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prefAcio
Olhar de girassol
Manoel M. Santiago-Almeida
USP/CNPq/FAPESP
Fernando Pessoa, sob a máscara de Caieiro, no segundo
poema do ciclo O Guardador de Rebanhos escreve o seguinte: “tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a
direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para
trás... E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes
eu tinha visto.” Nos ensina Pessoa, com esse poema, que a
melhor vista do todo pode ser essa do olhar de quem guarda
rebanhos, porque tem a chance de ver mais desse todo “nítido
como um girassol” porque se arrisca a olhar para todos os lados
ou partes ou ângulos.
Essa é uma ideia comungada por Dell Hymes ao comentar – no posfácio de Linguagem, Indivíduo e Sociedade (livro
organizado por Burke & Porter, Unesp, 1993) – ensaios cujo
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foco principal é a história social da linguagem. Ele se coloca na
condição de linguista trabalhando em antropologia acreditando que a interdisciplinaridade seja uma preocupação efetiva
em qualquer estudo das ciências humanas. Hymes acredita que
sem a contribuição da História Social, por exemplo, linguistas,
antropólogos, sociólogos e outros podem fazer suposições que
não são verdadeiras e, principalmente, podem se espantar com
muitos fatos que não são novos.
Certo é que, pela perspectiva do olhar poético de Pessoa
ou da visão acadêmica de Hymes, há muito mais chance de se
ver e rever o todo com suas multicores e conexões com mais
detalhes e consciência.
Amazônia: visão caleidoscópica surge desse olhar. Porque
não há como não se convencer de que integrar conhecimentos
pode ser a solução para problemas que se transvestem de objeto
indecifrável se visto por apenas um de seus ângulos ou partes
ou lados. A divisão do conhecimento científico em diversas
áreas de especialização pode sedimentar a ideia liquefeita (e
maniqueísta) que este, esse ou aquele seja o ângulo ou parte
ou lado “certo” para se ocupar com interrogações. Seria esse o
caminho menos perigoso se a decisão dos organizadores deste
livro fosse tomada pela perspectiva de um olhar unilateral – e
não de uma visão caleidoscópica – da Amazônia.
Mas, se fugissem do perigo, que graça teria essa escolha
ou decisão? A estrada mais perigosa a se seguir talvez seja
aquela que ofereça saídas para muitas direções. Porque não
é trabalho fácil perceber que todas as trilhas ou veredas ou
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sendas ou picadas podem ser necessárias para proporcionar
uma caminhada mais lúcida – embora mais complexa. Sendo
assim, a via, que parece amedrontar, pode conduzir ao pote
no fim do arco-íris quem por ela for.
Contudo, e apesar de todas as vias disponíveis, não se
deve tirar (e essa também não é a intenção aqui) a razão dos
amantes das especificidades e especialidades secionadas,
porque é melhor, a depender do tema, não ter que se ocupar
com interrogações.
Conscientes de que, com suas áreas, especializações e
seus modelos teórico-metodológicos embarricados, não há espaço para debates mais complexos (mas não necessariamente
completos, no sentido de acabados em definitivo), os colegas
organizadores e autores deste livro tiveram a inteligente ideia
de, tomando como base o lugar de suas pesquisas, constituir
um ponto de articulação entre as áreas em que atuam. É desse
olhar de quem atentamente cuida de rebanhos que surgem os
textos dos quatro capítulos distribuídos por áreas e especialidades refletindo a Amazônia numa visão caleidoscópica.
Todos os autores, assim, desentrincheiram seu conhecimento ou suas pesquisas (ou suas ovelhas) por meio de
subsídios intra ou inter ou multidisciplinares que possibilitam
a consecução de metas convergentes e viabilizam um lugar
para uma conversa e para a maior visibilidade das investigações realizadas e em andamento no espaço geográfico em que
vivem (trabalham, se divertem, atestam, contestam, moram e
namoram). Quer dizer: cada um leva seu rebanho ou sua única
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ovelha para se alimentar na relva do outro. O resultado é óbvio:
todos conseguem produzir lã de boa qualidade!
Amazônia: visão caleidoscópica dá conta dessa posição
multidisciplinar. Essa, aliás, é a real necessidade de formação
de quem pretende lidar sem amarras, sem cercas ou valas.
E assim, quem sabe, cada leitor pode ter a chance de sair da
confortável brisa das verdades do senso comum para estudar,
pesquisar e compreender o norte de Mato Grosso.
Mas para quem quer conforto – porque prefere sucumbir às reticências, apagar exclamações, anular interrogações,
esconder-se nos pontos finais sem vírgulas ou pontos e vírgulas
e, principalmente, olhar e não ver o que é para ser visto – indico um dos tantos trilheiros sem ramificações e estará livre
da pedra (no meio do caminho) de Drummond.
Resta-nos apenas escolher que rumo tomar, mas já sabendo que a estrada com saídas para muitas direções, a mais
perigosa (com alguma pedra no meio – um pedregulho que
seja!), pode ser a rua ladrilhada com o que a nossa imaginação
mítica acredita que esteja no pote do fim do arco-íris. É nessa
estrada que podem surgir tropeços. São tropeços que podem
provocar paradas. São paradas que podem trazer reflexões. São
nas reflexões que (enfim) surgem as interrogações que levam às
vírgulas, aos pontos e vírgulas, às exclamações e reticências...
Então, boa caminhada! Mas sem pontos finais
No verão do fim de janeiro
de 2015. São Paulo, SP

16

~

APreSENtacao
Visão caleidoscópica
da Amazônia
Marieta Prata de Lima Dias
Neusa Inês Philippsen,
Sandra Luzia Wrobel Straub
Tânia Pitombo de Oliveira

Em consideração à relevante diversidade presente na
região amazônica e aos estudos desenvolvidos por diferentes
pesquisadores é que organizamos esta obra multidisciplinar.
Este livro, ao envolver estudiosos da Universidade do Estado
de Mato Grosso (UNEMAT), da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), da Universidade Federal do Pará (UFPA)
e da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), tem por
finalidade congregar contribuições de pesquisadores de diferentes áreas, como Política, Sociologia, Economia, Direito,
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Linguagem, Educação e Ciências Naturais, oportunizando em
uma mesma obra a leitura da Amazônia em diferentes visões,
uma visão caleidoscópica. O caleidoscópio é um instrumento
ótico tubular, inventado no século XVII como um brinquedo
e, posteriormente, como possibilidade de criar diferentes
desenhos e fotografias que permitiriam a visualização de
diferentes imagens no mesmo aparelho. Entendemos que
as contribuições desses pesquisadores, ao mesmo tempo que
se apresentam com suas especificidades, refletem a imagem
da região amazônica de maneira mais abrangente.
Destacamos que a discussão da Amazônia se apresenta
como significativa em todos os processos/espaços de discussão, ou seja, nas questões econômicas, sociais, políticas,
linguísticas, científicas e educacionais; assim, propomos com
essa publicação contribuir para a reflexão sobre os diferentes
olhares sobre/da/na Amazônia Legal.
A presente obra está organizada em quatro capítulos e
inclui textos de pesquisadores de diferentes áreas e de instituições que compõem a Amazônia.
A primeira parte se constitui da discussão do homem
no espaço amazônico. O primeiro texto, abordado pelos
professores Ilário Straub e Fiorelo Picoli, origina-se do grupo
de pesquisa em “Gestão de estudos para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia mato-grossense” e traz reflexões
sobre A expropriação do homem e do seu ambiente na região
amazônica, preocupando-se com a identificação do processo
histórico regional brasileiro e as relações com o mercado
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global. Na sequência, as reflexões do professor Lúcio Lord
sobre A formação da sociedade no norte do Estado do Mato
Grosso: diálogos entre Economia, Direito e Sociologia partem
da premissa de que a percepção da complexidade das relações
sociais se constitui como pilar principal de uma sociedade;
assim o autor apresenta que a busca para essa compreensão deva se dar pela colaboração entre diversos campos do
conhecimento e não apenas por uma área específica. Já os
pesquisadores Alceu Zóia e Ronélia do Nascimento discutem a questão indígena na problemática relação homem x
trabalho, trazendo uma importante contribuição nessa área
com o texto A servidão e desvalorização da mão de obra dos
trabalhadores indígenas no trabalho com a seringa e a castanha. Na continuidade da discussão do homem no espaço
amazônico, o professor Odimar João Peripollio, com o texto O
campesinato na Amazônia norte de Mato Grosso: a conquista
da terra e da escola, reflete sobre o movimento do capital em
direção à fronteira agrícola pelos projetos de colonização,
fazendo uma análise do período de 1960 a 1970 e do processo de ocupação da Amazônia chegando ao processo escolar.
Completando esse capítulo, o pesquisador Edison Antônio
de Souza apresenta o processo colonizatório da região norte
mato-grossense, mais especificamente da cidade de Sinop,
com o texto Sinop: espaço e memória.
A segunda parte aborda reflexões acerca da linguagem
na região amazônica. Inicialmente, Sandra Luzia Wrobel
Straub apresenta um Estudo da nomeação das cidades que
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compõem a Gleba Celeste (MT) em que procura analisar, na
perspectiva da Semântica do Acontecimento, como se dá a
constituição dos nomes próprios femininos de mulheres das
cidades que compõem a Gleba Celeste, bem como o funcionamento desses nomes nos acontecimentos de linguagem em
que são enunciados. Os pesquisadores Marieta Prata de Lima
Dias, Juliano de Paulo dos Santos e Larissa Cavalheiro discutem a denominação baseada em nomes populares de plantas,
de ruas e avenidas de uma das cidades que compõem a Gleba
Celeste. Trazem a Motivação toponímica de ruas e avenidas
de Sinop (MT) na proposição de resgate da história dessa nomeação pelos idealizadores do projeto inicial da cidade. Na
perspectiva do aprofundamento de estudos, Tânia Pitombo
de Oliveira apresenta a discussão sobre Políticas públicas e a
noção de desenvolvimento sustentável no espaço amazônico,
focalizando também o município de Sinop, por ser esse, entre
outros pontos de relevância, segundo a autora, o quarto município em população do Estado e o maior da região norte. Tânia
mobiliza para esse estudo os sentidos de ‘desenvolvimento’ e
de ‘sustentabilidade’, apresentando a análise de uma prática
discursiva inserida na Amazônia Legal, região Meridional,
considerada faixa de transição entre o Cerrado e a Floresta
Amazônica. Na continuidade desse capítulo, Neusa Inês
Philippsen discute os Matizes do falar norte mato-grossense:
apontamentos sócio-semântico-lexicais sobre o item biscateiro, fundamentada nos princípios da geolinguística contemporânea e da sociolinguística variacionista, procurando, assim,
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contribuir com os estudos geo-sócio-linguísticos no registro
dos diferentes falares e marcas dialetais existentes no território brasileiro. Fechando essa parte, as reflexões de Célia Zeri
de Oliveira, com o texto Fatores intervenientes no processo de
letramento que, por meio da pesquisa-ação, buscam conhecer
os fatores que impedem a efetivação da leitura e da escrita
no ensino básico, apoiando-se nos dados apresentados pelos
sistemas avaliativos do IDEB. Os dados são interpretados
e analisados pela autora, conforme seu dizer, por meio do
princípio da interpretabilidade, ou seja, “o princípio de que o
texto se discursiviza na medida em que o pesquisador busca
as intenções não explicitadas em sua produção”.
A terceira parte é dedicada à educação. Aqui são discutidas questões educacionais da educação básica e superior. Na primeira abordagem, a pesquisadora Richéle Timm
dos Passos da Silva trata sobre A pesquisa universitária na
UNIR Campus de Vilhena, procurando conhecer e analisar
a produção de conhecimento feita pelos diferentes grupos
de pesquisa do Departamento Acadêmico de Ciências da
Educação. Destaca que a Universidade, ao desenvolver a
produção/reprodução do conhecimento, passa a assumir um
papel preponderante, juntamente com o ensino e a extensão,
na possibilidade de promover mudanças paradigmáticas e
sociais. Assim, as pesquisas desenvolvidas nas instituições
de ensino superior podem auxiliar na perspectiva de se pensarem os rumos que a Universidade vem tomando diante da
sociedade. Na continuidade, José Luiz Straub traz a reflexão
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sobre a participação da universidade no governamento da
população de Mato Grosso, com o estudo A UNEMAT e o
processo de expansão para o interior de Mato Grosso. O autor
apresenta como a UNEMAT se constitui para, junto com o
Governo de Mato Grosso, atender a população com ensino,
tecnologia e qualificação, sempre com o olhar voltado para
biopolíticas que, pelo ensino, pesquisa e extensão, melhorem
a vida das pessoas. Na sequência, Josiane Brolo Rohden discute a questão da migração sulista na ocupação da Amazônia
com a implementação da política de integração nacional e
o processo educacional no município de Sinop, por meio de
acervos particulares e públicos e com os procedimentos da
História Oral, em entrevistas com ex-professores e alunos,
apresentando no estudo Plantar sonhos no chão, colher
esperanças de um futuro promissor: a saga dos migrantes
no processo de colonização e da educação de Sinop (MT)
(1973-1979). As questões das tecnologias educacionais se
fazem necessárias e importantes no processo educacional
da Amazônia, assim como nas demais regiões do país. Dessa
forma, Edson Pereira Barbosa e Patrícia Rosinke abordam a
Inserção, Gestão e Usos de Laboratórios de Informática e de
Ciências em Escolas Públicas de Sinop e Sorriso (MT). Resultado do projeto de pesquisa que trata sobre o espaço e o
lugar na representação do sujeito que configura a educação
básica, este trabalho procura investigar as condições físicas
dos Laboratórios de Informática e Ciências, bem como a
gestão e uso desses espaços, os projetos e programas ali de-
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senvolvidos. Na sequência, constam as reflexões de Elizabeth
Quirino de Azevedo sobre a Possibilidade de gerar novos
conceitos matemáticos através da resolução de problemas,
estudo em que relata uma situação-problema ocorrida no
ensino médio, de uma escola estadual mato-grossense, e
apresenta potencialidades metodológicas da Resolução de
Problemas em sala de aula. No fechamento desse capítulo
sobre as questões educacionais, Cristinne Leus Tomé faz uma
análise discursiva sobre a repreensão na lenda La música com
o texto A repreensão: a análise de uma lenda bororo vista com
os olhos da educação. A autora analisa como a repreensão é
tematizada no processo educativo em que o sujeito rompe
com o já-dado e se coloca frente ao novo, ao desconhecido,
configurando-se como uma releitura de seu real.
A quarta e última parte trata sobre a biodiversidade na
região amazônica. Carmen Wobeto e Claudineli Cássia Bueno da Rosa – em Diagnóstico do sistema de produção de mel
de apis mellifera em região da Amazônia Legal – discutem a
importância da apicultura em Mato Grosso pela diversidade
de ecossistemas, discutindo particularmente a região do médio norte do Estado, mais precisamente nos municípios de
Sinop, Santa Carmem, Nova Ubiratã, Sorriso e Ipiranga do
Norte, que se encontram inseridos numa região de transição
entre Cerrado e Floresta Amazônica, com grande disponibilidade e diversidade de florada. Fechando a obra, Leandro
D. Battirola; Domingos de Jesus. Rodrigues; Marliton R.
Barreto; Lucélia N. Carvalho; Flávia R. Barbosa; Solange
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M. Bonaldo; Aline F. Pontes Pires; Claudia dos Reis; Evaldo
Martins Pires; Gustavo R. Canale; Fernando Carvalho; Erika
P. J. Britto; Janaina da Costa. de Noronha; Daniel Augusto
Batistella; Fernando Cabeceira; Ana Paula Sousa Rodrigues
Zaiatz e Larissa Cavalheiro, com o texto Biodiversidade da
Amazônia mato-grossense: pesquisas do Núcleo de Estudos
da Biodiversidade da Amazônia Meridional, apresentam os
estudos desenvolvidos pelo NEBAM, que tem como foco a
diversidade biológica da Amazônia mato-grossense e que
conta com a parceria de inúmeros pesquisadores nacionais
e internacionais.
Almejamos que as discussões e análises compartilhadas neste livro constituam-se em reflexões caleidoscópicas
sobre/para a região amazônica brasileira. Que os diferentes
olhares aqui apresentados possam acenar para novas iniciativas, novos caminhos e novos desafios aos pesquisadores
das diferentes áreas sobre a Amazônia.
Sinop, 09 de maio de 2015.
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Prefácio
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AMAZÔNIA:
A EXPROPRIAÇÃO DO
HOMEM E DO SEU
AMBIENTE
Fiorelo Picoli
Ilário Straub

Introdução
O ato de expropriação do homem e do seu ambiente
é hoje a forma de organizar os espaços da Amazônia Legal
brasileira. Também nessa relação em muitas oportunidades
acontece por meio do crime organizado, dessa forma é possível fundamentar o avanço da agropecuária e do extrativismo
do tipo exportação nesse espaço de alongamento da mais
recente fronteira do capital. Ao mesmo tempo, esse ambiente
pode ser cantado em versos e prosas, com a certeza de identificar um ambiente contraditório, um local onde homens,
mulheres e crianças vêm em busca dos “sonhos dourados, do
mel e da terra prometida”. Terra que recebe o conjunto dos
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migrantes marginalizados e despossuídos do país, todavia
possibilita esses a se misturarem com os grupos organizados
na procura dos desejos negados sucessivas vezes no processo
histórico do Brasil.
As aspirações da coletividade foram incluídas por meio
das famílias no sistema regional e multiplicam desejos e
fabricam fantasias, entretanto, esse é projetado pela aliança
organizada nacional e internacional dos poderes através das
elites aparelhadas nos espaços regionais em franco afinco com
seus projetos de intervenção. Uma concepção que se pauta
no intento de atender as diretrizes mercadológicas, onde é
possível imaginar mecanismos de inclusão a quem ousa sonhar, porém a realidade é dura e em muitas oportunidades
os sonhos não passam de fantasias e ilusões dos movimentos
sociais e da classe trabalhadora do país.

1. O modelo de expansão do
capital no processo migratório
da Amazônia
Um projeto que vai tratar da Amazônia por meio de um
espaço para servir ao mercado mundial, e nessa dinâmica
expropria o homem e o seu ambiente, sem, no entanto, levar
em conta o social, o econômico, o cultural e o meio ambiente.
Ao mesmo tempo em que desenha mecanismos de esperanças
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às multidões, esse novo ambiente é organizado para servir
de alavanca para concentrar a terra e a riqueza regional.
Nessa orientação se faz necessário identificar os atores que
compõem as massas e os grupos organizados que buscam o
lucro a qualquer preço. Para isso acontecer, não é levada em
conta a existência de índios, de posseiros, trabalhadores da
agropecuária, do extrativismo e de outras atividades, bem
como aos ricos e diversificados ecossistemas, que contemplam
a fauna e flora regional.
Identificar esse espaço é desenvolver a engenhosa lógica
que interpreta a própria realidade local, com o intento de qualificar também esses atores sociais. Nessa investida, quando
se fala da Amazônia, bem como do Brasil, refere-se também
à história, e nesse viés não é possível negar a existência dos
povos originários. Os indígenas tiveram um papel importantíssimo ao longo da trajetória dos últimos 500 anos. Esses,
mesmo não tendo se submetido à força de trabalho brutal
como os colonizadores queriam, se tornaram importantes na
Amazônia. Fazia parte da sua cultura regional a coleta seletiva
das frutas, a caça de animais, a pesca e assim contribuíram
de maneira significativa nessa região.
Há 500 anos, época da colonização do Brasil, existiam
em torno de cinco milhões de habitantes nativos no país, porém, hoje essas civilizações se reduziram em torno de 400 mil
habitantes nas reservas indígenas, segundo dados oficiais do
Governo Federal. Assim, os índios foram sendo exterminados
ao longo do processo capitalista, fato que envergonha a todos
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pelo genocídio praticado com os verdadeiros proprietários
desse chão. Eles foram exterminados também na ação de
expansão da Amazônia, por serem um dos empecilhos ao
projeto de ocupação, pois a legislação brasileira diz que, em
terras habitadas por índios e posseiros, o Estado não permite
que sejam cedidas as terras aos grupos econômicos.
Dessa forma, ao longo do procedimento de ocupação
foi-se produzindo laudos identificando o ambiente regional,
porém, muitos desses eram falsos e criminosos, dizendo que
nessas áreas não viviam índios ou posseiros. Posteriormente,
se fazia a “limpeza” das áreas por meio de assassinatos através
do crime organizado, vindo a reduzir a população indígena
por meio de atitudes anti-humanas, fato que veio dizimar
parte da população, principalmente em função do avanço
dos projetos econômicos, no Pós-ditadura de 1964.
Realizaram-se, assim, ações contundentes, por meio de
jagunços e de pistoleiros, impondo a ordem na Amazônia,
esses a serviço do crime organizado do local e fora dele. Em
2014 continuam a existir ações dessa ordem e ainda se fazem
presentes em todas as regiões desse espaço de estudo, que se
compõe de nove estados da nação. Em outros casos, os índios
foram cruelmente retirados de seu habitat natural e transferidos para locais organizados pela sociedade dita civilizada,
no intento de ceder esses espaços aos grupos econômicos,
para ali instalarem o plano de expansão capitalista regional.
Também parte foi transferida ao confinamento das cidades
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fabricadas pelo capital na região, para formarem depósito de
mão de obra concentrada.
Na Amazônia tem índios, uma vasta floresta e cerrado
abarrotados de animais e micro-organismos, e, além dos indígenas, tem os posseiros. Esses são oriundos do processo de
intervenção migratória para coleta dos produtos regionais,
que após esse período veio culminar com a agricultura de
subsistência. O posseiro da Amazônia é aquele que veio ao
longo da história à procura do mel, em busca da terra prometida, de trabalho, principalmente no período extrativista
e de coleta dos produtos vegetais e animais. Todavia, a maior
contribuição foi a vinda desses marginalizados e despossuídos
na fase extrativista dos seringais, especialmente composta de
migrantes nordestinos.
Esses, com o fim do principal ciclo da borracha em
1912, permanecem na região, e através dos ciclos menos importantes posteriormente continuaram subsistindo com as
possibilidades locais, porém tendo como alternativa a terra,
por meio das roças para produção de produtos básicos para
sustento e reprodução da espécie nos locais de ocupação.
Nessa trajetória, conseguem viver de forma mais tranquila
até a tomada de poder pela intervenção capitalista, que
acontece por meio dos militares em março de 1964 com mais
contundência.
Ao instalar o Projeto da ditadura Pós-64, foi determinado que a Amazônia fosse fazer parte de uma área de expansão

