua de Baixo, do Meio e de Cima, atualmente Ruas Galdino Pimentel, Ricardo Franco e Pedro 

Celestino. Além da Área de Tombamento, ainda se insere no contexto as Áreas de Entorno, 

conforme Figura 1.  

 

   Figura 1 – Área de Tombamento e Entorno do Centro Histórico. 

 

              Fonte: IPDU (2010). 
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Enquanto relato histórico à céu aberto, pode-se aferir no Centro Histórico os diversos estilos 

arquitetônicos que hoje compõe a arquitetura cuiabana e como eles se inseriram no meio urbano. 

Verifica-se por exemplo que a arquitetura predominante na área urbana inicial de Cuiabá, era 

tipicamente colonial, e que a mesma se modificou a partir do crescimento demográfico e 

desenvolvimento econômico inserindo outros estilos como o neoclássico, o Art déco, o Ecletismo e 

o Modernismo. No entanto, em alguns pontos pode-se observar edificações que guardam sua 

origem essencial e são o retrato das  épocas anteriores, as quais tem sido alvo de ações de restauro 

arquitetônico por parte do IPHAN, como por exemplo, as Igrejas do Rosário e São Benedito, do 

Bom Despacho e do Nosso Senhor dos Passos, Casa Orlando, Palacete dos Presidentes, Tesouro do 

Estado, Palácio da Instrução, o antigo Arsenal da Guerra (hoje centro cultural mantido pelo SESC - 

Serviço Social do Comércio), o mercado de peixes (atualmente Museu do Rio Cuiabá) e um 

sobrado onde hoje funciona o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC). 

No entanto, para que houvesse a valorização das edificações antigas enquanto patrimônio, foi 

necessário um árduo caminho de discussões e a abertura de cicatrizes emocionais com algumas 

perdas de edificações que culminaram nas discussões acerca da importância do patrimônio 

edificado na cidade de Cuiabá. Essa discussão começa após as décadas de 1960-70 com o conflito 

entre a cultura regional e a cultura capitalista. De acordo com Freire (1997), na política inovação e 

modernidade tudo que fosse diferente do tradicional, do antigo, era considerado progresso, o que 

iniciou um processo de novos conceitos que resultaram em um questionamento quanto a relevância 

das edificações antigas e tradicionais da cidade. Neste período houveram as demolições de 

edificações que estavam intrínsecas na história cuiabana a partir desse momento passam a ter o 

reconhecimento de seu significado enquanto memória coletiva.  

Figura 2 – Antiga Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. 

 

                   Fonte: Fávaro (2019). 
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O ápice das perdas edificadas vem em 1968, com a dinamitação da velha Matriz que trouxe à 

tona uma valiosa discussão acerca dos conceitos de novo e velho, do tradicional e do moderno e do 

valor de cada um deles, sendo que essas discussões oscilavam entre a admiração pela nova 

arquitetura, que demonstrava o progresso e a modernidade e a saudosa construção barroca que 

criara laços quase que afetivos com a memória da população. Outras demolições vêm fortalecer a 

discussão acerca da importância das edificações enquanto memória coletiva, sendo elas as 

demolições da Praça Alencastro (década de 1950) e do Palácio Alencastro (1958), o que passou a 

ser visto como o desaparecimento gradativo da cultura cuiabana (DALMORO, 2010). 

Todos esses conflitos, bem como o avanço dos estudos em arquitetura e urbanismo em Cuiabá 

advindos com a criação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo nas universidades da cidade, 

trouxeram à tona a importância da preservação do patrimônio e da instauração de políticas que 

salvaguardassem o mesmo.  

Com isso em 1º de outubro de 1987, há o tombamento provisório de área que se torna 

definitivo em 19 de agosto de 1988 pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e 

homologado em 4 de novembro de 1992 pelo Ministério da Cultura. Sendo que o tombamento das 

edificações históricas é um instrumento pelo qual as autoridades garantem a preservação da 

memória através da proteção legal das edificações, dos logradouros e da paisagem, preservando a 

expressão cultural representada pelo conjunto urbano do centro histórico (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, 2010).  

CASA ORLANDO: EXEMPLO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS IMIGRANTES PARA 

A ARQUITETURA HISTÓRICA EM CUIABÁ 

Figura 3  – Casa Orlando. 

 

                  Fonte: Culturamix (2009). 
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A Casa Orlando, situada na esquina da Rua Campo Grande com o Calçadão da Ricardo 

Franco é um sobrado onde funcionava a Casa Orlando Irmãos & Cia, fundada pelos imigrantes 

italianos Francisco, Giuseppe e Vicente da família Orlando em 1884, um dos mais importantes 

estabelecimentos da época (GOMES, 2005), a edificação de uso misto abrigava o comércio da 

família em seu pavimento térreo e sua residência no pavimento superior e até os dias atuais mantém 

as formas que marcaram época e incentivaram a adoção do estilo eclético em várias outras 

edificações da capital sendo uma das edificações que mais representam a influência dos imigrantes 

italianos na arquitetura realizada à época. 

Construída pelos italianos José e João Sardi, a edificação demonstra uma arquitetura 

considerada como moderna e suntuosa à época (PÓVOAS, 1989) e possui diversos elementos 

arquitetônicos que remetem às construções europeias, como a utilização de colunas e capitéis 

romanos, a utilização de arcos nas portas e janelas, molduras com relevos, os parapeitos 

ornamentados pelos balaústres, a platibanda que camufla o telhado e outros adornos que ditariam a 

moda do momento (GOMES, 2005). 