31

Amazônia: a expropriação do homem e do seu ambiente

capitalista nacional e internacional, entretanto se desenha
um novo quadro regional de ocupação violento e silencioso.
O alargamento vai se pautar em três modalidades, a primeira
por meio da colonização promovida pelo Estado brasileiro,
a segunda acontece espontaneamente e a terceira pelas empresas de especulação imobiliária, onde pode ser identificada
a intervenção mais contundente desse período na Amazônia
Norte mato-grossense. Podem ser apontadas como exemplos
as empresas de colonização: Integração, Desenvolvimento e
Colonização LTDA – INDECO de Alta Floresta e a Sociedade
Imobiliária do Noroeste do Paraná – SINOP S.A. de Sinop.
O Estado simulou uma Reforma Agrária na região,
porém os projetos de assentamento eram realizados com o
objetivo de não darem certo no último regime ditatorial do
país iniciado em 1964. Não dando certos os projetos na região
também desqualificavam-se os movimentos sociais brasileiros, que buscavam alternativas de inclusão em um período
de ditadura do capital. A migração espontânea da posse da
terra foi logo desarticulada por meio de jagunços e pistoleiros
a serviço dos grupos econômicos interessados nas áreas, por
meio da violência generalizada. Todo esse aparato montado
era para dar poder aos grupos econômicos de empresas de
especulação imobiliária e o país silenciado pela ditadura imposta foi a forma da ocupação mais contundente da região.
Essas colonizadoras fazem um papel importante na distribuição das áreas, mas a terceira via que chega espontaneamente é silenciada e colocada na forma de mão de obra, para
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sustentar os projetos ali instalados. Mesmo que essas pessoas
tenham adentrado as matas na condição de posseiros para
fazerem a reprodução enquanto espécie e para subsistência
através da dinâmica do direito a terra sem a necessidade da
titulação legalizada, elas foram expulsas da terra. O processo
de expropriação do homem e do seu ambiente acontece de
forma mais decisiva pela intervenção maior do capital no
período ditatorial, todavia atinge os elos mais frágeis da ação
migratória.
Para Ianni (1986, p. 143), as vítimas do processo de
colonização são índios e posseiros, e os beneficiários são os
grileiros, latifundiários e empresários. Nesse episódio, tanto
a colonização promovida pelo Estado quanto a de empresas
de especulação imobiliária são organizadas para beneficiar
grupos políticos e econômicos. Todavia, tendo como fiel
escudeiro as instâncias da federação brasileira, ocorreu no
passado e se repete no presente a serviço do projeto do capital, para a região e em não raras oportunidades é organizado
esse avanço do capital através do delito aparelhado. Nesse
episódio, o Estado é o penhor em sustentar toda a estrutura
organizacional, por meio das suas instâncias altamente elaboradas pela estratificação do capital ali alongado.
Essa planificação coloca os marginalizados e despossuídos do país para servirem de mão de obra barata e nega
o direito a terra ao pequeno agricultor. Uma ideação que
denuncia parte do processo de colonização regional realizado pelo crime organizado, entretanto com participação do
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Estado por meio de seus órgãos representativos, bem como
com braços diretos no seio da política altamente corrompida.
Esses fatos não são só lembranças do passado, eles ocorrem
em 2014, com a mesma agressividade e intensidade em todas
as regiões da Amazônia.
Segundo Martins (1977, p. 88), o governo militar socializou os custos da ocupação capitalista na Amazônia, todavia
transfere o preço da não realização de uma reforma agrária.
Na distribuição de terras através do Estado, de empresa de
especulação Imobiliária e pela espontaneidade natural das
pessoas, acontece à violência projetada pelo projeto capitalista. Essa se regula e se programa via jagunços e pistoleiros
a serviço da grilagem, no intento de expropriar o homem e
o meio ambiente.
O projeto se instala por meio de drástica interferência
na biodiversidade, no mundo dos povos originários e dos
posseiros, que são os agentes passivos que cultivam a terra
para subsistência. Nesse processo, o Estado é o penhor do
capital ali estratificado, através do avanço da agropecuária
e do extrativismo da última fronteira brasileira, que busca
mercadorias para servirem ao mercado global.
A violência na Amazônia ao longo dos tempos foi pauta
de regra e não de exceção pelo projeto concentrador, e esse
transmitia à nação engessada e silenciada pela ditadura que
todos tinham oportunidades no novo espaço migratório. Essa
lógica apresenta como pano de fundo a Reforma Agrária, e
por meio de oportunidades a todos no direito ao chão, todavia organiza a concentração das áreas e a saída forçada do
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homem do campo, bem como o não acesso aos migrantes. A
terra passou a ser concentrada com o plano ditatorial Pós-64,
que vem culminar com o não acesso da agricultura familiar.
Nesse novo espaço de alongamento da mais recente
fronteira do agronegócio, acontece a negação de acesso a terra
aos marginalizados e aos despossuídos do país, porém em
detrimento da concentração das áreas às elites organizadas.
Hoje, a única forma de reverter o quadro exposto na região
é por meio dos movimentos sociais e a luta da classe trabalhadora. Através do movimento organizado a classe trabalhadora deve ser dona dos meios de produção e o acesso a terra
é primordial para reverter o quadro de exploração humana.
Assim, com o objetivo de assegurar essa dinâmica, são
colocas em ação todo o aparato articulado para desqualificar
qualquer movimento que não seja do capital dominador e se
necessário são usadas táticas de violência direcionadas contra
as massas. Ao mesmo tempo, é programada a violência física
e psicológica por meio da fabricação dos mitos e dos condicionamentos no dia a dia, o objetivo é para fazer sempre valer
as ações que elevam as elites e desqualifiquem o coletivo e
faz esse se sentir silenciado e conformado com a condição
de trabalhadores.
Segundo Picoli (2006, p. 246), o sistema capitalista cria
um ser pacífico e alienado para o trabalho, que não vislumbra
meios para se sentir importante, sem ser na condição de mão
de obra. Por outro lado, o capital, ao delimitar os espaços
e organizar seu plano expansionista ao seu jeito, também
aparelha os atores sociais ao seu modo, com a finalidade de
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servirem nas atividades da agropecuária e do extrativismo,
bem como nas cidades planificadas. As cidades se apresentam
com o firme propósito de organizar a mão de obra dispersa,
com a finalidade de estrutura aos grupos econômicos ávidos
do lucro fácil e tendo a natureza a sua disposição através de
grandes porções de terras. Para acontecer o grande projeto da
Amazônia, que projeta como alternativa o modelo concentrador das monoculturas e do extrativismo, com o propósito de
servir ao mercado mundial, tem como princípio desapropriar
o povo da floresta.
Ao mesmo tempo, a região passa a necessitar de uma
grande leva de trabalhadores. A força do trabalho que reside
nesse espaço veio com o processo migratório recente, ou se
procede por três configurações: a primeira formada através
das cidades fabricadas no intento de organizar a produção,
onde se concentra a classe trabalhadora, que foi produzida
ao longo da história para servir ao processo bem-sucedido do
capital; a segunda é flutuante, sendo aquela mão de obra que
se encontra errante de cidade em cidade, ela fica transitando
nas frentes de trabalho. A terceira é a importada, sendo o
próprio grupo econômico quem busca o trabalhador nas suas
cidades de origem, onde tem exército industrial de reserva,
composto pelos marginalizados e os despossuídos. Através
dessas possibilidades, a força laboral é transportada até as
frentes de trabalho para a abertura das matas na agropecuária, no extrativismo e outras possibilidades organizacionais
do processo produtivo.
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A ação produtiva do engenhoso processo da superexploração regional se pauta em duas fases: a primeira fase acontece pela retirada das árvores na forma de aproveitamento
econômico dessa biomassa; na segunda ocorre a consolidação
do projeto da Amazônia, por meio das monoculturas de interesse do mercado, principalmente de gado bovino e soja.
Nesse processo, entra em cena o agenciador de mão de obra,
aquele que organiza o sistema e também chamado de “gato”,
esse agenciador serve para camuflar toda uma realidade ali
existente, pois o intento se pauta em não criar vínculo empregatício entre a classe patronal e trabalhadora. Através do
sistema “gato”, um intérprete dessa relação enganosa que
não passa de mais um trabalhador envolvido no processo
produtivo, contratam-se trabalhadores sem formalidades,
mas ali se criam mecanismos de superexploração.
A superexploração que se identifica nessa região, é
organizada pelos mecanismos nacionais e internacionais do
capital, e dessa maneira às pessoas que se submetem a mão
de obra nas florestas via extrativismo e na produção das monoculturas e outras atividades, são submetidas com alguns
graus a mais de exploração, identificada de lado a lado com
a superexploração. Esse esforço faz com que se prolongue e
se intensifique as jornadas de trabalho, bem como a redução
dos salários. Esse tratamento pode ser identificado como
ação normal do sistema capitalista mundial e onde ele estiver
usa da dinâmica da mais-valia na busca do lucro. A superexploração vai além, a classe trabalhadora vai se reproduzir e
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subsistir com valor abaixo do normal, quer dizer, essa mão de
obra passa a não ter acesso àquilo que é comum em qualquer
exploração de trabalho própria do sistema capitalista.
Para melhor identificá-las, as famílias passam a viver em
casas cedidas pelas empresas, que são conhecidas por meio
de colônias organizadas pelos empreendimentos. Os acessos
sociais são restritos, isso pode ser visto na educação, na saúde,
no trabalho sem registro em carteira, no pagamento em forma
de vale mercado e farmácia entre outros, no cerceamento a
liberdade e a total falta de segurança e perspectivas de vida
digna. Esse processo é possível pelo fato que esse espaço regional pertence aos domínios do capitalismo periférico, bem
como por ser local de tratamento violento nas ações das frentes trabalhistas quando efetivadas por meio do alongamento
nas matas, para serem formadas as áreas da agropecuária e
do extrativismo.
O tratamento usado na organização da força de trabalho
é desenvolvido com o objetivo de torná-la submissa e obediente, e esse delineamento é de regra e não de exceção, pois é
possível observar essa tática também nas cidades planificadas
e em todas as frentes de trabalho ali existentes. Fato muito
evidente nos últimos anos, em que a região se depara com
um novo cenário no que diz respeito à classe trabalhadora.
Antes ela se fragmentava no processo produtivo nas mais
variadas formas de ocupação e frentes de trabalho, hoje ela
se concentra nas cidades planejadas pelo capital. Esse fato
vem demonstrar uma realidade que antes ficava escondida e
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silenciada, porém a origem do depósito de trabalhadores de
hoje evidencia e apresenta as mazelas que vivem a mão de
obra regional. Os seres invisíveis, que a sociedade organiza
para não serem vistos, ficam às margens das cidades planificadas como depósito de trabalhadores.
Na mineração o processo é semelhante. Diante do processo de colonização, foi mais acentuada essa atividade na
última ditadura de 1964, porém ela surge no final dos anos
70 e serve de válvula de escape diante de um desordenado
plano da propagação da nova fronteira. O poceiro, que passa
a ter litígios diante dos grupos econômicos, políticos e grupos
organizados, abandona a luta pela terra. Esse trabalhador vai
à procura do ouro, da luz, da terra e dos sonhos prometidos,
assim abandona os conflitos agrários e o crime organizado
vence a batalha da posse definitiva das áreas.
Com a produção dos conflitos, o latifúndio se organiza
do seu modo na região, fato muito evidente na Amazônia
em sua totalidade, todavia mais contundente nos estados do
Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre. As famílias abandonam
a terra e buscam os minérios, principalmente o aurífero, e
esse pode ser encontrado em vários locais dos vastos confins
amazônicos, contudo ainda pouco identificado em sua capacidade produtiva. As pesquisas atuais são modestas e não se
sabe na verdade qual o potencial, mas é sabido que muitas já
são identificadas e demonstram alta capacidade produtiva,
bem como de outros minérios na Amazônia.
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É possível aproximar o pensamento por meio do último
período ditatorial, que foi organizado para desenvolver na
região a expansão do capital. Esse processo fica evidente na
última ditadura brasileira, período em que a Amazônia passa a
ser foco de expansão e acumulação, o ouro é importante e ele
serve para emudecer os conflitos agrários. Contudo, os garimpos passam a ser locais de violência, conflitos e prostituição,
além da agressão generalizada aos direitos humanos, lá se
identifica o mesmo processo da agropecuária do extrativismo
florestal pelo eficaz processo de superexploração.
O ouro, ao qual se faz referência que o homem é atraído, bem como os grupos econômicos, não contribui com o
desenvolvimento econômico e social do país, porque próximo
da totalidade sai clandestinamente do processo produtivo.
Nesse episódio é possível verificar três fases: a primeira forma
uma grande legião de excluídos e desiludidos socialmente,
vindo culminar com total desamparo pelo sistema vigente;
a segunda deixa um inventário dos ecossistemas ambientais
agredidos e na terceira a riqueza é desviada por meio do
crime organizado.
Para Picoli (2006, p. 93), a Amazônia está sendo totalmente destruída por grupos econômicos que estão usufruindo
dos recursos florestais, minerais e hídricos, consequentemente poluindo os ecossistemas e destruindo fauna e flora. A
investida nessa região se deve ao alto potencial ali existente, e
nesse sentido em torno de 12% a 15% da água doce do mundo
encontra-se no Brasil e a maior quantidade na Amazônia, 1/3

40

Fiorelo Picoli & Ilário Straub

das reservas florestais e 80% da vida do planeta, bem como
grandes áreas para produção da agropecuária e reservas
minerais e florestais. Nas últimas décadas o novo espaço de
expansão sofreu crescente interferência do processo migratório expansionista. Até 1970 apenas 4% da Amazônia havia
sido devastada, em 2000 atinge a marca dos 15%, e em 2014
chega próximo a 20% do espaço devastado.
Ao analisar os dados, 20% da Amazônia devastada é um
índice aceitável, porém é interessante verificar as possíveis
projeções futuras, e a não uniformidade na intervenção com
espaços totalmente alterados. Todavia, se continuar nesse
ritmo, nos próximos 30 anos pouco restará sem interferência
do homem. Os dados nos fazem pensar e repensar no projeto
ali articulado, um plano que está levando o meio ambiente
e o homem à expropriação gradativamente. O interesse é
pela produção de monoculturas consideradas importantes
ao modelo capitalista mundial, por meio da comercialização.
Além disso, existem duas grandes frentes no país em relação à Amazônia; a primeira é uma grande investida política
com o objetivo de legalizar a grilagem de terras, a segunda visa
colocar em prática o Código Florestal recentemente aprovado
no país. São duas formas articuladas do capital, na questão
da grilagem seria legalizado o crime organizado e promovido
com a titulação das áreas. Na questão da devastação seria
o perdão aos crimes, porém aos destruidores a autorização
legalizada para devastar mais e intervir nos ecossistemas regionais. Assim, vem provar que o crime compensa no Brasil.
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Também não se pode desconsiderar a importância das
monoculturas para as exportações, elas são necessárias para
que se desenvolva o país, porém não de pagar alto preço por
sua agressividade, bem como com os tratamentos não sustentáveis com o meio ambiente e os trabalhadores. Hoje se
cogita uma nova interferência mundial na região, por meio da
busca de alternativas energéticas dos biocombustíveis e, nesse
sentido, a farta biomassa natural e a produzida pelas ações
humanas vão contribuir para uma nova paisagem regional.
Faz-se necessário respeito ao meio ambiente por meio dos
seus mais variados ecossistemas regionais, bem como aos
homens, mulheres e crianças que ali vivem. É necessário aliar
o modelo economicista se relacionando com a organização
social, cultural e meio ambiente. Essa busca deve se fixar
através de mecanismos de desenvolvimento sustentável que
possibilitem a integração do homem com a natureza e não a
expulsão das comunidades tradicionais e dos que buscam a
terra como forma de inclusão social.
Nesse sentido, se o projeto amazônico é para produzir
as monoculturas de mercado, existem alternativas viáveis
para preservar a natureza, bem como quem se relaciona com
ela. A indústria de transformação de madeireiras existirá
para sempre através de áreas inventariadas, porém o manejo
florestal na Amazônia não deve ser visto somente no intuito
dessa ocupação, mas ser pensado para as gerações futuras.
É necessário transitar nas várias possibilidades de produção
da riqueza e integração do homem, sem, no entanto, destruir
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o espaço. Na região existem riquezas sem comparação e
com farta quantidade de resinas, fibras, tinturas, castanhas,
sementes, frutos, animais, microorganismos e fitoterápicos.
Nesse propósito, faz-se necessário realizar coletas seletivas e oportunizar aos povos das florestas que ainda restam
como alternativa para sobrevivência. Também é preciso coibir
o crime organizado e a biopirataria atuante impune através
do roubo do conhecimento popular dos povos originários,
dos ribeirinhos e dos quilombolas. As informações dos povos
das florestas cultivadas no seio da família estão ameaçadas,
pois hoje os grupos farmacêuticos internacionais estão pirateando este acumulado, que está sendo patenteado para
grupos econômicos além da pátria brasileira, com o intento de
dominação e dependência mundial dos países de capitalismo
de centro e usam a periferia a sua disposição.
Para reverter esse quadro, é imprescindível dar valor
econômico à biomassa a partir de um projeto amplo que
viabilize a permanência das árvores dando valor econômico à
natureza e esse superar o valor da terra nua para a produção
das monoculturas que identifica novo cenário regional. É
possível conciliar a produção das monoculturas com alternativas sociais e ambientais, porém deve ser construído um
projeto que aproveite a biomassa, sendo viável também como
alternativa energética para o Brasil e para o mundo. Dessa
maneira, viabiliza a preservação ambiental, à produção de
empregos e ao mesmo tempo como alternativa econômica
para a região socializada.
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Para Shiva (2001, p. 25), o capital é, dessa forma, definido como fonte de liberdade que, ao mesmo tempo, nega
a liberdade à terra, às Florestas, aos rios e à biodiversidade.
Contudo, essas alternativas não podem ser opções apenas disponíveis aos grupos econômicos. Faz-se necessário socializar
esta riqueza com o objetivo de edificar um projeto voltado aos
anseios dos povos amazônicos, que valorize o meio ambiente.
Esse deve se pautar na não expropriação do homem e do seu
espaço, para dar alternativas de sobrevivência a todos. Deve
ser criada uma opção que vá proteger a micro e pequena
empresa, a agricultura familiar para produzir os alimentos do
dia a dia aos brasileiros, bem como dar acesso a terra à classe
trabalhadora e essa ser dona dos mecanismos de produção.
Essa não pode ser alternativa somente de negócio no
propósito de produzir soja para tratar os cavalos da Inglaterra
e dos Estados Unidos, apesar de que, quão seja necessária para
as exportações, mesmo que essas não tragam retorno de ICMS
por força da lei, que foi criada para proteger as elites agrárias
que exportam as monoculturas do agronegócio com isenção.
Por outro lado, é decisivo pensar em alternativas de inclusão
social de respeito com a natureza e viabilidade econômica. A
única forma de reverter esse quadro concentrado nas mãos
das elites estratificadas é por meio da força de trabalho e dos
movimentos sociais de base. Esses buscam a inclusão dos trabalhadores, sendo essa a ponta da lança para inserção social
e tirar do domínio violento regional, que boa parte ainda se
sustenta através do crime organizado por meio dos poderes
do capital.
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Considerações finais
Ao concluir essa pequena intervenção sobre o espaço
de alongamento da última fronteira, é necessário identificar
o crescimento econômico dos últimos 40 anos, porém esse
não pode ser confundido com desenvolvimento sustentável.
É possível analisar o progresso ali ocorrido e também a quem
serve? É pertinente assinalar de que forma pode ser revertido
o quadro caótico ali instaurado? Essas são dúvidas deixadas
aos leitores, e também é um desafio aos pesquisadores. O
fato é que nessa região foram produzidos dois extremos
distintos, um de poucos ricos e o outro de muitos pobres e
marginalizados, que no atual estágio perderam as esperanças
de lutar. A inclusão na cidade e no campo deve ser pensada
de maneira eficaz e ao mesmo tempo reverter o drama vivido
pela intervenção do projeto produtivo que interfere no meio
ambiente.
A vida dessa região não acaba com as existências atuais
do homem, ela continua através dos tempos, no entanto, o
futuro depende de todos. Para ter a Amazônia para sempre
é necessário que se modifique esse projeto desenhado na
preservação do modelo capitalista, que não inclui mecanismos ecologicamente sustentáveis. Essa concepção tem que
estar amparada em quatro pilares: na economia, no social,
no cultural e no ambiental.
Para isso acontecer, é necessário que a força de trabalho tenha acesso aos mecanismos de produção, porém para
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reverter definitivamente esse quadro não se pode perder de
vista que a saída são os movimentos sociais de base. Esses
buscam a inclusão por meio da terra e assim é necessário
desconcentrar a propriedade privada nesse espaço do modelo capitalista em pauta. A vida tenta seguir em lugar de
oportunidades e intervenções desequilibradas. Todavia, o
centro das intervenções humanas locais deve ser por meio
da coletividade, e que ela seja realmente o objetivo maior da
investida nesse ambiente de forma sustentável e para todos.
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A FORMAÇÃO DA
SOCIEDADE NO NORTE
DO eSTADO DO MATO
GROSSO: DIÁLOGOS
ENTRE ECONOMIA,
DIREITO E SOCIOLOGIA
Lucio Lord

Introdução
Este texto materializa o esforço de compreender a formação da sociedade na região norte do estado do Mato Grosso
a partir das contribuições das áreas da Economia, do Direito
e da Sociologia. Para tanto são estabelecidos diálogos entre
as ciências utilizando-se de análises dos campos econômico,
social, político e normativo. O texto parte da ideia de que a
compreensão das complexas relações sociais que formam os
pilares fundamentais da emergência de uma sociedade não
deva ser buscada somente por uma área científica, mas sim
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pela colaboração entre diversos campos do conhecimento. Os
dados empíricos deste estudo foram coletados nos últimos
três anos e referem-se ao período entre a década de 1970
e 2000 – estendendo-se deste a formação dos núcleos de
colonização e formação das cidades, até a alteração da base
econômica da extração da madeira nativa para a produção
mecanizada da monocultura da soja. Nestes mesmos três anos
do levantamento de dados primários ocorreu, paralelamente
e gradualmente, o a transição conceitual-teórica da Sociologia
para o Direito e Economia. Assim, este texto centra-se nas
inter-relações as esferas sociais da atividade econômica, da
aplicação do direito e da formação da sociedade local. Em
termos de análise são considerados fatores principais que
explicam a formação da sociedade local: as condições de vida
geradas pelas atividades econômicas; a diferenciação social
mediante o modo de distribuição/apropriação das riquezas
produzidas; e o esforço normativo do direito do trabalho em
regular as relações de produção e a divisão das riquezas.

1. Considerações iniciais da análise
Não são comuns nos estudos brasileiros análises teóricas
que transitem entre as ciências da Economia, do Direito e da
Sociologia. Apesar do uso corriqueiro que uma área faz de
conceitos das outras ciências, nem sempre se mantém o rigor
conceitual ou se conjuga esforço em uma mesma investigação. Estas dificuldades se apresentam em todo o ocidente,
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basicamente pelo histórico de formação das ciências e do
conceito de cientificidade que exige método e linguagem
próprios para cada área. De fato, há muito tempo estudos
mostram que o encontro das ciências converge para uma especialização daquela disciplina, e não para uma compreensão
ampla envolvendo as diferentes ciências. Caso significativo
neste sentido é o encontro entre a Sociologia e o Direito que
reduziu as análises à Criminologia (ROJO, 2005).
No caso da Economia e da Sociologia são mais comuns
as trocas, sobretudo em função das matrizes teóricas marxista
e weberiana estarem fortemente presentes nas duas áreas do
conhecimento. Mas o mesmo não ocorre entre Economia e
Direito, onde apesar de se considerar as limitações que as
desigualdades econômicas trazem às populações inibindo a
efetivação do direito (O´DONNELL, 1998), não são significativos os estudos jurídicos que tratem de dados econômicos
ou utilizam rigorosamente seus conceitos e teorias.
No presente texto busca-se aproximar as três ciências
– Economia, Direito e Sociologia – ao analisar a formação
da sociedade no norte do estado do Mato Grosso, região da
Amazônia mato-grossense. A região possui características
específicas que permitem identificá-la como campo privilegiado de pesquisa empírica, sobretudo de coleta de dados
primários junto aos primeiros moradores locais. Isto porque
as cidades hoje existentes no local resultam dos projetos de
colonização realizados na década de 1970, pela iniciativa do
governo militar ditatorial em parceria com empresas coloni-
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zadoras da região sul do país. Como um processo recente, os
dados sobre o período são facilmente acessíveis, o que não
ocorre em outras regiões do país quando se trata de analisar
a formação das sociedades.
Apesar desta facilidade na obtenção de alguns dados,
é necessária a vigilância epistemológica da qual falou Bourdieu (2007), sobretudo porque a formação recente destas
cidades ainda utiliza de ideologias voltadas à dominação do
inconsciente coletivo, como analisou Guimarães Neto (2002).
A história divulgada nas escolas e na mídia hoje constrói um
imaginário de progressos e vitórias dos chamados “colonizadores”. Trata-se da tentativa de construir uma narrativa
única acerca da colonização local, onde algumas famílias hoje
ricas teriam sido pioneiras e fundamentais na construção das
cidades. Junto a esta narrativa está a ideia de que o progresso
ocorreu porque as famílias “pioneiras” ou “colonizadoras”
eram sulistas. O suposto progresso trazido por estas é narrado como contraponto de comparação ao que identificam
de “atraso” das outras regiões do estado do Mato Grosso, seja
porque habitadas por moradores antigos tradicionais, seja
por “colonizadas” por migrantes do norte ou nordeste do
Brasil. Neste último caso trata-se da reprodução do mito da
“superioridade” branca europeia sobre o “atraso” dos povos
não brancos e não europeus. Em função destas narrativas a
pesquisa de campo deve desvendar as histórias de vida não
contadas ou silenciadas pela “história oficial” do local. Analisar temas como a desigualdade, diferenciação e estratificação
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social significa desconstruir a narrativa dominante, algo que
encontra grande resistência por parte dos formadores de
opinião na região em estudo. Por isto mesmo é necessária a
vigilância epistemológica.
A realização deste estudo utilizou uma metodologia
composta por três etapas. A primeira foi a elaboração do
quadro teórico referencial que permitiu a análise da realidade
em termos macro, e também estabeleceu os procedimentos
pelos quais os conceitos teóricos foram observados criticamente na realidade. Na pesquisa social esta etapa é chamada
de “instrumentalização de conceitos”, ou seja, é o momento
reflexivo da pesquisa no qual se desenha o modo de aplicação
das análises teóricas na observação da realidade. A segunda
etapa do estudo foi a coleta de dados sobre a realidade estudada. Nesta etapa foram realizadas entrevistas com empresários que atuaram no segmento da extração de madeira nativa
entre as décadas de 1970 e 1990 na região, foram entrevistados
ex-funcionários das empresas madeireiras, foram entrevistados gestores públicos do período e advogados que atuaram
no ramo do direito trabalhista no mesmo período. Também
nesta etapa foi analisado o histórico e as motivações político-econômicas da criação dos municípios na região norte do
estado do Mato Grosso. Com o referencial teórico e os dados
coletados o estudo teve a terceira etapa. A terceira etapa do
estudo foi identificar correlações entre as condições do trabalho, a distribuição das riquezas e o modelo predominante
da economia, bem como os limites da aplicação das normas
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do direito trabalhista na regulação das relações de produção
e na divisão das riquezas.
A análise das relações entre os fatores elencados considerou que a sociedade local formada com a criação dos
núcleos de colonização na Amazônia mato-grossense possui
características próprias e únicas, diferenciando-se do cenário
nacional do país. Deste modo, no mesmo período em que
nacionalmente o Brasil vivia ampliação do direito trabalhista,
e deste modo a normatização estatal das relações de produção, na região da Amazônia mato-grossense o contexto era
diferente pois marcado pela carência da aplicação do direito
e da presença do Estado.
Contudo, o texto mostra que esta situação não significou
que a região estivesse desvinculada do cenário nacional do
país. Pelo contrário, pois a compreensão do contexto local
somente é possível quando relacionadas as suas características como o contexto mais amplo da sociedade brasileira.
Assim, as análises fundamentais oriundas da economia e
do direito permitem compreender esta região como estreitamente dependentes do cenário nacional. Observa-se isto
porque a economia baseada na extração da madeira nativa
amazônica ocorreu até a década de 1990 para atender às
demandas dos centros econômicos do país. Esta base foi
alterada na década de 1990 pela pressão internacional sobre
o controle do desmatamento, assim como pela substituição
da madeira extraída em outras regiões do país. Ao mesmo
tempo, o direito do trabalho, que progressivamente foi sendo
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implantado na região pela expansão dos órgãos estatais de
controle e fiscalização e pela implantação das Varas da Justiça
do Trabalho, exerceu crescente pressão sobre as relações de
produção e a distribuição da riqueza mediante a efetivação
da proteção do trabalho.
Neste contexto, economia e direito concorreram para
que a sociedade local no período estudado transitasse de
características próprias locais para uma similaridade com
a sociedade nacional. O direito, cabe destacar, articulou o
sistema local como o nacional, atribuindo gradativamente
os mesmos sentidos às relações sociais, papel que lhe é característico como afirma Luhmann (1983).

2. Sociedade e Amazônia
mato-grossense
Havia desde a década de 1930 projetos de ocupação e
povoamento da região norte-mato-grossense, ou Amazônia
mato-grossense. Assim foi a campanha chamada “marcha
para o Centro-Oeste”, que visava a ocupação populacional
desta região, sobretudo por uma política de defesa do território nacional. Na década de 1950 e 1960 alguns projetos de
povoamento e infraestrutura foram financiados pelo governo
federal da região norte de Mato Grosso ao Amazonas. Contudo, aqueles mega-projetos fracassaram devido à corrupção e
ao desvio dos recursos estatais (GUIMARÃES NETO, 2002).
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No ano de 1964 o Brasil esteve submetido a novo regime
ditatorial, marcadamente mais repressor da liberdade de expressão e da crítica a partir de 1968. Deste modo, a segunda
metade da década de 1960 foi marcada pela centralização do
governo militar que lutava contra um suposto inimigo interno
que seria fomentado pelas ideologias esquerdistas da revolução cubana. Neste período o norte do estado de Mato Grosso
ganhou ainda maior atenção do governo militar em função
da presença próxima de ideais de revolução na Bolívia, como
a presença de Che Guevara (PASSOS, 2011).
Ainda maior foi a atenção dada ao norte do estado do
Mato Grosso na década de 1970, quando o governo militar retoma o ideal varguista de “rumo ao Centro-Oeste”. Mas desta vez
o governo teve outras motivações, como mostra Passos (2011),
ao separá-las em econômicas, demográficas e social. Sobre o
norte do estado do Mato Grosso os objetivos sofreram pequena
variação em relação àqueles do Centro-Oeste, sobretudo porque a ocupação da Amazônia mato-grossense não objetivou
inicialmente a produção agrícola para o consumo nacional,
mas sim a reserva de valores que as terras significariam para
as décadas seguintes (CUNHA, 2006).
Já no início da década de 1970 o projeto de colonização
no norte do estado do Mato Grosso passou a ser executado.
A densidade demográfica até então era mínima, com municípios de longas extensões e áreas sem acesso onde residiam
populações indígenas. Em síntese, a população norte mato-grossense era povoada por etnias indígenas e escassas famílias
ribeirinhas (LORD, 2011).
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O processo de colonização e criação de cidades na
região da Amazônia mato-grossense iniciou pela implantação dos núcleos de colonização, como observou-se no caso
de Sinop – criada como núcleo de colonização em 1974 e
somente em 1979 emancipada como município. O período
entre a criação das colônias e a criação das cidades foi necessário para que o governo militar conferisse quais colônias
se manteriam, visto que os primeiros anos foram marcados
pelo isolamento econômico, político e social das populações
em relação ao país.
Até a criação dos municípios a gestão dos núcleos de
colonização foi feita pelas empresas colonizadoras. Deste
modo, o esforço para o sucesso do núcleo dependeu quase que
exclusivamente da capacidade destas empresas em trazer e fixar
no local as populações. Em parte o governo militar auxiliou,
sobretudo com a manutenção das estradas de terra feita pelo
exército e pela distribuição de alimentos mediante transporte
por aviões da Força Aérea Brasileira. Mas havendo o fracasso
do núcleo de colonização, o prejuízo maior seria da empresa
colonizadora, pois diferente das décadas de 1950 e 1960, em
1970 o governo militar forçou as empresas a utilizarem recursos
próprios e quase não houve linhas de financiamento público
aos projetos.
Quando da emancipação política das colônias, as empresas colonizadoras ainda mantiveram grandes vantagens,
como o não pagamento de IPTU das suas áreas, loteamentos
ou terrenos. Ao mesmo tempo, materializavam-se dois poderes:
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um era o poder das empresas que dirigiam parte significativa
das políticas públicas realizadas pelas municipalidades; outro
poder era o do governo municipal que atendia os objetivos
das pequenas elites locais envolvidas ou não com os negócios
imobiliários. Durante muito tempo as empresas colonizadoras
ainda mantiveram áreas centrais nos perímetros urbanos das
cidades para que valorizassem, na medida em que recebiam a
infraestrutura urbana de pavimentação, água, esgoto e serviços.
Ambos os poderes conviveram e foram exercidos durante todo
o período de análise desenvolvido por este artigo (da década
de 1970 à década de 2000).
O perfil do migrante que compôs a população dos núcleos de colonização foi diverso, mas com predominância de
famílias sulistas – famílias inteiras oriundas do meio rural
das regiões sul e sudeste. Este perfil do migrante, juntamente
com o período da década de 1970, marcada pelo intenso êxodo rural, corrobora a análise de Passos (2011) de que um dos
objetivos da política do governo militar em povoar a região
norte do estado do Mato Grosso foi de cunho social. Isto
porque a transferência de famílias do meio rural das regiões
sul e sudeste para o centro-oeste diminuiria o fluxo populacional do campesino para as capitais, sobretudo porque as
periferias urbanas dos grandes centros passavam a oferecer
riscos à ordem mantida com duras represarias pelo regime
militar. Assim, os núcleos de colonização exerceram um papel político ao diminuir a pressão crescente da necessidade
de condições mínimas de habitação e trabalho nos grandes
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centros, justamente na medida em que inibiram, ou alteraram
o fluxo do êxodo rural.
Importante observar este aspecto pois foram as periferias quem mais pressionaram o Estado brasileiro para alteração da ordem social e política no final da década de 1970
e 1980. Por isto é correto afirmar que, desde sua origem, o
povoamento da região norte do estado do Mato Grosso esteve articulada com as questões mais relevantes do governo
central brasileiro. Ocorreu desde o projeto inicial a inter-relação entre os núcleos de colonização e o contexto das
regiões centrais do país.
Apesar de marcados pelo isolamento devido dificuldade
de acesso nos períodos de chuva, os núcleos de colonização
emancipados como municípios continuaram recebendo populações. A chegada de mais famílias e o comércio de terras
na região continuavam ocorrendo como resultado das propagandas das empresas de colonização. Existiam escritórios
nas cidades da região sul e sudeste, bem como propaganda
em veículos de comunicação. Esporadicamente as empresas
financiavam viagens para grupos interessados em adquirir
terras na Amazônia mato-grossense, mas as visitas eram
guiadas em fazendas modelo nos núcleos de colonização,
onde inclusive as plantações eram mantidas artificialmente
para persuadir os compradores (GUIMARÃES NETO, 2002).
A realidade da população que compôs os núcleos de
colonização e que permaneceu nos municípios nos primeiros
anos era de carência e exposição às doenças tropicais da ma-
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lária, dengue e febre amarela. Havia uma carência total das
condições de infraestrutura, mas que eram suportadas pelas
famílias em função da sua origem marcadamente pobre campesina. Soma-se a isto o discurso ideológico de “pioneirismo”
difundido pelas empresas colonizadoras, inclusive no espaço
das escolas (LORD, 2011).
Em termos econômicos não houve alteração destas condições até o ano de 1984, quando o governo federal passou a
pavimentar com recapagem asfáltica e pontes de concreto a
Rodovia BR 163 de Cuiabá (MT) à Santarém (PA). Em meados
da década de 1980 a rodovia asfaltada chegou até o município
de Sinop, com extensão de aproximadamente 550 km em
relação à Cuiabá, capital do estado. A rodovia marcou um
novo momento nos municípios do norte do estado do Mato
Grosso pois as viagens que duravam até uma semana pelas
estradas de terra no período das chuvas, passam a ser feitas
em dez horas. Com a rodovia tornou-se viável o comércio
do produto mais disponível na Amazônia: a madeira nativa.
No cenário nacional o ano de 1985 foi de redemocratização, tendo fim o governo militar ditatorial. Apesar do retrocesso que o regime militar trouxe à incipiente democracia da
sociedade brasileira, é necessário considerar a existência de
diversas reformas que repercutiram no aumento dos órgãos
estatais. Na área das relações de trabalho as alterações foram
ainda maiores. A legislação trabalhista experimentou na década de 1970 uma maior efetivação nas regiões centrais do
país mediante a criação de órgãos de fiscalização e mediação
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de conflitos entre empresários e trabalhadores. E apesar de as
relações de produção serem mais amplas do que as relações
de trabalho, nesses centros foi observado naquele período
a regulação estatal crescente de ambas (CARDOSO, 2002).
No norte do estado do Mato Grosso a segunda metade
da década de 1980 foi marcada pelo crescente número de
madeireiras que se instalaram na Amazônia mato-grossense,
bem como pelo aumento populacional de famílias trabalhadoras para o setor madeireiro. Rapidamente alguns municípios
experimentaram a diferenciação social e o crescimento das
desigualdades sociais. A possibilidade de transportar a madeira extraída da Amazônia para a capital do estado, Cuiabá,
e então desta para a região sudeste, permitiu a capitalização
de famílias empresárias do setor madeireiro, reorganizando
o poder político no município que até então era centralizado
pelas empresas colonizadoras. Rapidamente estas cidades
experienciaram a especulação imobiliária, meio pelo qual as
empresas colonizadoras mantiveram parte do poder político.
Por mais de uma década manteve-se o processo de acumulação do setor madeireiro mediante a extração desenfreada
e não regulamentada da madeira nativa da Amazônia. Cidades
como Sinop tiveram alteração significativa na paisagem no
espaço de dez anos, tornando as matas em campos abertos.
Mas nos primeiros anos da década de 1990 a principal base
econômica local passa a enfrentar dificuldades. Isto porque
em 1996 o governo federal impôs fiscalização sobre o desmatamento na Amazônia em função das pressões internacionais,
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o que reduziu o volume de madeira retirada da mata. Além da
fiscalização, a economia da madeira no Mato Grosso passou
a enfrentar a disputa de mercado no sudeste e sul do país em
função do ingresso no mercado de madeira retirado no estado
do Tocantins. Como um estado novo, o Tocantins recebeu
investimentos do governo federal para o crescimento e povoamento no início da década de 1990. Assim houve intenso
transporte terrestre de materiais e produtos industrializados
do sudeste para o Tocantins, permitindo aos caminhões cargueiros o retorno ao sudeste com carregamentos de madeira
nativa retirada para expansão das cidades e construção de usinas hidroelétricas. Em 1996 o custo da extração e transporte
de madeira do estado do Mato Grosso para o sudeste passou a
ser significativamente maior do que os valores de mercado das
madeiras do Tocantins. Deste modo, a economia da madeira
no estado do Mato Grosso enfrentou uma crise, forçando o
empresariado madeireiro a investir em outros setores.
Também na década de 1990 empresas de tecnologia de
semente como a BUNGE, PIONER e MONSANTO se instalam
no norte do estado do Mato Grosso, e passam a pesquisar o
solo e o clima, visando à produção agrícola. Elas tiveram sucesso na produção de sementes para a região que apresentou
um período de mudanças na base econômica, e já ao final da
década de 1990 a região passou a se destacar na produção
agrícola. Assim, o empresariado do setor madeireiro que acumulou capital até meados da década de 1990, passou a investir
na produção agrícola, tendo para isto a disponibilidade das
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extensas áreas desmatadas pela extração da madeira nativa.
Em síntese, o perfil do agronegócio se mantém até hoje no
estado do Mato Grosso.