Outro imigrante italiano que teve participação na construção da Casa Orlando é Giuliano 

Capriata, convidado a vir para o Brasil por suas habilidades como arquiteto, construtor e escultor 

(GOMES, 2009). Póvoas (1989) destaca sua participação nesta e em outras edificações, de sua 

construção constam o sobrado da Praça Alencastro que foi sede da Prefeitura Municipal e a Agência 

Alencastro do Banco do Estado de Mato Grosso e junto aos irmãos Sardi, construiu a Casa Orlando, 

a Delegacia Fiscal do tesouro Nacional, o palacete residencial da Rua Pedro Celestino, o Tesouro 

do Estado, e muitos outros. 

     Figuras 4 e 5 – À esquerda, Palacete residencial da Rua Pedro Celestino.  

                               À direita, Tesouro do Estado no final do século XIX.  

 

         Fonte: Gomes (2005).                                                                        Fonte: Siqueira (2009). 

Nas construções dos italianos Sardi e Capriata percebe-se a utilização abundante das portas e 

janelas marcadas pelas molduras com cornijas (adorno na parte superior inspirado na arquitetura 

clássica) e dos arcos, nas fachadas via-se a adoção dos relevos geométricos como itens decorativos 
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que expressavam a arquitetura da época (século XIX) e das “pilastras” que também apareceram 

adornando platibandas, alpendres, peitoris, guarda-corpo e muretas em diversas edificações. 

(FREIRE, 1997). 

 Essas edificações trazem consigo traços da arquitetura Neoclássica também vista em Roma 

no século XIX. A Villa Crastan Arrighi localizada em Viareggio, Itália, tinha tendências da 

arquitetura Neoclássica e Neorrenascentista representada na época (ABRAL, 2012).  Nota-se 

algumas semelhanças com a Casa Orlando em sua bossagem no pavimento térreo e nas pilastras do 

pavimento superior, as balaustradas e a platibanda vazada reportavam ao Renascimento italiano. 

Gomes (2005) descreve o estilo da Casa Orlando com a lembrança das construções europeias: 

[...] O seu estilo arquitetônico lembra as construções europeias. O acesso à Casa 

Orlando era feito por várias entradas, pelas duas ruas, que tomou como espaço em 

sua edificação. Na parte inferior, a fachada era formada por quinze portas, em 

forma de arcos, emolduradas com baixo relevo e divididas por colunas e capitéis 

romanos. No andar superior, em conformidade às aberturas e pilares da parte 

inferior, estavam dispostas portas retangulares, também separadas, umas das 

outras, por colunas e capitéis gregos, contrastando os estilos e formatos na mesma 

construção. As sacadas, em alvenaria maciça vazada, com parapeitos 

ornamentados, sobressaíam alternadamente. E, para completar, uma platibanda 

contornava toda a edificação, camuflando o telhado e compondo ornamentalmente 

a fachada. (GOMES, 2005, p. 58). 

 

Figura 6 – Fachada da Villa Crastan Arrighi no final do século XIX. 

                              

                                       Fonte: Cabral (2012).  

 

Para Freire (1997), essas alterações representam o aquecimento da economia local, em 

decorrência do surto açucareiro do Rio Cuiabá e à extração da borracha durante o Ciclo da 

Sedimentação Administrativa e tem na Casa Orlando a maior expressão da arquitetura comercial à 

época e ainda que essas edificações somadas ao rompimento da estagnação econômica 

proporcionaram uma série de incrementos nas edificações utilizando-se dos elementos 
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arquitetônicos para imprimir uma nova aparência à cidade. Para Lemos (2018) essas alterações 

arquitetônicas enquadram-se no período denominado de “Cidade Verde” e se dão mediante o 

contexto de abertura dos portos após a Guerra do Paraguai, o que permitiu tanto o maior 

contingente de imigrantes na cidade quanto a utilização dos padrões construtivos e materiais 

importados da Europa. 

Pode-se dizer que neste período histórico a “moda” ou estilo arquitetônico era ditado pelas 

tendências europeias trazidas pelos imigrantes italianos, e essas alterações mudam 

consideravelmente a paisagem do núcleo urbano da cidade ali estabelecida, onde muitas edificações 

do período bandeirista adotam a nova linguagem arquitetônica para modernização de suas 

edificações. A cidade até então com aspecto predominantemente colonial, passa a ter uma maior 

gama de edificações ecléticas que misturam diversos elementos de origem estrangeira. 

 

CONCLUSÃO 

 

A conformação de uma sociedade multicultural engendra diversos processos culturais de 

conflito e de evolução mútua. Neste sentido pode-se dizer que o Brasil teve sua origem 

multicultural por meio dos processos de imigração que o acompanham desde sua colonização. Sua 

essência multicultural, mesclando as diferentes nacionalidades que lhe deram origem e os processos 

de todo seu desenvolvimento histórico, inclui o fenômeno da internacionalização como forte aliada 

no desenvolvimento da linguagem arquitetônica presente no cotidiano das sociedades atuais através 

de suas edificações históricas e deu embasamento para o desenvolvimento do processo de 

globalização que tem alterado de maneira significativa todos os fazeres da sociedade atual. 

Toda essa discussão culmina em como essa mescla de nacionalidades e influências irão se 

relacionar na conformação das cidades. Lefebvre (2001) também traz uma discussão sobre a 

formação da sociedade a partir da cidade, afirmando que o “direito a cidade”, título do seu livro, é 

uma ideia chave para uma aposta emancipatória de transformação radical da sociedade. Nesse 

sentido, a cidade não é formada apenas pelas suas edificações e pavimentos, mas também é formada 

pela sua sociedade. 

Dessa forma, no contexto desta pesquisa, a cidade serve como “palco” para as trocas culturais 

entre os povos. Essa troca permeia os dias atuais e permite que as relações sociais e culturais sejam 

enriquecidas pelas experiências decorrentes da interculturalidade de pessoas singulares que 

promovem uma transformação e construção do meio em que se encontram. 
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