3. A vida no período da madeireira
Quando houve alteração na base econômica na década
de 1990 as cidades da região norte do estado do Mato Grosso
já haviam se consolidado e vivenciavam uma relativa complexificação social. O risco da extinção das cidades, muito
presente nos primeiros anos dos núcleos de colonização e formação dos municípios, havia diminuído e permitia a fixação
de grupos sociais distintos e o alcance de certa estabilidade
política. Contudo, houve a emergência de diferenças significativas entre os municípios, sobretudo porque os maiores,
como é o caso de Sinop, realizou um processo de emancipação
política de seus distritos no final da década de 1980, reduzindo a extensão geográfica e, de certo modo, condenando
os distritos emancipados à situação de cidades subsidiárias
da centralização econômica das maiores. A emancipação dos
distritos atendeu a dois objetivos principais, um foi o interesse
de pequenas elites locais, e outro foi a diminuição da área
das primeiras cidades. A emancipação política dos distritos
foi incentivada pelas cidades sedes, sobretudo para baixar o
custo da manutenção de serviços como educação, transporte, saúde e obras nos distritos. Além disto, as cidades sedes
mantiveram a área de prestação de serviços e os escritórios
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das fazendas, aspecto que garantiu a captação de recursos
mediante impostos. Tal processo garantiu o superávit das
finanças públicas de municípios como Sinop, em detrimento
dos novos municípios desmembrados da sua área original.
As diferenças econômicas entre as cidades na década de
1990 foram sentidas também dentro dos próprios municípios
pelos grupos sociais. As mudanças econômicas do período
evidenciaram isto, sobretudo pela mudança no emprego
do operariado. Como dito anteriormente, a mão-de-obra
utilizada pela madeireira era formada por migrantes vindos,
sobretudo, da região sul do país. Muitas das madeireiras instaladas na Amazônia mato-grossense eram filiais de empresas
da região sul e sudeste, que traziam para o Mato Grosso parte
do equipamento e dos funcionários. Famílias inteiras foram
deslocadas pelas empresas para viabilizar a atividade madeireira, sobretudo porque as famílias do núcleo de colonização
tinham origem campesina e não dominavam técnicas como
a manutenção e mecânica dos equipamentos das serrarias.
Apesar do número significativo de madeireiras instaladas nas
proximidades do perímetro urbano dos municípios, muitas
outras preferiram instalar-se mais próximo das reservas de
matéria prima, visto que o processo de desmatamento fizera a
mata recuar desde a década de 1970. Para tanto estas empresas
utilizaram o sistema de “vila operária” no qual o trabalhador
reside com sua família em casas cedidas pela madeireira. A
rotina de trabalho passou a obedecer o “tempo e o ritmo” das
empresas (ECKERT, 1993).
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Os estudos de Eckert (1993) e de Leite Lopes (1978)
realizados na França e no Brasil sobre a identidade e a condição de vida geradas pelo trabalho, chamam atenção para a
emergência dos significados de mundo e da cultura operária.
No mesmo sentido, Durham (1986) identificou que a condição de vida sócio-econômica comum aos integrantes de um
grupo social gera uma compreensão singular e própria do
mundo. Partindo destas referências, o estudo sobre as famílias operárias nas madeireiras também permite identificar a
construção de um conjunto de significados próprios sobre o
grupo e sobre a sociedade em formação no norte do estado
do Mato Grosso. Aspectos como o deslocamento migracional, o emprego garantido a todos os membros da família,
a moradia cedida pela empresa, as relações pessoais com a
família proprietária da madeireira, e a experiência da vida
na mata tropical gerou uma cultura própria ao grupo. Deste
modo, a atividade madeireira que permitiu a capitalização dos
empresários do setor, também gerou um mundo próprio ao
condicionar a vida das famílias operárias, oferecendo a elas
uma compreensão específica daquela sociedade.
As famílias operárias das madeireiras configuraram um
grupo social específico, distinguível e diferençável de outros
grupos sociais que compunham a sociedade local. Isto é
perceptível pelas narrativas dos comerciantes dos perímetros
urbanos, que recebiam as famílias operárias das madeireiras
duas vezes por mês nas compras de alimentos e roupas. Isto
porque nos dias de pagamento de salário os madeireiros dis-
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ponibilizavam caminhões das empresas para o transporte dos
funcionários e familiares até o perímetro urbano das cidades,
com objetivo de realizar as compras de alimentos, vestuário e consultas médicas. Em alguns casos, dado o emprego
majoritário de homens nas madeireiras, a população urbana
marginalizava o grupo atribuindo-lhe arruaças e brigas de
bar nos municípios em período de pagamento de salários.
Em meio a este processo o perímetro urbano das cidades
foi se complexificando pelo comércio e prestação de serviços.
Bancos, lojas, mercados e oficinas se destacaram neste sentido,
compondo na sociedade uma estratificação social que teve
como base até a década de 1990 o prestígio das ocupações. Isto
porque após a década de 1990 a capacidade de capitalização
criou outros fatores para a estratificação social, como a condição de vida no que diz respeito ao acesso aos bens sociais.
Nestes termos, apesar de ser a principal base econômica
da região entre 1984, quando da pavimentação asfáltica da
rodovia BR 163, e 1996, quando da crise da madeira, o setor
madeireiro condicionou os grupos sociais do operariado e do
empresariado a experiências sociais extremamente diferentes.
O empresário residiu no perímetro urbano e acumulou capital.
Enquanto isto, o operariado foi marginalizado pela sociedade.
Em que pese a expansão dos órgãos de proteção trabalhista na década de 1970, com mostrou Cardoso (2002),
no norte do estado do Mato Grosso a efetivação dos direitos
trabalhistas foi influenciado por determinados fatores específicos locais. O primeiro fator foi a experiência e o modelo de
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administração empresarial familiar trazido pelas madeireiras
da região sul e sudeste. Soma-se a este as relações pessoais
entre os operários e os proprietários das madeireiras. Outro
fator relevante foi o contexto da produção madeireira e sua
relação de dependência com o mercado consumidor do sudeste e sul do país.
Em termos de proteção trabalhista, a expansão do setor
madeireiro em meados da década de 1980 coincidiu com a
instalação nos municípios da região de Secretarias do Ministério do Trabalho. Nestas secretarias eram realizados os
acertos trabalhistas quando findo o contrato de trabalho. O
trabalho da Secretaria era receber, em horário agendado, o
funcionário da empresa e o empregador, verificar o contrato
de trabalho registrado na Carteira de Trabalho e Previdência
Social, questionar o funcionário se o acerto dos valores estava
correto, se haviam pendências ou reclamações trabalhistas.
Acertada a situação naquele momento, a Secretaria carimbava
e assinava o acerto, dando por concluído e resolvida a relação
trabalhista. No conjunto das entrevistas recolhidas sobre
este procedimento, verificou-se que após o acerto diante das
Secretarias do Ministério do Trabalho não ocorreram reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. O que permite
afirmar que era eficiente a resolução do relação de trabalho
neste órgão. Além disto é necessário observar a carência de
Varas do Trabalho na década de 1980, visto que somente em
1993 houve sua instalação em Sinop devendo cobrir os litígios
das cidades da região.
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Mas outro aspecto a ser considerado é subjetivo, e diz
respeito às relações pessoais entre empregador e funcionários. O emprego de famílias já ligadas à empresa madeireira
nas regiões sul e sudeste, e por isto migrantes, bem como a
forma de contratação de novos empregados pelo processo de
indicação feito pelos funcionários de carreira nas empresas,
garantiam a pessoalidade nas relações de trabalho. Ao mesmo
tempo, na década de 1980 o processo inicial de capitalização
do empresário da madeireira não garantia uma condição de
vida muito diferente daquela experienciada pelas famílias
operárias. Por isto mesmo o operariado não se sentia tão distante da família do proprietário da madeireira. Estes aspectos
explicam, de modo significativo, a resolução da relação trabalhista nas Secretarias do Ministério do Trabalho sem litígio.
Esta situação sofre alterações na década de 1990 por
diversos motivos identificados pela coleta de dados. De um
lado houve a instalação na região da Vara do Trabalho, o
que provocou o crescimento do número de escritórios de
advocacia trabalhista. Estes últimos passaram a depender dos
litígios nas relações de trabalho para obterem remuneração
da atividade advocatícia. De outro lado, a acumulação capitalista do empresariado das madeireiras criou significativa
diferença entre o padrão de vida deste grupo em relação ao
operariado. E tão logo os grupos operariados identificaram
estas diferenças, mudaram sua compreensão sobre as relações de trabalho. Destes motivos emerge o grande número
de litígios trabalhistas.
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Mas há de ser acrescentado um outro aspecto relevante
para explicar a busca que o operariado faz pela Justiça do Trabalho. Em meados da década de 1990 a atividade madeireira
entra em crise em função da pressão internacional por controle e proteção ambiental e pela incapacidade de concorrer
em valores com as madeiras oriundas do estado do Tocantins
e vendidas nas regiões sul e sudeste do país. A crise no setor
gerou a demissão e fechamento de diversas madeireiras,
provocando o desemprego e a precarização das condições de
vida de muitas famílias. Dado o contexto acima explicado,
e acrescida esta situação, o operariado passa a demandar na
Justiça do Trabalho indenizações por acidentes de trabalho,
horas extras e insalubridade na atividade laboral.
A análise do momento de emergência dos litígios, do
contexto sócio-econômico e dos temas reivindicados pelos
operários das madeireiras permite identificar o papel do
Direito do Trabalho na configuração da sociedade local em
formação. A aplicação dos direitos trabalhistas reivindicados
pelos operários fazia frente à precarização das condições
de vida e à desigualdade social crescente no período. Neste
sentido, efetivar os direitos trabalhistas significava forçar a
sociedade em formação para que se aproximasse aos padrões
nacionalmente discutidos de redução da desigualdade social
e consolidação da cidadania.
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4. O agronegócio e a nova situação
A partir de 1996 a base econômica principal da região
passou a ser o agronegócio. Este nasceu já diferenciando
os grupos sociais envolvidos na produção econômica. A
implantação desta economia utilizou, desde o início, da
tecnologia de sementes, insumos e implementos agrícolas
de empresas multinacionais. Deste modo, o processo produtivo foi demasiadamente caro, inviabilizando qualquer
possibilidade da pequena produção. Tal processo levou à
concentração de terras.
Os empregados do agronegócio são distinguíveis pela
fixação ou não na área rural da produção. Isto porque a
produção é sazonal, demandando maior número de empregados em determinados períodos do ano. Não existem
dados precisos sobre o número de famílias que se deslocam
durante os períodos das safras e entressafras, mas os dados
do transporte escolar em meio rural oferecem ideia de que
este número é expressivo, chegando a mais de 50% da mão-de-obra empregada. O transporte escolar de alunos de meio
rural sofre alterações no decorrer do ano juntamente para
atender às famílias que transitam entre o perímetro urbano
e rural, ou entre regiões do meio rural no decorrer do ano.
Por este motivo, servem os dados da educação para embasar
o argumento do significativo trânsito de famílias empregadas
pela produção agrícola nas lavouras.
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A característica de sazonalidade da produção agrícola,
bem como o deslocamento das famílias, explicam porque
dos baixos índices de emprego por contrato de trabalho em
Carteira de Trabalho e Previdência Social nesta atividade
econômica. O agronegócio, em comparação ao emprego das
madeireiras, oferece menor acesso às garantias de emprego
e renda objetivados pelos direitos trabalhistas. Além disto,
atualmente o agronegócio tem sido caracterizado pela administração empresarial de grupos localizados no centro
econômico do país, seja pela compra de terras na região, seja
pelo arrendamento destas para o cultivo das culturas de soja,
milho e algodão. Este “novo modelo” de administração do
agronegócio passa a pressionar e inviabilizar o modelo familiar de administração, impondo novo cenário na concorrência
de produtividade e lucratividade na região.

Conclusões
Este estudo demonstrou que a formação da sociedade
na região norte do estado do Mato Grosso a partir da década
de 1970 esteve estreitamente ligada ao contexto nacional e
dos grandes centros econômicos do país. Apesar de não ser
uma ideia nova, o povoamento da região se materializou como
estratégia de conter o fluxo populacional do êxodo rural e a
organização política das periferias urbanas.
Sem ter um projeto econômico inicial viável, a região
ingressou no cenário econômico nacional uma década depois
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da criação dos núcleos de colonização, oferecendo a matéria
prima local: a madeira nativa da Mata Amazônica. Em torno
desta atividade as cidades cresceram durante mais de uma década, diferenciado grupos sociais, estratificando a sociedade
e capitalizando recursos para a mudança na base econômica
da década de 1990. Em meados de 1990 a produção de grãos
torna-se a base econômica principal da região, ocupando
pouca mão-de-obra por utilizar-se de alta tecnologia mecanizada e de sementes.
O presente estudo constatou que a formação da sociedade local, compreendida a partir das interações sociais e
das condições de vida, foi profundamente influenciada pela
sua base econômica. Este aspecto material da vida limitou,
inclusive, a noção de cidadania discutida e em implantação
nas regiões centrais do país. É salutar concluir que a dependência econômica do local em relação ao nacional caracteriza
todo o período analisado. Contudo, esta mesma dependência
serviu para inibir a aplicação das noções de direito e justiça
social presentes nos centros do país. Apesar de ser necessária
a consideração do papel e do poder do direito em conduzir
uma sociedade, no caso estudado a efetivação do direito trabalhista dependeu do contexto da sua aplicação.
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A SERVIDÃO E
DESVALORIZAÇÃO DA
MÃO DE OBRA DOS
TRABALHADORES
INDÍGENAS NO TRABALHO
COM A SERINGA E A
CASTANHA
Ronélia do Nascimento
Alceu Zoia

Introdução
Para esta reflexão trazemos uma discussão sobre duas
práticas culturais do povo Munduruku que se tornaram meio
de exploração do mercado nacional, a coleta da castanha e a
extração da seringa. Abordamos um histórico que retrata seu
modo de vida antes do contato com o não indígena e como
este contato se estabeleceu. Destacando que este contato
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estava interligado com interesses de usufruírem os bens
naturais que em seu território existia.
A nossa motivação quanto a este texto se expressa por
acreditarmos fortemente no papel enquanto educadores e
pesquisadores que é por meio da pesquisa, como nos afirma
Paulo Freire (1996), que o ato de pesquisar está aliado a ensinar
e aprender, e que o princípio basilar para o acontecimento na
pesquisa é a curiosidade.
Movidos pela curiosidade e pela inquietude buscamos
trazer essa discussão e provocar reflexões diante das questões aqui enunciadas. Com a ajuda de alguns teóricos que
discutem a temática e também com o processo de memória
vivida, que, segundo Errante (2000), o exercício da lembrança, de rememorar o que queremos ou o que não queremos é
a forma de utilizar a memória, espaços mentais que podem
reconstruir ambientes, situações de outros tempos, mas que
por essas lembranças também podemos fazer novas intervenções. Nossos questionamentos e inquietações tiveram
início a partir do momento em que vivenciamos a rotina de
trabalho do povo Munduruku, na aldeia, realizando a coleta
de castanha. Pudemos sentir o cansaço no corpo, a chuva “no
lombo”, força para desenroscar o barco dos cipós dentro de
uma área pantanosa, enfim, de sentir verdadeiramente o que
é o trabalho no castanhal.
Em nosso entendimento, tanto a seringa quanto a castanha tratam-se de bens da natureza dos quais este povo usufrui
desde os tempos remotos e que o capital vem se apropriando.
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Esses produtos, tornados objetos comerciais, fizeram com que
os indígenas passassem a ser explorados e sua mão de obra
desvalorizada. Apontamos aqui a necessidade de mobilização
da própria comunidade indígena em busca de se apoderar do
seu trabalho, da mercadoria que exportam.

1. A riqueza das matas, saberes de um
povo, trabalho humano que se torna
desumano e desvalorizado
Para falarmos sobre o território e seu trabalho, é preciso
dar visibilidade às relações históricas deste povo abordando
as relações que estabeleciam com outros povos étnicos para
demarcarem sua territoriedade. Buscamos interpretar conteúdos de pesquisadores anteriores, num contexto espacial
e temporal.
Trabalhamos centrados em conceitos sócio, histórico e
cultural, compreendemos que um povo se constitui historicamente ao longo do tempo, munidos de relações humanas
que conotam as dimensões interpessoais, ideológicas, econômicas, religiosas, políticas, afetivas e sociais. Neste sentido, o
território é um espaço engendrado de significações, de relações e representações sociais, numa composição de saberes
denominando-se em grupo social.
O povo Munduruku é conhecido em seu histórico como
povo Amazônico que dominava o Alto Tapajós no estado do
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Pará, no interflúvio do rio Madeira e Cururu, esta região é
conhecida como Mundurukânia e envolve o Alto Tapajós,
Santarém, Itaituba e Jacareacanga. Trazendo um legado de
defender seu território, o que nos parece ser mais que a expansão física, mas, com o sentido de lar, lugar de pertencimento,
de afetividade com a Mãe terra.
Este povo realizou diversas guerras tribais, Souza (2008)
menciona que no século XVIII os Munduruku passaram a ser
chamados de cortadores de cabeça, caracterizando-os como
as formigas caçaúba, anteriormente eram conhecidos por cara
preta, como também outras denominações, assim como Pari,
por trazerem pinturas feitas pela tinta do jenipapo em seus
rostos, além disso, também foram chamados de Weydeyene,
Paiquize, que quer dizer cortadores de cabeça. A origem deste
nome foi dada pelo povo Parintintins seus arqui-inimigos de
tempos remotos. Essa denominação se deu por conta de que
durante as guerras para defender seu território, utilizavam
flechas que encandeciam mata adentro, numa velocidade que
cortavam o céu para atingir o seu alvo, usavam também lâminas de bambu e tacapes. Decepavam a cabeça dos inimigos e a
transformavam em um troféu de guerra, levavam para a aldeia
onde passavam por um ritual, tocavam flautas e trombetas de
guerra, dançavam, enfeitavam-se com algodão.
As cabeças eram mumificadas, o osso do crânio era esfacelado e mergulhado numa substância de óleo de andiroba,
eram enfeitadas com penas de pássaros e sobrepostas em uma
vara, tornando-se assim um troféu de guerra, colocando-as em
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um cordão cercando suas aldeias como forma de intimidação
aos inimigos que pretendessem aproximar-se. Haviam duas
barreiras de proteção para quem quisesse se aproximar de suas
aldeias, teriam que enfrentar as águas turbulentas do Tapajós
e depois passar pelo cordão de cabeças que aterrorizavam
qualquer um, se mesmo assim persistissem, encontrariam à
frente os guerreiros Munduruku.
As cabeças mumificadas significavam para os Munduruku a sua imponência de valentia guerreira, maneira de se
impor diante do outro, como também existia a crença que as
mesmas os tornavam fortes, podendo resultar em abundância
de caças. Menget (1993) diz que as cabeças mumificadas passavam por um ritual de comemoração, na maioria das vezes
esse ritual era feito durante vários anos.
Além da valentia, os Munduruku eram estrategistas
nas guerrilhas, utilizavam recrutamento de guerreiros de várias aldeias, deixando em cada uma delas alguns sentinelas,
enquanto os grupos de guerras seguiam sua marcha sendo
chefiados por dois homens de bravura. Segundo Souza (2008),
os primeiros relatos referentes aos Munduruku apontam que
habitavam a região do Tapajós, viviam expulsando os demais
grupos desta localidade, como também fizeram expedições
de guerra até o Xingu e demais regiões da floresta amazônica,
expandindo cada vez mais seu território, limitando a leste o
rio Tapajós, a oeste o rio Madeira, ao norte o rio Amazonas e
ao sul o rio Juruena.
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As guerras com outras etnias e com os portugueses que
chegaram às proximidades de suas terras foram amenizadas
com a inserção de frentes religiosas alemãs que fizeram contato e se instalaram em suas aldeias. Esses religiosos aproximaram-se deste povo por volta de 1650, o primeiro religioso
a fazer contato foi Antônio Vieira, que instalou missões para
catequizá-los, os escravizaram e lucraram com o uso da sua
mão de obra de maneira desumana no comércio extrativista
e nos trabalhos domésticos. Em 1750 desencadeou-se o fluxo da exploração da borracha na maior parte da Amazônia,
adentrando no território Munduruku. Até 1920 os padres
franciscanos controlavam toda a venda da borracha coletada
pelos indígenas, doutrinando-os como cristãos e tornando-os
membros da sociedade nacional com o objetivo de exercerem
atividades comerciais e explorarem as riquezas existentes em
seu território.
Os indígenas amazônicos faziam com o látex as mais
variadas aplicações para seus vasilhames, colocavam na ponta
das flechas como material bélico de chamas para incendiar as
moradias de palha de seus inimigos e esses saberes dos indígenas sobre a utilização da borracha despertou o interesse e
a ganância de outros povos para a utilização e a fabricação de
diversos produtos a partir do uso do látex, tais como: capas
impermeáveis, apagar traços de lápis, sapatos, tornando-se
um produto de expressão econômica por meio de sua produção e exploração na aplicação industrial. A borracha que era
produzida na região do Baixo Amazonas passou a ser expor-
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tada fluvialmente para Belém e depois pela transamazônica
Belém-Brasília.
Os povos indígenas eram massacrados em vários sentidos, nas décadas de 1960 e 1970 a política governamental não
cessava com o dito “desenvolvimento e integração da Amazônia”, estes povos estavam cada vez mais ameaçados de extinção,
eram perseguidos, escravizados, contaminados por doenças,
tendo sua população reduzida, mas não vencida. Valeram-se
da resistência e, como estratégia de sobrevivência, firmaram
alianças interétnicas.
Consideramos que o contato com os missionários fizeram com que resultassem em algumas modificações na vida
deste povo, infiltrações na cultura, levando-os a mudarem de
lugar para se distanciar dos religiosos. Para os Munduruku,
a sua vida estava conectada à natureza, costumavam realizar
rituais para retirar os bens naturais que precisavam para sua
sobrevivência e Parreira (2006) nos afirma isso, dizendo que
nos anos de 1970 presenciou isso na região do Tapajós, período este que a população estava abandonada pela política
governamental, os fazendeiros e madeireiros invadiam seus
bens naturais e seu território, e ao saírem para caçar, pescar,
coletar frutos, faziam pedido de licença para os espíritos,
para derrubar uma árvore, fazendo um círculo ao redor dela,
pediam licença para derrubá-la.
Procuravam não ferir a mata ao buscar seus alimentos
e suas ferramentas de trabalho, existindo uma cumplicidade
entre indígena e a mata. A mata cuida do índio conservan-
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do frutas e animais para servir de alimento. O pedido de
licença era um ritual sagrado. Acreditando que a natureza
é sagrada e que ninguém é seu dono e, assim, não devem
sugá-la, explorá-la, respeitam a terra como se fosse a mãe e
a chamavam de mãe terra.
Faziam um ritual de agradecimento por poder ter esses
bens da natureza para sobreviver. Não colhiam uma fruta se
não a fossem utilizar, a mesma forma era com os peixes e animais. Assim, a vida do povo Munduruku expressava cuidado
com a vida. Eram ecológicos e capazes de preservar a natureza.
Quando chegavam à aldeia com suas caças, pescas e frutas
colocavam sobre uma mesa no centro da aldeia onde agradeciam pelos alimentos e depois faziam o ofertório, diziam que
tudo era de todos.
As relações da coletividade estavam ancoradas numa
organização sociopolítica, formas de cooperação, nas representações, nas interações, assim podemos dizer que sociedade
é a transmissão de cultura entre seus indivíduos.
Nesse sentido, para Freitas (2008), a noção de território
na compreensão moderna tem um significado de fronteira e
divisa, partindo de uma imaginação de uma extensão arbitrária, contínua e delineada de terras, águas e recursos naturais,
compreendidos como noções de governo, estado, de povo,
de soberania, distanciando do pensamento de paisagem, de
memória, de corpo, de pertencimento. Advindos em áreas,
geralmente ocultando o processo histórico que lhe deu origem, tendo a dimensão de espaço descolada da dimensão de
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tempo, sendo visto como algo definido, acabado, contrário
das imagens de fluidos, de mobilidade, de descontinuidade,
de imprecisão. A concepção de território para o povo Munduruku abrange além de espaço de resistência, diversas relações,
dentre elas a de parentesco, ocorrendo visitas a parentes e
viagens mobilizadas pelas alianças, assume proporções de
coletividade, de reprodução e frutificação da fauna e da flora
que são amplamente valorizadas culturalmente.
Nesta perspectiva, compreendemos que o contato com
a economia e instituições não indígenas, primeiramente com
as missões religiosas e o SPI – Serviço de Proteção ao Índio,
provocaram algumas mudanças na vida cultural deste povo.
Entre essas mudanças incluímos várias questões, uma delas,
a própria conotação de território por parte de grupos externos
que o veem como uma extensão de área física ligada quase sempre ao lucro. Outras mudanças estiveram em torno da imersão
de roupas, alguns meios tecnológicos, alguns alimentos e o
trabalho assalariado para os que são professores, agentes de
saúde, funcionários da FUNAI1 ou FUNASA2.
Vale mencionar que em toda a América Latina a política de expansão capitalista se estendia desenfreadamente.
A população amazônica sofria em todos os sentidos com a
invasão de seu espaço, seu habitat, seu território. É o que nos
faz refletir sobre a questão de concepções de espaço, território
1. Fundação Nacional do Índio.
2. Fundação Nacional de Saúde.
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que cada sociedade tem, e, pelo que nos parece, o pensamento
eurocêntrico se distancia da concepção que os indígenas e os
caboclos-ribeirinhos possuem sobre o que significa ser uma
sociedade, o que é um território.
Uma sociedade faz parte de um determinado espaço
físico, geográfico-cultural, e é constituída por pessoas, que
utilizam de recursos naturais que advém da terra, água,
dentre outros para garantir sua sobrevivência. Esse território
espacial é composto de marcas da história de um povo e sua
cultura material e simbólica, esse conjunto forma o conceito
de território que opõe o pensamento eurocêntrico de seres
humanos em relação à natureza como meio de exploração
voltada ao capitalismo e não apenas a suas necessidades primárias para a sobrevivência que os povos indígenas tinham
sobre seu espaço.
As práticas sociais da população indígena Munduruku
diante da invasão não indígena expansionista e exploradora
de bens naturais se constituíam como espaço de fronteira,
pois se instaurava uma política de dominação diante deste
povo nativo, com ações que buscavam coagi-los, dominá-los
e inseri-los numa outra dimensão sociopolítica. Deturpando
seus saberes tradicionais com relação a coleta do látex e ações
dominantes de seu território, intencionavam transformá-los
em produtos do capital.
Desse modo, ocorreu a apropriação dos saberes deste
povo, que lhes eram exclusivos e absolutos, passando a ser
articulados em vias comerciais na conjuntura econômica e
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política do país. A região do Alto Tapajós, aos arredores da
Mundurukânia, ainda hoje é palco de exploração de minérios.
Em conversas informais com alguns Munduruku que residem
nesta localidade, estes mencionaram que a exploração do
ouro é a maior fonte de renda da região, é uma das categorias
econômicas influentes nos arredores de seus territórios.
Neste sentido, Carvalho (2010) pondera que a ligação
entre o indígena e a terra remete a dimensões cultural, social,
espiritual e de sobrevivência, partindo deste pensamento
entendemos que essa modelagem do espaço geográfico,
como áreas de exploração de minérios, entra em confronto
com as relações afetivas de sentimento de lugar que o espaço significa para o povo Munduruku. Sentimento este que
a nível nacional pudemos acompanhar pelas redes sociais
de comunicação televisivas o lamento deste povo diante
da imposição de construção de usinas hidrelétricas em seu
território sagrado, que não se trata de jorrado de água, uma
simples cachoeira, mas de algo muito mais significativo, lugar
de sentimento, de valores inafiançáveis e que o congresso
nacional não é capaz de perceber sequer o valor que este
lugar representa para este povo.
Como nos diz Marx (1980), que as intenções voltadas
para os processos de desenvolvimento, como pressuposto da
revolução por etapas, faz com que a noção de superestruturas
prevaleça sobre as formações sociais. O desenvolvimento, que
é compreendido como o aumento do capital, não condiz com
o meio de subsistência, todos os produtos são constituídos
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em mercadorias e uma delas é o dinheiro, este por sua vez é
uma mercadoria de troca, ou seja, a produção das mercadorias
exercida pela mão de obra em troca do dinheiro.
Concordamos com Marx (1980), quando menciona que
a compreensão de lugar, espaço, território, a leitura geográfica
que é feita, atende apenas a conotação voltada ao capital e
não aos valores inquestionáveis de um povo que são de ordem
cultural. Estamos falando que o território indígena é a mais
pura geografia cultural, não apenas a geografia física, espacial,
este espaço está composto de religiosidade, lugares míticos,
sagrados, está composto de um povo tradicional. Tendo assim a compreensão de trabalho cooperativo para valer-se das
matérias primas da natureza e satisfazer suas necessidades
humanas. Para este autor, esta dinâmica é chamada de valor
de uso, que vai além das necessidades físicas, podemos perceber que o látex no Alto Tapajós teve o valor quantitativo, de
troca da mercadoria e mão de obra, não para ser consumido
diretamente pelos produtores, o propósito era a venda no
mercado de capital.
O valor de uso desta mercadoria que saía da floresta
amazônica também gerava outra troca no mercado industrial, beneficiando apenas uma classe social. Não seriam os
seringueiros que se aventuravam pelas matas para trocar sua
força motriz por uma remuneração financeira considerada
por Marx (1980) como capital variável, e essa força de trabalho
mal remunerada pela quantidade de trabalho repercutia uma
elevada exportação de mercadoria e muito menos a população
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indígena que tinha seu território invadido para exploração
mercantil que é a parte final resultando na mais-valia, recebia
algum tipo de recompensa por essa invasão.
Este contexto evidencia o avanço do capital de maneira
usurpadora, abusando da credulidade dos indígenas, iludindo,
ludibriando os seringueiros com a ideologia de progresso, de
riquezas. Dessa forma era instaurada a dominação, cabendo
aos indígenas migrarem do seu território ou se submeterem
à ideologia do colonialismo e integrarem-se à modernidade,
que também podemos considerar como violência simbólica,
por inculcar nas comunidades tradicionais a filosofia de vida
capitalista e suas concepções ocidentais, negando sua própria
ideologia, deixando de ser livres.
Neste cenário explorador da Amazônia, dentro de território indígena surgem vilas, cidades, o inconformismo de indígenas, marcando neste período a resistência, por ocasionar cada
vez mais a instauração urbana no seu modo de vida, enquanto
outros indígenas ficavam seduzidos aos encantos urbanos. A
mudança não era somente geográfica e sim na vida, por serem
instaladas bases militares, missões religiosas e construções
de cidades. Nesse sentido, para interiorizar a atividade econômica extrativista, essas vilas e cidades que se estabeleciam
nas margens dos grandes rios, para possibilitar a escoação da
matéria prima pela navegação a vapor, funcionavam como
um ponto de embarque e desembarque de mercadorias, não
existia assim outra perspectiva de desenvolvimento para estes
povoamentos.
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Como nos diz Di Paolo (1986), a riqueza advinda dos
seringais da floresta amazônica centralizava-se numa minoria
privilegiada entre os exploradores da borracha, as casas avaliadoras e os importadores americanos e ingleses, no Brasil foi
apenas para a classe dominante do centro-sul. Enquanto isso,
eram derramados o látex, o suor dos seringueiros e o sangue
dos indígenas que se rebelavam. Sendo extraídas riquezas que
eram mal distribuídas entre poucos e o trabalho predatório, a
miséria e morte para muitos.
Desse modo, o contato do povo Munduruku com a população não indígena e com o capital ocasionou transformações em seu modo de vida, demandando até mesmo embates
no próprio núcleo Munduruku, alguns deles migraram para
cidades formando aldeias urbanas, que podemos citar em
específico as cidades de Jacareacanga, Santarém e Itaituba
onde existem bairros formados por este povo, num sistema
fechado de aldeamento. Como nos assegura Parreira (2006),
também ocorreram migrações para outros estados, assim como
Amazonas e Mato Grosso, somando as aldeias urbanas, nas
terras indígenas chegam a somar 101 aldeias Munduruku no
território nacional.
Os Munduruku, que vivem em Terras Indígenas, habitam a T.I. Florestal Mundurukânia situada no Alto Tapajós,
no rio Madeira, nos afluentes Canumã, Sucundari, Mari-mari
e Cururuzinho. Como também no estado do Amazonas, na
região da cidade de Nova Olinda e em Mato Grosso no mu-
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nicípio de Juara na Terra Indígena Apiaká-Kayabi, no rio dos
Peixes a aldeia Nova Munduruku.
De acordo com as narrativas feitas pelo cacique e fundador da aldeia Nova Munduruku, estes vieram da aldeia Missão
Cururu, na Terra Indígena Munduruku, às margens do rio
Cururu afluente do rio Tapajós, nas proximidades da cidade
de Jacareacanga (PA), a migração para esta Terra Indígena
ocorreu por motivos de relações de parentescos com o povo
Apiaká que eram seus vizinhos no estado do Pará, na grande
Mundurukânia. A vinda dos mesmos se deu no ano de 1985.
Viveram os primeiros anos na aldeia Mayrob do povo Apiaká,
e em 1988 criaram sua própria aldeia. Vale mencionar que as
ações realizadas para construção do aldeamento denotam a
apropriação de práticas culturais coletivas para obter matéria
prima para erguerem suas moradias. Seus meios de subsistência se davam por meio de atividades piscosas, abatimento de
animais, plantio de roças e coletas de frutos silvestres. Para
obterem capital monetário, valiam-se da venda de peixes e
fabricação de farinha de mandioca.
Com a presença de políticas indigenistas que lhes são de
direito, a presença do capital na vida econômica deste povo
se faz presente pelos profissionais da educação e da saúde, o
dinheiro adquirido pelas atividades citadas acima servem para
outras necessidades que precisam ser adquiridas na cidade.
Dessa forma, o sistema de consumo engendra-se no universo
deste povo cada vez mais, com a imersão da energia elétrica
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ocasionou o desejo de adquirirem aparelhos eletrônicos e percebemos que o consumo engendra-se a cada dia de maneira
avassaladora com a apreciação das vitrines das lojas e lanchonetes, como também alimentos que comprometem sua saúde.
Essas seduções do mundo capitalista e consumista passam a ser objeto de desejo daqueles que não são assalariados
na aldeia, tivemos oportunidade de presenciar diversas vezes
homens fabricando arco e flecha, borduna3 e ferrão4, com a finalidade de adquirirem o dinheiro e comprarem seus objetos de
desejo. O motivo de abordarmos essa questão é que o mundo do
comércio, do capitalismo, do consumo desenfreado é sedutor,
cabe às pessoas concretizar-se de como consumir, como gastar
cada centavo, considerando a luta constante do dia a dia.
Atualmente nos deparamos com uma situação muito
parecida aos tempos da coleta do látex nos seringais que abordamos anteriormente, não chega a ser um trabalho escravo, mas
o trabalho desenvolvido hoje tem uma vertente de exploração
de mão de obra que este povo vem desenvolvendo para adquirir
uma renda monetária. Trata-se da coleta de castanha-do-brasil,
além de venda, a castanha também é muito utilizada na alimentação, é usada para fazer o mingau, a paçoca e utiliza-se o leite
da castanha para cozinhar carne e peixes. A coleta da castanha

3. Pedaço de madeira de aproximadamente um metro e meio parecido um bastão
que serve como arma de guerra.
4. Vara de uma madeira chamada ciriva, é um instrumento de aproximadamente
um metro e meio de cumprimento, pontiagudo, utilizado para conduzir o gado.
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começa a ser feita no final de outubro e se estende até quando
terminarem de cair os últimos ouriços, que em alguns lugares
da reserva acontece em março.
A palavra “trabalho” para a realização desta atividade
lhe cai muito bem, é preciso coragem, destreza e sabedoria
para realizá-lo, “trabalho” este que vem a cada dia sendo
desvalorizado por parte do comprador que é a COPAVAN5,
de dezembro até fevereiro deste ano de 2014 tem abaixado
o preço da castanha, o que era R$3,00 reais, abaixou para R$
2,00 reais, considerando a sinalização pretensiosa de comprarem as castanhas já quebradas.
Ressaltamos a desvalorização e exploração deste trabalho, principalmente após termos acompanhado esta atividade
dentro das matas com estes trabalhadores indígenas, saíamos
da aldeia por volta das oito horas da manhã, percorremos
o rio dos Peixes em um barco de madeira com uma rabeta6
aproximadamente dez quilômetros, adentramos na mata
ainda no barco, como a área estava toda alagada, formava uma
espécie de pântano, às vezes enroscava o barco nas raízes e
cipó, quando conseguíamos pisar em terra firme, andamos
pela mata em busca das castanheiras, juntando os ouriços,

5. Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer que estabelece parceria
com a Petrobras, Conab, Natura e Governo do Estado de Mato Grosso. A mesma
está localizada na cidade de Juruena (MT).
6. Motor de barco que é colocado na popa da embarcação, em sua ponta a hélice
fica submersa na água. Este motor tem menos rotação que o motor de popa 2 ou
4 tempos.
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fazendo um amontoado em vários lugares dentro da mata.
Depois, sentávamos no chão para que os homens cortassem
com o facão os ouriços e ajudávamos as mulheres a colocar
as castanhas dentro do paneiro7 e sacos.
Estávamos conscientes dos perigos que corríamos nesta
atividade, os ouriços estavam caindo das castanheiras e, se
atingissem uma pessoa, podiam matar. Ouvíamos durante
várias vezes o barulho dos ouriços caindo. Ainda nesta localidade onde estávamos podiam aparecer porcos do mato a
qualquer momento, caso isso acontecesse teríamos que subir
nas árvores imediatamente para não sermos atacados.
Além disso, éramos picados a todo o momento por
pernilongos e mosquitos, como também precisávamos estar
atentos para não sermos surpreendidos com picadas de cobra.
Andamos por dentro de pequenos córregos, tomamos chuva,
carregamos paneiros e sacos de castanhas até os barcos, considerando que trabalhávamos até às 17 horas, perpassávamos
novamente pelo pântano onde enroscava o barco e segurávamos nos cipós para fazermos força e impulsionar o barco e
conseguir desenroscar e poder adentrarmos no rio. Chegávamos de volta à aldeia ao anoitecer.
No outro dia pela manhã tínhamos que lavar as castanhas
dentro de cestos no córrego e levar para a frente de uma casa,
onde esparramávamos as mesmas em cima de uma grama para

7. Cesto feito de trançado de broto de uma palmeira espinhosa conhecida por
tucum, suas folhas têm fibras compridas e fortes.
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deixá-las expostas ao sol para secar, no final da tarde ensacávamos e cada um dos donos das castanhas levavam os sacos
que lhes pertenciam para suas casas e esperavam o caminhão
vir na aldeia buscá-las.
Esta é uma atividade extrativista cansativa, requer
coragem e destreza, conforme vivenciamos com estes trabalhadores coletores, provocaram-nos inquietação diante desta
situação e levantamos questionamentos para os mesmos,
argumentando que o produto que comercializam, somando
com o trabalho árduo, requer uma valorização maior no quilo
do produto.
Acreditamos na necessidade de uma valorização deste
produto, principalmente porque na nossa região a terra indígena é onde se encontra um grande castanhal e é a matéria
prima amplamente utilizada na gastronomia, medicina e na
produção de cosméticos. Pensamos, ainda, ser importante
discutirmos o valor do produto –“castanha” e sua força de
trabalho, e dessa maneira também mobilizar dentro a comunidade numa atividade educativa para as gerações mais novas,
possibilitando um olhar crítico sobre aquilo que é deles, tendo
assim uma consciência política.
Mais uma vez voltamos a dizer, lembrando-nos de Paulo
Freire, isso faz parte de uma tomada de consciência, de não
serem alienados ao sistema. Neste momento lembramo-nos
de Marx (1972), quando afirma que o desenvolvimento de
habilidades e funções específicas do homem, assim como a
origem da sociedade humana, são resultados do surgimento do
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trabalho. É através do trabalho que o ser humano, ao mesmo
tempo em que transforma a natureza (objetivando satisfazer
suas necessidades), também se transforma.
A nossa ressalva parte do entendimento que, para realizar
sua atividade, existe uma relação dos Munduruku com seus
semelhantes que fabricam os meios, os instrumentos, o uso
e a criação de meios de trabalho. Para Marx (1972), isso quer
dizer que as relações dos homens entre si e com a natureza
são mediadas pelo trabalho. Mas acrescentamos que é justo e
necessário valorizarmos nosso trabalho, nosso produto. Isso
significa que o ser humano quando modifica o ambiente através de seu próprio comportamento, essa mesma modificação
vai influenciar seu comportamento futuro.
Dessa forma, os aspectos sociais surgem da interação,
da mobilização, da inquietude, do questionamento. Ficamos
a indagar o porquê de ainda não terem feito nada, não terem
feito reunião para discutir sobre o assunto. Estarão eles satisfeitos? Não, isso sabemos que não estão, pois falaram-nos
sobre a questão em vários momentos. Ou estaremos sendo
nós os incomodados com a situação e não eles? Acreditamos
que não, pelos comentários que ouvimos na aldeia e o que os
impede de mobilizarem-se? Seria o receio de não encontrarem
outro comprador e ficarem sem renda monetária?
Freire (1996) vem colaborar conosco quando menciona
sobre a importância de sermos vigilantes diante as práticas
desumanizadoras, sendo imprescindível saber-fazer autor-
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reflexão crítica e saber-ser da sabedoria exercitada evitando
a degradação humana e o engenho fabuloso da globalização.
Assim, tornamos a dizer da importância que acreditamos,
como também paira nas narrativas de vários interlocutores, a
importância do diálogo. Se existir uma mobilização diante das
vendas das castanhas para o aumento do valor da venda, partindo de um consenso entre todos da comunidade em negociar
com a cooperativa compradora do produto, e até mesmo dialogarem com os parentes Kayabi e Apiaká para que fortaleçam
a negociação, estarão assumindo um ato humanista, movido
pela dialogicidade, não sendo manipulados, demonstrarão
engajamento para a transformação da realidade. E dessa forma as novas gerações participarão de um ato transformador,
humanizante em prol de todos. Este será um ato educativo.
E novamente citamos Freire (1982), quando diz que
a educação para ser verdadeiramente humanista deve ser
libertadora, tendo como uma de suas preocupações a conscientização que refletirá nas ações dos seres humanos, e essa
conscientização de seu confronto com a realidade concreta.
Trata-se de um movimento sociopolítico.
O fato de inquietar-nos com a situação do valor da castanha, trata-se de valorizar sua força de trabalho, porém também
faz parte de um ato educativo e conscientizador saber como e
onde aplicar seu dinheiro, ensinando desde cedo as crianças
a não serem escravas do consumo.
Como diz Munduruku (2008), que o sistema em que
vivemos nos vicia de tal forma que passamos a acreditar que é
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a única forma possível de viver e que somos robotizados pelo
sistema e nos tornamos as vítimas preferidas do consumo, a
maioria das pessoas não consegue perceber nada disso, são
manobradas de tal forma que realmente acham que comprar
e obter os benefícios do consumo as tornará felizes.
Diante da ideia acima expressada por Daniel Munduruku, podemos perceber o quanto podemos ficar reféns do
capital a cada dia, por nos sentirmos totalmente dependentes
de objetos e produtos comerciais, e a realidade atual da comunidade Nova Munduruku, do povo Munduruku, demonstra
que com o passar do tempo, sentem cada vez mais a necessidade de usufruírem coisas que requerem dinheiro e para
obtê-las se submetem à exploração de sua força de trabalho.

Considerações finais
Essa reflexão sobre ações que envolvem o saber tradicional do povo Munduruku diante das matérias-primas da
natureza, no passado a seringa e atualmente a castanha, serviu
para compreendermos como esse trabalho é desenvolvido e
como acontece a exploração dos saberes nativos e a usurpação
de patentes, como também a exploração e a desvalorização da
mão de obra.
Também expomos a ideia de que o contato da sociedade
não indígena frente a este povo deixa a cada dia os resquícios
de transformação, de alienação e consumismo, em que se submetem a vender seu produto por um valor baixíssimo, onde a
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mais-valia é significativa nas mãos e cofres de exploradores. E
neste sentido Freire (1987) vem nos falar que seria a instauração
da relação de opressão, consubstanciada por um pensamento
em que são quase coisas e por isso devem fazer parte da cultura
do silêncio, de não ter voz.
A política econômica é de que o oprimido não tenha essa
força autônoma de voz, de reivindicar e valorizar aquilo que
lhe pertence, porém acreditamos na força da mobilização, da
necessidade deste povo, voltar a guerrear pelo que é seu de
direito, serem novamente cortadores de cabeças de ações e
ideais usurpantes e desumanos.
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O CAMPESINATO
NA AMAZÔNIA NORTE
DE MATO GROSSO:
A CONQUISTA DA TERRA
E DA ESCOLA
Odimar J. Peripolli

Introdução
O processo de expansão do capitalismo na Amazônia
Legal brasileira, no norte do Estado de Mato Grosso, embora
tenha começado, mais sistematicamente, a partir da década
1

1. Amazônia Legal: “termo utilizado para identificar a área de abrangência dos
projetos financiados pela Sudam/Sudeco, que vai muito além da área territorial
compreendida pela Floresta Equatorial, que caracteriza a Amazônia Real” (PIAIA,
1999, p. 50).
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de 19302, com a chamada “Marcha Para o Oeste”3, este se
deu com mais intensidade no período pós-1964, através da
política de colonização (estatal e/ou privada) implantada
pelo regime militar (1964-1984).
Esse movimento do capital em direção à fronteira
agrícola se efetivou, de fato, através dos inúmeros projetos
de colonização implantados pelo governo ditatorial, principalmente no período compreendido entre as décadas de
1960-1970. Ou seja, decorreu de uma resposta ao projeto
modernizador do campo (MELO, 2006). Este projeto nasce da
união entre o Estado e o capital, possibilitando que grandes
grupos econômicos (nacionais e internacionais) pudessem
desenvolver seus projetos que, na sua essência, representou
o movimento de expansão para a acumulação capitalista.

2. Segundo Gonçalves (2001, p. 144-145), no final do século XIX e início do XX os
agricultores migravam livremente para Mato Grosso procurando alcançar a tão
sonhada fronteira, as terras sem dono ou devolutas. “Chegavam levas de posseiros
desapropriados de suas terras e do trabalho em várias regiões do país[...]” (p. 144);
“Os camponeses alcançavam a região à revelia de qualquer intervenção do Estado
ou de qualquer outra iniciativa de colonização” (144-145). Processo que começa a
declinar com a intervenção do Estado na chamada “Marcha para o Oeste” em 1943.
3. Projeto arquitetado por Getúlio Vargas (1943) com a finalidade de ocupar os
“espaços vazios” da região Amazônica e/ou integrar a região às demais regiões do
país.
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As sucessivas investidas em terras na grande4 região
Amazônica, do ciclo da borracha (início do século XX) ao
da soja (atual), sempre se fizeram na perspectiva da lógica
do capital e faz parte das estratégias que regem o mundo da
concentração da riqueza, “através da lógica da dominação e
do controle regional, para desenvolver, nesse novo espaço de
concentração capitalista, o sentimento de poder para poucos
e a impotência da maioria dos atores sociais da região” (PICOLI, 2005, p. 17). Ou, como já nos tem advertido, há bastante
tempo Marx (2003): a exploração da maioria pela minoria.

1. O movimento do capital em
direção ao Norte mato-grossense
O Centro-Oeste e a Amazônia representam uma
espécie de “paraíso do latifúndio”
(OLIVEIRA, 2002, p. 61).

Becker (1997, p. 105) define a região norte de Mato
Grosso como a “terra do silêncio”. Qual o significado desta
expressão? Significa que, para efetivar o projeto de ocupação

4. Uma região que se abre para o mundo através de seus 50.000 km de rios
navegáveis. Só o rio Amazonas é formado por 1.100 afluentes até a foz. 80% das
variedades de vida do planeta são encontradas ali, o que a faz ser conhecida como
a maior floresta tropical do mundo (PICOLI, 2004a, p. 17). A Amazônia brasileira é
composta por 9 estados: Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima,
Amapá, Tocantins e a porção a Oeste do Meridiano 44º W do Estado do Maranhão.
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das terras desta região, foi necessário o Estado montar estratégias de aniquilamento, tanto dos chamados povos originários
(índios) quanto dos posseiros, bem como dos movimentos
sociais que tinham como bandeira de luta a reforma agrária.
Ou seja, foi preciso primeiro “limpar” a área para o capital se
instalar, sem obstáculos maiores.
Esta prática, comum na América Latina, principalmente
nas décadas de 1960 e 1970, foi imposta pelos governos ditatoriais, com o objetivo de silenciar os movimentos sociais
populares, cujos militantes eram vistos e/ou chamados de
“comunistas”, uma vez que se opunham à forma de expansão
do projeto capitalista (excludente e classista). Na verdade,
uma estratégia do poder que, segundo Ianni (1981, p. 194),
representou a “contra-revolução”.
De maneira geral, as classes sociais envolvidas na nova
dinâmica da ocupação do território da Amazônia norte
mato-grossense configuram-se de duas maneiras: a) uma
representada por grandes grupos econômicos que ali se
instalam e passam a expandir seus negócios para reproduzir
capitais, os latifundiários; a outra, formada por trabalhadores
expropriados/explorados e que faziam e ainda fazem parte
do exército rural5 industrial de reserva. Não necessariamente
nesta ordem, uma vez que estes últimos, ao que se sabe, chegaram primeiro, ou seja, vieram na frente “amaciar” a terra
5. Como estou me referindo ao meio rural/campo, estes trabalhadores “sobrantes”,
mas necessários ao capital, usados como mão-de-obra, os conceituo como “exército
rural” de reserva.
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(PERIPOLLI, 2002) para o grande capital. Hoje, aliados ao
grande capital na produção de monoculturas, basicamente
na modalidade de commodities agrícolas (grãos).
Carvalho (2005) estabelece a seguinte ordem cronológica: sesmeiros, camponeses indígenas, os “pretos” ou
“remanescentes de quilombolas”, os seringueiros, posseiros
(chamados de camponeses tradicionais de MT), novos posseiros, os “novos camponeses”, os colonos do Estado Novo,
os colonos da colonização dirigida, os assentados da reforma
agrária, os sem-terra do MST (Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra).
Há que se ressaltar o fato de que a ocupação das terras
na região amazônica, nos mais diferentes estados que a compõe, e nos diferentes períodos da história brasileira, tem se
dado, via de regra, de forma violenta, principalmente contra
os trabalhadores que buscavam, e ainda buscam, terra para
trabalhar e/ou contra lideranças, cujas atividades, tem sido
voltadas a orientar os trabalhadores/camponeses quanto aos
seus direitos. Ou seja, a luta por justiça no campo6.
Desta forma, e de modo cada vez mais intenso, ao longo
dos anos, foi se dando a monopolização das terras (IANNI,
1986, p. 97) da Amazônia nas mãos de poucas pessoas, os
latifundiários. Ou seja, de um lado grandes proprietários; de

6. Como referências a esta realidade conflituosa, temos o caso da morte de Chico
Mendes (1988, Acre), o caso do massacre do Eldorado de Carajás (Pará, 1996); e,
mais recentemente, o caso da missionária Dorothy Stang, assassinada em 2005,
também no estado do Pará.
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outro, os camponeses. Estabelecendo-se, assim, uma relação
de dominantes x dominados. Na verdade, o que se dá é o que
Karl Marx (2002), há bastante tempo, caracterizou como “luta
de classes”.

2. O capital e os “espaços vazios”
À frente o embate com centenas de índios da nação dos
Kreen-akarôre na tentativa de defenderem suas terras que
estavam sendo invadidas; atrás, acompanhando a abertura
rodovia, grupos de garimpeiros atraídos pelo sonho do ouro
e centenas de famílias de pequenos agricultores em busca
da “Terra Prometida” (como posseiros ou como colonos)
disputariam o espaço com as grandes empresas agropecuárias e as mineradoras que também iriam se instalar nessas
áreas “devolutas” estimuladas e favorecidas por incentivos
fiscais do governo federal (PRETI, 1993, p. 15).

A revolução de 1930 marca a passagem de uma sociedade
agrária para uma sociedade urbano-industrial. A ascensão do
novo governo (Vargas) ao poder representou a derrota parcial
das oligarquias e do modelo econômico primário-exportador.
A partir de então, passa-se a articular um novo projeto econômico para o país, comandado pelas forças políticas da
burguesia urbana (PIAIA, 1999, p. 28). Ou seja, ações políticas
que, na sua essência, vêm contribuir no sentido de consolidar o projeto de desenvolvimento do capitalismo através da
expansão da indústria nacional. Com a crise provocada pela
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queda do preço do café, crise de 1929, muitos trabalhadores
do campo, fazendas de café, foram obrigados a buscar trabalho nas cidades – operários, mão-de-obra para a indústria.
O espaço mato-grossense encontrava-se pouco povoado
e sua população estava muito dispersa, principalmente na
porção norte (hoje Mato Grosso). A porção sul (hoje Mato
Grosso do Sul), mais próxima da região sudeste, tinha uma
atividade primária um pouco mais desenvolvida. Em síntese,
o espaço mato-grossense, com seus poucos núcleos existentes,
“era a própria imagem do marasmo e abandono” (PIAIA, 1999,
p. 29). Havia muitos “espaços vazios” para serem ocupados7
e integrados ao restante da economia do país.
Como a Amazônia já era habitada por trabalhadores/
camponeses, era preciso incorporá-los ao mercado econômico
como compradores e consumidores de produtos industrializados. Portanto, o discurso dos “espaços vazios” deve ser
visto como uma estratégia do capital que, aos longos dos
anos, vem transformando/destruindo este espaço geográfico
e transformando-o e um espaço meramente econômico.
Nesta perspectiva, o índio, o posseiro, o ribeirinho, o
agricultor familiar camponês, etc., não interessavam, como
não interessam, hoje, ao capital. Vistos como um obstáculo
ao desenvolvimento, “incapazes”. Alijados pelas políti-

7. Ocupar estrategicamente estes espaços era a filosofia implantada pela Escola
Superior de Guerra, criada em 1949, com a finalidade de elaborar uma Doutrina de
Segurança Nacional. Como, de fato, foi implantada, mais tarde, pelos militares, após
o golpe de 1964.
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cas públicas, tanto agrária e agrícola quanto educacional,
passaram a ser vistos como incapazes para o exercício das
funções requeridas pelo capital (ZART, 2005). Isso tudo se
dá em decorrência de políticas mercatilizantes da terra e da
escola. Ou seja, de relações que se estabelecem no espaço,
agora pensado apenas na perspectiva do projeto do capital
(PERIPOLLI, 2009).

3. Os espaços ocupados
Durante o período (1964-1984) – e aqui cabe a ressalva
– a luta dos camponeses voltada à questão da reforma agrária, bem como projetos voltados educação popular (EJA) que
vinham sendo gestados há bastante tempo, foram abruptamente interrompidos. Portanto, se o governo se propunha,
em tese, a uma regulamentação da questão agrária8, não
seria, na prática, através da reforma agrária, mas através de
uma política de incentivos à colonização. Foi o que de fato
aconteceu. Tanto que velhas questões voltadas ao campo – as
chamadas questões agrárias (concentração fundiária, êxodo
rural, violência, analfabetismo, dentre outras), ficaram em
segundo plano. Problemas graves e que se reproduzem ao
longo do tempo.
Ocorre que os militares tinham, para com os latifundiários do país, uma dívida pelo apoio recebido quando do
8. Cf. Estatuto da Terra/1964, Lei nº 4. 504.
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Golpe em 19649. Portanto, ao proporem mudanças, estas
não passariam pela questão agrária. Tudo, menos alterar a
estrutura agrária. Aqui se confirma claramente o sentido das
palavras de Marx e Engels (2002, p. 42) ao falarem do papel
do estado na sua relação com a burguesia, qual seja: “o executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir
os negócios comuns de toda a classe burguesa”10.
Na verdade, o que os militares desenvolveram foi uma
política voltada à colonização, mas apresentada como política
de reforma agrária. Em outras palavras, o que houve foi, de
fato, uma política que pode ser chamada de contra-reforma
agrária (IANNI, 1979, p. 125).
A colonização deve ser vista e entendida como resultado de um acúmulo de forças do capital para inibir o avanço
das organizações dos trabalhadores do campo e que , na
sua essência, representa o resultado de uma política que se
construiu sob relações de poder econômico-político de uma
classe (burguesa) sobre outra classe (classe trabalhadora).
Há um fato que chama a atenção e que merece atenção
especial, qual seja: ao longo da história do Brasil, os mais
diferentes projetos de colonização voltados para as terras da

9. Vale re/lembrar que João Goulart (Jango) foi deposto pelos militares em 1964 e
que, dentre outros motivos, estava o fato deste se propor fazer profundas mudanças
(“Reformas de Base”). Dentre estas, a reforma agrária.
10. Classe burguesa do campo, latifundiários, e da cidade, burguesia industrial,
comercial, financeira, às vezes com articulações nessas atividades e, inclusive, com
grandes propriedades de terras.
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Amazônia (desde a “Marcha para o Oeste” aos nossos dias);
sob os mais diferentes governos; sob as mais diferentes tendências ideológicas, pouco ou nada apresentaram (apresentam) de novo. Ou seja, o “novo” sempre foi (é) uma reedição
do “velho”, sempre sob novas roupagens, cujo intuito/objetivo
está em atender interesses de diferentes grupos econômicos
voltados à produção agrícola de monoculturas. Ou seja, atender os interesses do capital.
Cabe, ainda, a ressalva de que estes interesses vêm
escondidos sob os mais diferentes discursos, dentre eles, o
da “integração” da região Amazônica à economia nacional;
do povoamento dos “espaços vazios” e da “segurança nacional” (pós 1964). Acrescenta-se a estes, o discurso da idéia do
progresso, do desenvolvimento, da produção de riquezas
para todos, etc. Na verdade, sob estes diferentes pretextos,
escondia-se, como ainda se escondem, os interesses do grande
capital, representado pela burguesia, rural e urbana, ávida
por negócios capazes de produzir e acumular sempre mais
riquezas, ou seja, acumular capital.

4. Dinâmica populacional
de Mato Grosso
Em Mato Grosso, a partir das décadas de 1970/1980, os
poderes estaduais e federais programaram ações que transformaram o Estado na região de melhor expansão da fronteira
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agrícola do Brasil (PIAIA, 1999). Grande parte destes projetos
(PICs) foi coordenada pela SUDAM (Superintendência para
o Desenvolvimento da Amazônia, 1966) e pela SUDECO
(Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste,
1967). Outros projetos eram coordenados pela Secretaria de
Agricultura do governo estadual ou, então, estavam diretamente ligados ao Governo Federal.
Para as grandes empresas o governo oferecia enormes
facilidades: não precisavam pagar impostos; recebiam empréstimos em longo prazo e a juros baixos e contavam com
incentivos fiscais de toda ordem. Para os projetos chamados
PAs11 não havia qualquer tipo de assistência técnica, mesmo
financeira. A única preocupação consistia em demarcar as
terras para cada família e fornecer o documento da propriedade (MORISSAWA, 2001).
Esses projetos de colonização, principalmente no norte
do Mato Grosso, conseguiram atrair milhares de migrantes.
Mas, devido à falta de assistência técnica, financeira, médica,
escolar, dentre outras, muitas famílias acabaram alugando
ou vendendo seus lotes e passaram a constituir mão-de-obra
disponível para os grandes proprietários de terras e das empresas agropecuárias. Nos atuais projetos de reforma agrária
(sobretudo os patrocinados diretamente pelo INCRA12), ao

11. Projetos criados pelo INCRA por meio de obtenção de terras, na forma tradicional,
denominados Projetos de Assentamentos (PA).
12. Importa dizer que todos os assentamentos são de responsabilidade do INCRA.
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que se vê, reproduz-se o mesmo problema e o resultado, na
prática, está na venda de lotes, muito comum nos assentamentos na região.
O processo de expropriação/exploração dos trabalhadores na região amazônica, como é o caso do norte de Mato
Grosso, vem se reproduzindo na medida em que o capital vai
se expandindo. As terras, fruto da crescente modernização
do campo, têm seus preços fixados em dólares e a moeda
corrente, para este tipo de negócio, é a soja. O preço deste
produto depende da demanda do mercado internacional.
Neste contexto, para que os agricultores possam continuar
a se reproduzir, principalmente nas pequenas propriedades
rurais, precisam buscar sempre mais recursos financeiros
junto aos bancos, para que possam adquirir novas tecnologias
como forma de se adequarem aos novos padrões exigidos
pelo mercado. Ou seja, para continuarem no mercado, devem
tornar-se “eficientes”, “empreendedores13”.

Ao nos referirmos /destaque “do INCRA”, quer-se destacar aqueles criados a partir
da iniciativa do Instituto. Por exemplo, a onda de assentamentos criados pelo
governo FHC, década de 1990, dentro do programa Novo Mundo Rural (projeto do
BM). Há os assentamentos (os mais recentes, como é o caso da região norte de Mato
Grosso) criados pelos movimentos sociais (MST), igreja (CPT), sindicatos.
13. “O empreendedorismo compõe a lista de curandeirismos sócio-econômicos,
repleta de fórmulas mágicas que se propõem a modernizar as instituições nacionais,
que se afirma como tábua da salvação para levar-nos da agricultura medieval às
salas de decisões estratégicas globais no espaço temporal de um suspiro histórico”
(CRISTALDO, 2008).
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Daqui decorre um fato curioso: quanto maior o número de agricultores envolvidos com a modernização agrícola,
maior será a lucratividade das indústrias ligadas à produção
de maquinarias, insumos agrícolas, rações, produtos veterinários, etc. Há que se perguntar: todos os agricultores, neste
caso, terão condições de acompanhar este processo, ou estas
exigências do mercado? Ao que nos parece, esses são os mecanismos que estão determinando quem pode ficar e quem
não consegue ficar no campo.
Os “bem sucedidos” ficam no campo. Os “mal sucedidos” se veem obrigados a abandoná-lo. Buscam os centros
urbanos em busca de trabalho. Vão morar nas periferias das
cidades (hoje já não mais os centros urbanos maiores apenas,
mas também centros urbanos/cidades menores). Ali passam
a viver de trabalhos temporários, informais, biscates; quando
não de roubos e prostituição. A escola, a qual sempre estive
longe (um percentual grande de analfabetos), cada vez mais
distante de seus pretensos sonhos.
Esta realidade, cheia de contradições produzidas
pelo capital, pode ser vista, hoje, até mesmo nos pequenos
municípios, nas pequenas cidades do interior do país. Em
Mato Grosso, essa realidade não é diferente. Esses trabalhadores marginalizados serão futuros candidatos (muitos
já estão na beira das estradas acampados e/ou em assentamentos) a ocuparem novos assentamentos. É o caso do que
vem ocorrendo no norte de Mato Grosso. Como exemplo,
dentre outros, temos o Assentamento Gleba Mercedes V
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– Sinop (MT); Assentamento Califórnia – Cláudia (MT),
Assentamentos Doze de Outubro, Paulo Freire e Zumbi dos
Palmares – Vera (MT), campo empírico de nossas ações de
ensino, pesquisa e extensão.

5. Uma esperança para os
trabalhadores do campo em
Mato Grosso: os assentamentos
de reforma agrária
Sempre que me identifico como professor/pesquisador de
questões que envolvem temas voltados a assentamentos
de reforma agrária, as pessoas me fazem as mais diferentes
perguntar. As mais comuns: quem são estes assentados? De
onde vem esta gente? Como e do que vivem? Há escola para
os filhos estudarem? (PERIPOLLI, 2009, p. 174).

Os assentamentos de reforma agrária em Mato Grosso
refletem, como ocorre em outros estados, o resultado da luta
dos trabalhadores do campo14. Os constantes conflitos entre

14. Carvalho (2005), ao falar dos assentamentos de reforma agrária em Mato Grosso,
nos chama a atenção para um fato importante. Diz que “a categoria assentado foi mais
utilizada pelas instituições governamentais do que pelos agricultores dos projetos
de assentamento”. Isso se deve ao fato desta não ter sido “forjada no processo de
luta pela terra e pela implantação dos assentamentos. Ao serem caracterizados
como assentados, prevalece a ação do Estado que prefere considerar-lhes como
beneficiários, ou seja, como objetos e não como sujeitos” (p. 154).
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os diferentes atores sociais no campo, com seus mais diferentes interesses, têm se colocado como entrave ao projeto
modernizador. Situação que vem se agravando ao longo dos
anos, principalmente a partir da década de 1970, e que vem
exigindo soluções às demandas dos trabalhadores (sem terra,
colonos, posseiros, dentre outros).
É importante ressaltar, neste caso, que ao Estado não
interessa que apenas os setores dominantes participem da
consolidação e/ou expansão das forças produtivas capitalistas.
O capital precisa de todas as forças produtivas: máquinas, tecnologias, terra e trabalhadores. Daí os planos propostos pelo
governo federal: PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária),
nascem os PRRA (Plano Regional de Reforma Agrária).
Os PRRAs são planos regionais voltados à reforma agrária nos diferentes estados, atendendo as particularidades/
especificidades de cada região, principalmente dos grupos
hegemônicos que representam o capital.
Em Mato Grosso o I PRRA constou de um plano a ser
delineado/trabalhado durante o período de 1986 a 1996 e
surgiu exatamente em um momento em que os conflitos no
campo se tornaram mais intensos. Segundo Carvalho (2005),
os objetivos contidos na proposta geral dos planos podem ser
reduzidos, basicamente a dois: primeiro, eliminar os conflitos
sociais gerados pela expropriação sistemática de trabalhadores rurais nas regiões de elevada concentrações de terra
e; segundo, criar um excedente de mão de obra na fronteira
pioneira para que os projetos agropecuários, ali instalados,
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alcançassem os objetivos propostos pelo capital através dos
grandes proprietários de terra e empresas e de seus representantes na Assembléia Legislativa e no Congresso.
Para Carvalho (2005, p. 155), os PRRAs em Mato Grosso
se voltaram mais à regularização das áreas em conflito do
que propriamente à reforma agrária: “ação do Estado se limitou a arranjar juridicamente uma situação já estabelecida
e reconhecida de fato nas posses de terras”.
É importante destacar que os assentamentos de reforma agrária, independentes do período histórico e/ou
das circunstâncias em que foram criados; se denominados
“projetos de colonização”, de “reforma agrária” (do INCRA
ou não), estes foram e são constituídos a partir de ações
dos movimentos sociais do campo, e que de forma mais ou
menos organizada, vêm representando as famílias de posseiros, agregados, pequenos arrendatários, trabalhadores sem
terra..., enfim, os camponeses, na luta contra uma estrutura
agrária injusta implantada ao longo dos anos.
As ações destes trabalhadores parecem significar, em
última instância, a luta por direitos a uma vida digna, algo
que sempre lhes foi negado, inclusive o direito ao saber
escolar, ou seja, ao saber formal, enfim, à escola. Fato este
que levou muitos a perderem suas terras, mesmo quando de
posse destas, por não saberem como enfrentar as questões
que exigiam um mínimo de conhecimento escolar. Ou seja,
saber ler, para poder lidar com bancos, financiamentos,
escrituração.
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Significa, ainda, a luta contra o latifúndio improdutivo
e seus proprietários que buscam na lei, tanto com o apoio
do Estado quanto dos capangas e jagunços, meios capazes
de erguerem sempre novas cercas, impedindo-os a estes o
acesso à terra (terra de trabalho). Fato que vem resultando
um número significativo de conflitos violentos em que muitos trabalhadores vem perdendo suas vidas15.
Diante destes números (dentre outros tantos que
marcam negativamente o campo em MT), faz-se necessário repetir o que diz Piaia (1999, p. 65), ao afirmar que o
campo mato-grossense tem, como elementos definidores
de sua estrutura, fraudes, falcatruas, despejos arbitrários,
espancamentos, mortes, assassinatos, policiais armados,
jagunços e muita omissão do Estado, representado pelos
seus órgãos, no caso, o Intermat (Instituto de Terra de Mato
Grosso) INCRA.

15. No caso de violência, tomemos como exemplo, a região Centro-Oeste (2010),
envolvendo pessoas (em %): conflitos – 8,4 (Brasil, 1.186 – números absolutos);
pessoas envolvidas – 6,6 (Brasil – 559.401 n/a); assassinatos – 0,0 (Brasil – 34 n/a);
tentativas de assassinatos – 47,3 (Brasil – 55 n/a); mortos em consequencia – 10,5
(Brasil – 19 n/a); ameaçados de morte – 2,4 (Brasil – 125 n/a); torturados – 0,0 (Brasil –
4 n/a); agredidos fisicamente – 5,6 (Brasil – 90 n/a) e presos – 1,1 (Brasil – 88 n/a). O
número de mortes decorrentes de conflitos agrários tem sido bastante significativo
(Brasil 1998 – 2012, em úmeros absolutos: 1998 – 47; 1999 – 27; 2000 – 10; 2001 – 14;
2002 – 20; 2003 – 42; 2004 – 16; 2005 – 14; 2006 – 16; 2007 – 9; 2008 – 9; 2009 – 11
e 2010 – 11 (Brasil, 2011).
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6. O MST16 e CPT17 em Mato Grosso:
terra e escola
Segundo o MST, da combinação da luta pela terra com a
educação proverá a construção de um “novo homem” (BEZERRA NETO, 1999, 19).

Com a chegada do MST em MT o campesinato passou
a ter maior visibilidade junto à sociedade mato-grossense.
Segundo Ferreira (apud CARVALHO, 2005, p. 1546), os
“Sem-Terra” [refere-se ao primeiro movimento camponês
em MT, iniciado em Jaciara/1986, com apoio da Igreja Católica – gênese do MST em MT] foram os primeiros trabalhadores a apresentarem como pauta de reivindicações uma
política de reforma agrária para Mato Grosso.

Este Movimento foi o responsável por dar “visibilidade
aos problemas sociais do campo e estimularem novas práticas
de luta entre os camponeses”.

16. O MST (Movimentos dos trabalhadores rurais sem-terra) tem sua importância
na media em que, enquanto movimento – dentre um sem-número existentes no
país – é o que se encontra melhor organizado (em todos os estados) e conta com
um projeto sólido de campo e de escola para os camponeses.
17. A CPT (Comissão pastoral da terra), órgão ligado às CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil), tem sua importância na medida em que, desde sua origem,
postula/advoga em favor dos trabalhadores do campo, sobretudo, na luta pelos
direitos destes a uma vida digna.
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O MST tem como proposta, na sua base social, os trabalhadores mais pobres e que vivem e trabalham no campo.
Trabalhadores que tem dificuldades em se fixarem no campo,
sem moradia definitiva, pouca e/ou sem possibilidade de
acesso à escola, dentre outras bandeiras. A maior preocupação/luta, todavia, está na conquista de um pedaço de terra
(terra de trabalho).
As primeiras mudanças no quadro do número de assentamentos em MT passaram a modificar-se, de forma mais
intensa, a partir da presença do MST. Para que se tenha uma
idéia, no primeiro ano depois da chegado do Movimento a
MT (1996), forma criados 15 assentamentos – 2.144 famílias
beneficiadas; uma área de 51.316 ha (CARVALHO, 2005, p.
156).
Hoje, os assentamentos de reforma agrária em MT – uma
realidade presente em quase todos os municípios – contrastam
com as grandes propriedades produtoras de monoculturas. As
pequenas propriedades tem grande importância na medida
em que representam trabalho e renda para as famílias.
O mais importante, neste contexto, é que de uma massa
de trabalhadores desorganizada (“ontem”) e/ou em via de
organização (“hoje”), estes forjam na luta sua identidade,
materializada na árdua tarefa de garantir a terra (acesso/
conquista e permanência). Seu “outro modo de ser e de viver”
(que não aqueles impostos pelo projeto do capital), sinaliza,
na prática, o que podemos chamar de utopia camponesa.
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Para os trabalhadores do campo,
[...] terra é mais do que terra. [...]. Terra é dignidade, é
participação, é cidadania, é democracia. Terra é festa do
povo novo que, por meio da mudança, conquistou a liberdade, a fraternidade e a alegria de viver (BALDUÍNO,
2004, p. 24-25).

Quantas vezes já temos ouvido falar que um dos problemas a serem vencidos no nosso país é o da educação? Outras
tantas, que a educação no meio rural/campo, se coloca como
um problema ainda maior? Muitas e repetidas vezes. Não
menos incisivo, porém, tem sido as muitas ações que vem
sendo desenvolvidas no sentido de mudar este quadro, qual
seja: as muitas manifestações dos trabalhadores organizados
em diferentes movimentos (sem-terra, povos indígenas, pescadores, lavradores, seringueiros...). Estas ações sinalizam que
há um movimento no campo. Dentre eles, um movimento
pedagógico. Este, ao que nos parece, se manifesta, mais
especificamente, nas ações que buscam garantir os avanços
conquistados na CF/88, LDB/9.394/96, nas Diretrizes/02,
cuja garantia se faz movida pela luta, a considerar que a lei
escrita não garante sua efetivação.

Conclusão
O que move os povos do campo é a esperança, os sonhos
de uma vida melhor. Esta possibilidade passa, imprescindivel-
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mente, pela terra, pois esta se coloca como possibilidade de
trabalho e renda; e educação/escola, vista como o caminho
necessário ao processo de emancipação humana.
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SINOP: Espaço e
Memória
Edison Antônio de Souza1

A colonização do norte mato-grossense, a partir da
década de setenta, foi impulsionada pela política governamental de ocupação da Amazônia, o que, segundo Guimarães
Neto (2000b, p. 86) caracterizou a política dessa rede urbana
(espaços sociais, em sua grande maioria, profundamente
conservadores e autoritários). Formou-se um movimento
migratório constituído por uma população rural em busca de
terra no estado, expulsa do Sul do país e conduzida pelos colonizadores modernos. Assim, milhares de migrantes partiram
em busca da terra prometida no norte de Mato Grosso. Neste
contexto, Arruda (1997, p. 88), afirma que “os indivíduos que
se dirigiram em direção à Amazônia Legal, a partir da década
de 1970, levaram projetos e desejos de uma vida com fartura
em terras desconhecidas e supostamente cheias de riquezas.

1. Docente e Pesquisador da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de
Sinop (MT). Membro dos seguintes Grupos de Pesquisa- CNPq; Núcleo de Pesquisas
sobre Estado e Poder no Brasil/UFF; Grupo de Estudos sobre o Agro Contemporâneo
(GEAC) - UFRRJ
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Um lugar do ‘café sem geada’ onde existiria muita terra para
seus filhos juntos.” Chegando a esses novos espaços2, esses
migrantes passaram a construir novas relações que vão dar
novos sentidos e significados às suas vidas. Assim surge a cidade em plena selva da Amazônia mato-grossense. Segundo
Arruda (1997, p. 89),
A história oficial de Sinop começou em 1970, quando a Colonizadora Sinop S.A. iniciou, por via aérea, o reconhecimento
do local para implantação da Gleba Celeste. Segundo a
Colonizadora, a área para implantação do projeto de colonização, adquirida inicialmente, correspondia a 199.064,89ha,
correspondendo a 214 lotes por compra do Sr. Martin Jorge
Phillip, cujo ponto de referência para delimitação foram
os marcos dos rios Teles Pires, Caiabi e Tartaruga. Após o
sobrevoo sobre a região, foi identificada mais ou menos a
área adquirida.

Após o reconhecimento aéreo, uma equipe de 400
homens liderada pelo Sr. Ulrich Grabert, membro da direção da empresa, começou os trabalhos de demarcação da
área, com tratores e máquinas enviados do Paraná, para a
construção de balsas e pontes. E, após 40 dias do início dos
trabalhos, instala-se o primeiro núcleo colonial na Gleba

2. A ideia de espaço é concebido não só na abordagem estrita de sua funcionalidade
produtiva, mas também no ilimitado potencial de suas significações sociais. Como
marca, como expressão, como assinatura, como notação das relações sociais, como
cartografia das relações sociais.
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Celeste: a cidade de Vera. Nesta época estava ocorrendo a
abertura da BR-163, na região de Lucas do Rio Verde; porém,
com o deslocamento do eixo desta Rodovia, não passando
mais pelo núcleo de Vera e sim, por outra parte da gleba, e
a Colonizadora, necessitando de um núcleo colonial, estrategicamente localizado às margens da rodovia, implantou
o núcleo colonial de Sinop. No ano de 1972, iniciou-se a
abertura da cidade de Sinop na altura do km 500, no sentido Cuiabá-Santarém. As primeiras casas foram construídas
provisoriamente de lona e, mais tarde, de madeira. Foram
iniciados também os serviços de desmatamento e terraplanagem, com abertura das primeiras ruas, avenidas e estradas
vicinais. A partir de então, um ritmo frenético tomou conta
da cidade, com centenas de árvores sendo derrubadas em
nome do ‘progresso’, produzindo uma diferenciação: de um
lado a natureza selvagem e de outro, um mundo pequeno
feito pelo homem. O Sr. Samuel Swambach, um dos pioneiros
a chegar em Sinop nesse período, relata-nos (Arruda, 1997,
p. 94) a sua experiência:
A gente chegou aqui praticamente dentro do mato, só havia
uma clareira aberta, praticamente dentro do mato mesmo.
E, no começo era assim: depois de vagarzinho ia vindo outras famílias e umas vindo e outras indo embora que não se
acostumava com o clima ou se assustaram com a mata. E
no começo foi difícil por esta razão, né? Muitas vezes vinha
uma mudança e no mesmo caminhão voltava outra. Mas a
gente ‘guentou’ firme aqui, sempre com a esperança e vendo
que a cidade iria muito crescer.
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Os pioneiros, que participaram da construção da nova
cidade emergente, vieram com suas famílias, ergueram suas
casas e foram criando suas experiências comuns, laços de
solidariedade e de conhecimento. Da prancheta para a realidade, Sinop nasceu planejada, com modelo e direcionamento
de seu traçado urbano: largas avenidas e ruas que partem
da BR-163, rodovia principal que corta a entrada da cidade e
estende-se em direção a oeste do sítio urbano, produzindo
uma percepção de infinitude e imensidão da terra. Conforme
Guimarães Neto (2000b, p. 188), isto representa,
[...] uma imagem de cidade que procura romper com os
elos de uma memória anterior, representativa de outras
experiências, entendendo-se que as estruturas do mundo
social não são objetivas em si mesmas, mas produzidas em
práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas), que os
grupos dominantes, historicamente, impõem ou tentam
impor como estratégia de domínio num campo de concorrências e de competições.
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Foto 1: Vista aérea da cidade de Sinop: 1974.

Fonte: Colonizadora Sinop S.A.

No processo de colonização, a companhia exerceu uma
influência que não pode ser caracterizada como simplesmente
econômica. A colonizadora Sinop colaborou na construção
de todo um espaço social e na vida cotidiana dos migrantes,
através da ocupação planejada e controlada do espaço geográfico, da construção de um discurso que exalta o trabalho e
o desenvolvimento econômico, a ordem e a família. Podemos
perceber nisso tudo, a emergência de uma ideia de trabalho
na região, através de expressões como ‘Sinop em tempo de
progresso’, ‘Sinop, a cidade que comanda o progresso da
região’, ‘cidade de um povo ordeiro e trabalhador’, “Sinop:
a marca do trabalho’ e ‘Sinop, cidade futuro’. Neste sentido,
Arruda (1997, p. 96), sustenta que:
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Nos registros históricos oferecidos pela Colonizadora, o
que prevalece é o relato do progresso e a história daqueles
pioneiros que conseguiram acumular capitais, ou seja, os
bem-sucedidos. Identificar aqueles que fracassaram em
seus sonhos e não conseguiram a projeção social dentro da
sociedade que se constituía, não é fácil dentro desse contexto histórico preestabelecido. A história da cidade deveria
ser uma história de progresso e conquistas, não existindo
espaço para os derrotados. E, mais uma vez, esses cidadãos
são excluídos da cidade –, da sua história.

Desta forma, a construção da memória coletiva da
cidade foi posta em jogo pela empresa colonizada como a
única detentora do conhecimento histórico da cidade, como
demonstra Le Goff (apud Arruda, 1997, p. 97), ao afirmar que:
[...] ao tornarem-se senhores da memória e do esquecimento
é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos,
dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades
históricas. O esquecimento e os “silêncios” da história são
reveladores dos mecanismos de manipulação da memória
coletiva.

Mas a história da cidade não é construída só por aqueles que conseguiram ascensão social e econômica, mas pelos
demais que vieram com o mesmo sonho de possuir um lugar
para morar e foram silenciados e excluídos da história oficial,
como relatou um morador anônimo, citado no estudo de
Zuleika A. Arruda (1997, p. 96):
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[...] viemos em busca de um sonho, mas se a gente aqui falasse que isso aqui não era bom ou fosse contrário a algumas
determinações da Colonizadora, ou que fomos enganados,
era perigo. [...] Nem que a gente tava vendo o prejuízo, na
frente dos outros tinha que dizer que estava bem.

A partir da diversidade cultural dessa cidade de fronteira, a aquisição de novos hábitos foram incorporados ao
processo de construção sociocultural, fato que proporciona
uma característica peculiar da realidade existente e vivida
pelos habitantes nos seus espaços sociais e culturais, ou seja,
a forma pela qual a população age e vive a sua cotidianidade.
Esta é realçada pelo estilo da construção de suas casas, tradições, costumes, hábitos alimentares e de lazer (festas religiosas, práticas culturais etc.) que os migrantes trouxeram, e
ainda as particularidades de uma cidade de fronteira. Martins
afirma ser a fronteira essencialmente o lugar da alteridade e
o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um
só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro.
Neste sentido (Arruda, 1997, p. 97), ressaltar que:
No processo de construção espacial das cidades novas, como
é o caso de Sinop, as memórias são trazidas de fora, vêm de
experiências vividas em outra parte, sobretudo da moradia
anterior, e são incorporadas na nova paisagem que passa a ser
construída no novo lugar. A vivência e a afetividade levam à
construção de um espaço com características similares com
o de origem. Portanto, a memória passa a ser uma recriação,
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uma bricolagem dos lugares de onde vieram, através das
práticas espaciais refletidas no espaço.

No início da ocupação de Sinop, a avenida central da
cidade servia como local de moradia e concentração comercial,
em instalações provisórias, a partir da Avenida dos Mognos
e suas paralelas. Iniciou-se, dessa forma, o processo de urbanização de Sinop, com o surgimento dos primeiros estabelecimentos comerciais como farmácia, armazém, hotel, oficina
mecânica, lojas de confecções, serviços públicos, escolas,
igrejas, hospital e outros, tendo a participação direta da Colonizadora Sinop, principal agente de produção e controle do
espaço social. Em função das necessidades que se ampliavam,
as lojas de varejo e outros equipamentos comerciais passam a
multiplicar-se na Av. principal – dos Mognos –, direcionando
a ocupação do solo. Esta veio a constituir-se na artéria principal de concentração de um comércio diversificado e moderno
nos dias atuais.
Até 1976, Sinop era considerada um ‘povoado no Nortão’ de Mato Grosso e pouco conhecida pelo seu potencial,
principalmente o madeireiro que a tornou conhecida nacionalmente, e como maior polo industrial do setor no estado.
Somente a partir de 1979, quando ocorreu o desmembramento político-administrativo de Chapada dos Guimarães,
é que Sinop passou a emergir no cenário mato-grossense,
incluindo-se no rol dos povoados pioneiros, que passam a
alterar a configuração espacial da área.
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Em estudo realizado sobre Sinop, Arruda (1997, p. 111)
afirma que a partir da década de 1980 a cidade começa a crescer, transformar-se, despertar desejos, atrações e intenções:
Atrair pessoas aspirando trabalho, provocando inovações.
Abandona o velho gerador elétrico pela inserção da rede
elétrica da Cemat. Abandona o velho alto falante “a voz do
progresso” – tão marcante no cotidiano das pessoas, que
divulgava as notícias locais e extra locais, realizava anúncios, emitindo mensagens (mesmo as mais corriqueiras) e
animando a cidade ao som das músicas –, para a instalação
da primeira rádio: a FM Nacional (hoje Rede Meridional de
Rádio e Difusão Ltda.).

A partir de 1984/5, o processo de expansão urbana prosseguiu e irradiou-se a partir da Avenida Júlio Campos (antiga
Avenida dos Mognos) em direção à periferia. Novos bairros são
incorporados, ruas e avenidas são abertas, auferindo à especulação imobiliária grandes lucros através da comercialização
elevada dos lotes urbanos. No período de 1988-90, ocorreu
um grande aumento da população urbana e um declínio da
população rural, devido às transformações que passou a sofrer
esse meio, quer seja pela aglutinação das propriedades, quer
pela falta de crédito enfrentado pelo pequeno produtor e,
principalmente, pelo desmembramento territorial que passa
a ocorrer com a emancipação dos municípios de Vera, Santa
Carmem e, posteriormente, de Cláudia.
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Outras transformações passam a ocorrer também nesse
período, como a introdução da pecuária, modificando assim
a estrutura fundiária inicial, através da presença de grandes
propriedades que se formaram através da aquisição das
terras dos pequenos produtores que migraram para outras
áreas de colonização novas, ou foram para as cidades que
passaram a oferecer melhores perspectivas econômicas.
Assim, o intenso êxodo rural que passa a ocorrer a partir
de 1990, faz com que a cidade passe por inúmeras transformações, tanto no aspecto populacional, como econômico
e espacial. Os terrenos começaram a receber construções,
prédios antigos de madeiras são demolidos, cedendo lugar
às construções modernas. Essas mudanças podem ser registradas através do número de alvarás que passam a ser
emitidos pelo poder público.
Conforme observa Arruda, o período de 1989-92 foi
considerado como marco impulsionador para o desenvolvimento de Sinop, na gestão do Sr. Adenir Alves Barbosa. É o
período no qual grandes transformações espaciais tornam-se
perceptíveis no cenário urbano. A cidade transforma-se num
canteiro de obras, os investimentos começam a chegar e o
município passa a viver ritmos de produção e reprodução
espacial até então não experimentadas. É nesse período que
se evidencia com maior destaque a coerência de uma cidade
planejada com seus destinos ‘previstos’ e a forma de gerir
e controlar seus espaços. A interferência da gestão admi-
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nistrativa enquanto forma de controle e fiscalização, como
componente do ‘modelo’ de cidade pretendido, ‘desejado’,
assume conteúdo de gestão empresarial.
A partir dessas intervenções urbanísticas, muitas transformações irão acontecer do centro para a periferia da cidade,
alterando o padrão de construção inicial pelos padrões mais
modernos. Uma nova arquitetura passou a substituir a ‘arquitetura da colonização’, onde as edificações mais antigas,
de madeira – que eram ‘sugeridas’ pela Colonizadora Sinop,
são substituídas pelas de alvenaria, como diz Guimarães Neto
(2000b, p. 188), ‘incluindo outras fachadas – exposição das
diferenças’:
Há menos de vinte anos, os núcleos de colonização apareciam como clareiras recortadas na floresta, mas, agora, as
ruas empoeiradas começam a dar passagem para o asfalto
(mesmo com toda a poeira circundante), além dos pequenos
edifícios que teimam em marcar a paisagem (pouco antes,
dos rios e das florestas). Multiplicidade de imagens: projeção
de referências num campo visual portador de signos.

Neste contexto, torna-se visível em Sinop a desigualdade
entre os preços dos terrenos do centro da cidade – bem mais
altos – e os da periferia. A estratégia de venda dos lotes determina a ocupação do espaço. Primeiro o núcleo central e daí
para os demais bairros como Jardim Imperial, Jacarandás etc.
Com a oferta reprimida, provoca-se uma alta nos preços dos
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lotes, favorecendo os ‘negócios imobiliários’. Arruda (1997,
p. 157) afirma ainda que:
A Av. Júlio Campos, território de ninguém e de todo o
mundo, durante o dia, com seu ritmo frenético de pedestres que circulam e à noite com seu ritmo lento de pessoas
que procuram as direções de territórios de encontros. É ela
mesma que passa a constituir, no final de semana, e em
horário específico, o território das ‘tribos urbanas’ de jovens
da classe média, que a tornaram o seu espaço de encontro
e a vitrine de suas ostentações. A rua se transforma num
palco onde se desenvolvem os dramas e as representações
da sociedade. Aí acontece, desde a agitação de todos os
dias, até as celebrações especiais: as festas, a celebração de
aniversário da cidade, os comícios, o carnaval, entre outros.

Conforme estudos realizados por Zart, os bairros de
Sinop se caracterizam pela pluralidade cultural e a desigualdade socioeconômica, sendo que a ocupação do espaço urbano se caracteriza pela exclusão social. O ambiente familiar
é influenciado pelas condições de trabalho, subemprego e
desemprego. Segundo Zart (2000, p. 2-3),
[...] o estilo de vida dos habitantes de Sinop é diversificado
conforme os aspectos socioeconômicos e culturais. Com
relação à permanência na escola, a frequência das crianças
é motivada pelas precárias condições de vida, com grande
carência na saúde pública de Sinop em relação ao saneamento básico e um crescimento demográfico com alto
índice migratório.
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Até o final da década de 1990, a cidade é tomada de
ruas cascalhadas, com uma sucessão de bairros periféricos,
desprovidos de infraestrutura e equipamentos urbanos, onde,
em habitações precárias, viviam de forma marginalizada os
novos citadinos. Estes, embora fazendo parte da ‘população
urbana’, na verdade não participavam daquilo que a cidade
traz de lúdico, de conforto, passando a se constituir somente
em força de trabalho necessária à acumulação capitalista que
se realiza, sobretudo, nos espaços urbanos.
O discurso do progresso em Sinop é muito presente. E
essa euforia é confirmada pelas realidades visíveis da urbanização planejada e controlada, do crescimento econômico,
da industrialização e do grande fluxo de migrantes de outras partes do país que chegavam (e chegam) ao município,
reconfigurando o padrão demográfico e cultural da cidade,
onde populações pobres escapam aos seus planos intrincados,
ocupando áreas reservadas para a especulação imobiliária
futura, captando recursos clandestinamente para poderem
sobreviver (lixão), aproveitando oportunidades imprevistas
e remodelando o uso dos espaços, segundo as suas necessidades específicas. Embora sendo uma cidade de porte médio,
o ritmo de vida, as relações que passam a se constituir em
Sinop, possuem características similares às grandes cidades,
onde o anonimato e o individualismo são predominantes,
tornando visível, no seu espaço, a autêntica cidade do capitalismo, com todos os seus mecanismos e defeitos. A aparência
da cidade e o modo como seus espaços se organizam, como
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pondera Hardvey, formam uma base territorial a partir da
qual é fundamental para pensar, avaliar e realizar uma gama
de possíveis sensações e práticas espaciais.
Conforme observa Guimarães Neto (200b, p. 8), em
seu texto ‘Cidades de Fronteira’, ao analisar as contradições
sociais na direção em que aponta Michel de Certeau: “A linguagem do poder se ‘urbaniza’, mas a cidade se vê entregue
a movimentos contraditórios que se compensam e se combinam fora do poder panótico”. Para ela, a utopia da cidade
planejada acaba por mitificar os discursos, privilegiando
o progresso, zona de aplicação de tecnologias científicas e
políticas. “Sob os discursos que a ideologizam, proliferam as
astúcias e as combinações de poderes sem identidade, legível, sem tomadas apreensíveis, sem transparência racional
– impossíveis de gerir”. Em 1992, Sinop já apresentava o seu
espaço urbano basicamente consolidado, e é a partir desse
período que a cidade passa a ter um impulso considerável na
economia regional, pois, transformando-se num polo sócio
– econômico regional na prestação de serviços, passando a
comandar o processo de produção espacial do norte mato-grossense, através da ação cumulativa das funções, associada
ao extrativismo vegetal (madeira), passa a dominar e a comandar a economia local, principalmente devido à concretização
da pavimentação asfáltica da BR-163, Cuiabá-Santarém. Em
relação ao plano urbanístico de Sinop, Arruda (1997, p. 1334), afirma que ele:
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[...] segue os parâmetros preconizados pelo urbanismo
racionalista modernista. Tal modelo se fundamenta na
adoção dos princípios da Carta de Atenas (1933) que apregoa a especialização dos bairros, condenando o traçado da
cidade antiga. A forma urbana é preconizada inteiramente
dissociada de sua função social complexa, sendo limitada às
suas funções utilitárias pré-determinadas pelos fundamentos modernistas: habitar, trabalhar, recrear e circular. O
tecido urbano se torna progressivamente homogêneo, onde
a racionalidade purista, através dos planos, produz normas
destinadas a não serem cumpridas, criando assim um abismo
entre a cidade real e a cidade legal. O projeto urbanístico,
concebido para a cidade, segue os parâmetros similares ao
desenho urbano da cidade de Maringá (local de origem da
empresa colonizadora), refletindo em Sinop os vínculos
afetivos e as experiências anteriores do empreendimento
colonizador no processo de expansão urbana do Paraná.

A forma urbanística com que as ‘cidades modernistas’
foram projetadas, com largas avenidas, abrindo alas para o
‘fluxo do progresso,’ para a velocidade, deixa a cidade respirar
os ares dos novos tempos. Para Gonçalves Jr. (et al., 1991, p.
39-40),
A cidade deve funcionar com a lógica da máquina: eficiência,
racionalidade, precisão, sincronismo. Essa ideia também
aparece nas orientações da “Carta de Atenas”, que apresenta a cidade dividida em quatro funções básicas: trabalhar,
recrear, habitar e circular.
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Porém, essas cidades escondem contradições, exclusão
de populações pobres, do acesso à terra e às riquezas, desde
o início de sua colonização até os dias atuais.
Configura-se aí uma realidade social complexa, apreendida
em movimentos simultâneos e diferenciados de ocupação
(mobilidades contestadoras), na qual se destaca a existência
de homens e mulheres destituídos de qualquer meio de subsistência – das áreas agropastoris, dos setores madeireiros,
dos garimpos –, sem moradia ou em habitação muito precária, apresentando graves problemas de saúde. Entre estes,
podem-se citar: a malária, a verminose, a intoxicação – por
vários tipos de drogas, pó e fumaça, decorrentes da queima
de serragens e de restos de madeiras – e, ainda, as diversas
mutilações sofridas no complexo madeireiro e minerador;
sem falar de um número enorme de pessoas em condições
subumanas de trabalho, ou em regimes de escravidão não
formal (Guimarães Neto, 1999-2000b, p. 182-3).

A cidade de Sinop, por ser uma ‘capital regional’, congrega uma grande convergência das pessoas de outros municípios
vizinhos que se utilizam de seus serviços. Devido à sua localização regional e à propaganda desenvolvimentista, muitas
pessoas de baixa renda vieram para Sinop, instalando-se nos
novos bairros sem as mínimas condições de infra estrutura,
emprego e renda, principalmente nos anos noventa do Século
XX, pois:
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Com a queda do preço do ouro, a partir de 1991, alguns
municípios que nasceram do ouro ainda resistem, mas são
verdadeiras cidades fantasmas, onde as pessoas recebem
para continuar morando. As populações foram para cidades
maiores em busca de emprego. Sinop tem bairros retendo
a evasão garimpeira de Peixoto de Azevedo, Paranaíta e
Apiacás (Marta, 1999b, p. 131).
No processo de construção de Sinop, a sua posição geográfica não foi levada em conta. No momento de instalação do
parque industrial madeireiro, não se observou que a direção
dos ventos, no período de seca (maio-setembro), acarreta
uma intensa poluição do ar pela fumaça eliminada dessas
indústrias, provocando sérios problemas de saúde, que não
são bem tratados, “uma vez que Sinop não dispõe de hospital
público que atenda às necessidades da maioria da população,
ou seja, a de baixo poder aquisitivo, que fica relegada à sorte
e aos interesses políticos” (Arruda, 1997, p. 142).

Neste contexto, percebe-se que Sinop, atualmente, em
função do papel que desempenha no contexto econômico-regional, consolidou-se como prestadora de bens e serviços,
bem como cidade universitária. O setor industrial e agrícola
está em amplo crescimento, com instalação de diversas
indústrias que irão agregar valor aos produtos regionais.
Percebe-se também em Sinop um declínio do setor madeireiro, com o fechamento de indústrias ou transferências
para outras áreas da Amazônia mato-grossense. Fruto do
desmatamento desmensurado em nome do progresso está
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ocorrendo o desaparecimento de espécies raras, levando
essas empresas a se deslocarem para áreas próximas à oferta
de matéria prima, como o sul do Pará ou o Vale do Xingu,
município de Feliz Natal.
Sustentamos que a colonização de Sinop fez parte de
uma política de ocupação de áreas da Amazônia Brasileira na
qual o Estado agiu mais ativamente em benefício dos comerciantes de terras. Os colonos tiveram o papel de proporcionar
os maiores lucros e assegurar o ‘sucesso’ do projeto aos empregadores deste negócio. O projeto se desenvolveu a partir
da década de setenta no contexto das políticas nacionais de
ocupação dos novos espaços. Esta política de colonização,
fundamentada no Estatuto da Terra, atraiu interesses de grandes grupos nacionais e internacionais, principalmente pelos
incentivos fiscais e creditícios concedidos pelo Governo Brasileiro para viabilizar a ocupação da Amazônia. Vários órgãos
federais foram criados ou reformulados para dar sustentação
a essa política de expansão da fronteira agrícola nacional.
Neste contexto, empresas colonizadoras se deslocaram
para o estado de Mato Grosso, como foi o caso da Colonizadora Sinop vinda de Maringá, estado do Paraná, sendo que
o seu Presidente, Enio Pipino tinha grande experiência neste
ramo imobiliário. De maneira semelhante às frentes pioneiras
do café no norte do Paraná, centenas de migrantes, pequenos
agricultores, foram atraídos para as fronteiras de Mato Grosso.
Os fracassos constatados tanto na lavoura de café quanto na
de mandioca demonstraram o desconhecimento do manejo
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agrícola dos empreendedores do projeto, pois, na região de
destino, aproveitaram a experiência em comercializar a terra,
mas não em cultivá-la, ou seja, é possível que não se visasse o
produto ou a produção agrícola, mas apenas a venda de terras
e o lucro imobiliário. Isto talvez possa se comprovar pelo fato
de grandes áreas da colonizadora ainda estarem desocupadas,
esperando a valorização, enquanto que o pequeno produtor
teve que vender parte de sua propriedade para continuar
produzindo, ou vender toda ela e seguir em frente em busca
da terra prometida.
Portanto, comprar terras em grande quantidade na fronteira econômica só é um bom negócio para quem as compra
barato e subsidiada e tem o intuito de revendê-la a preços
elevados, depois de receber os favores do governo. Para o
pequeno, os desafios são grandes, correndo sérios riscos de
empobrecimento e ter de voltar-se para outros trabalhos,
como o do setor madeireiro ou outras atividades que a cidade
oferece. Desta forma, a cidade se torna ponto importante para
a consolidação do projeto da empresa colonizadora e para
os interesses estratégicos do Estado, enquanto polo regional
às margens da Cuiabá-Santarém, contribuindo para o seu
crescimento e valorização de seus lotes urbanos, a maioria
ainda pertencentes à Colonizadora.
O que se discute para o futuro das atividades econômicas de Sinop é a ameaça da monocultura da soja, provocando
um efeito despovoador, como o ocorrido no norte do Paraná,
quando a substituição do café pela soja provocou uma inten-
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sa migração para Rondônia e norte de Mato Grosso. Porém,
segundo alguns economistas, isto não deve ocorrer enquanto
existirem terras para ser vendidas.
As áreas de colonização implantadas por empresas
particulares no norte de Mato Grosso têm como natureza
política e ideológica o projeto político do Estado Brasileiro
pós-64. O principal objetivo não foi realizar uma verdadeira
reforma agrária para o povo carente do Nordeste do Brasil,
mas, sim, através da colonização agrícola, construir uma
frente para a implantação de polos urbanos, visando assegurar o desenvolvimento econômico e político dos grandes
grupos nacionais e internacionais. Esta questão ficou muito
clara no momento em que não foram priorizadas as pequenas
propriedades através de projetos econômicos de crescimento
e sustentação. Neste sentido, a colonização não veio para ser
a “mola propulsora” de desenvolvimento agrícola, ela foi uma
fonte disciplinadora de polos agroquímicos, agropecuários,
madeireiros e urbanos, ligados ao projeto político do Governo Brasileiro, com o discurso ideológico de modernização
da sociedade brasileira. Assim, Sinop passa a ser um polo de
sustentação para este projeto político nacional, com os seus
órgãos públicos burocrático-administrativos e de controle e
disciplinarização social.
Um outro fator importante a ser analisado é a mensagem ideológica da colonização transmitida para os migrantes que se deslocaram para Sinop, principalmente no
que se refere à ascensão social. Com a reterritorialização
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dessas pessoas, haverá a recriação do espaço social e novos
esforços para constituírem a forma das ocupações urbanas
numa cidade de fronteira: cidades-bairros operários-campo.
Assim, justifica-se a ‘necessidade’ de ter pressa para ‘Fazer
Sinop’, pois no imaginário coletivo ninguém queria migrar
novamente.
Nossos estudos fundamentam-se em abordagens teórico-metodologicas de historiadores, sociólogos e geógrafos
a respeito do processo de colonização de Sinop, uma cidade
de fronteira, procurando refletir e compreender as suas particularidades. Como em outras realidades históricas, esta
problemática tem como base o acesso à terra e a forma de
sua utilização num processo de colonização e sociabilidade,
pois este foi seletivo e comercializável, o que resultou, para a
historiografia analisada, nas características principais de sua
formação: a pobreza dos colonos, o isolamento, a produção
centrada na subsistência e a mobilidade social.
A construção teórico-metodológica deu visibilidade a
um cenário de discursos e construções culturais em que foi
possível, através de fontes orais, escritas e iconográficas, discutir a problemática da colonização nas chamadas “cidades
de fronteira”. A atração promovida pelo poder público através
da iniciativa privada, com promessas de novos “eldorados”,
alimentou sonhos, esperanças e perspectivas. Este diálogo
com os autores e com as fontes possibilitou compreender as
diversas histórias vividas no contexto da construção de Sinop,
sigla que traz consigo a marca de seu colonizador como um
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símbolo de controle, dominação e poder, pois seu idealizador,
o “plantador de cidades” que, a exemplo de suas realizações
empresariais no estado do Paraná, desejou escrever seu nome
e sua marca numa cidade de fronteira no norte mato-grossense. Porém, fica o questionamento de como isto foi construído.
A classe trabalhadora, explorada desde as lavouras de café,
mandioca, pimenta-do-reino e setor madeireiro, é cúmplice
inconsciente da própria exploração que sofre, pois através do
voto de cabresto que lhe é imposto, legitima e acredita nos
discursos ufanistas que todos irão ganhar com o progresso que
é dividido entre poucos privilegiados. O discurso do progresso
oculta muitos objetivos e significações de vidas que foram
lapidadas seja no mato extraindo madeira, seja nas próprias
indústrias através dos seguidos acidentes de trabalho, pela
falta de vontade política da maior parte dos empresários
que é omissa em relação à saúde de seus trabalhadores. O
imediatismo é a marca desse setor, seja em relação ao meio
ambiente, relações sociais, seja comprando “notas frias” para
facilitar seu ganho e sua ganância por poder e riqueza. Contudo, as vozes que se calam projetam resistências e outras
formas de luta para construírem suas vidas, desmascarando
os discursos dos heróis e observando as próprias contradições
sociais em que vivem. Porém, é necessário responsabilizar
politicamente as elites conservadoras e detentoras do poder
que, através de seus mecanismos de persuasão, estendem e
aprofundam, muitas vezes, a pobreza; além disso, há o peso
da tradição política e a desinformação.
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Entretanto, é oportuno finalizar este trabalho afirmando que a realidade é mais rica e complexa que as nossas
teorias. Neste sentido, o que foi apresentado, no decorrer
desta obra, constitui-se em uma simplificação que não dá
conta da realidade, isto é, as diferentes singularidades através
das quais a totalidade se manifesta. À guisa de conclusão,
apresentam-se algumas proposições que derivam do que foi
apresentado no decorrer deste estudo. Os estudos teórico-metodológicos e empíricos foram realizados a partir destas
proposições, e assim plenamente justificadas.
É importante questionar as delimitações, pensar que
a cultura e a sociedade são mais complexas; e o ponto de
vista da pluralidade, multiplicação, põe por terra o binário
popular/erudito. A história de hoje mantém um pensamento
político, filosófico e ético, e não devemos estudá-la apenas
sob o ponto de vista do vencedor. A cultura circula, as pessoas
participam, partilham de formas múltiplas e diferenciadas,
apropriam-se de formas diferentes. É necessário estudar os
lugares sociais que as pessoas ocupam na sociedade, entender
suas práticas e suas representações, seus hábitus – estilo de
vida. Como se elaboram e distribuem os discursos, a partir
do outro lado, aquele dos receptores, consumidores. Precisamos fazer leituras diferenciadas para captarmos as formas
de poder, disciplina, isto é, de controle social.
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Conclusão
Ao concluir este artigo, afirmamos que nossos limites
e nossas escolhas ilustram apenas algumas indicações das
muitas e ricas possibilidades abertas para a escritura de uma
história regional, a partir da década de 1970 no contexto da
historiografia brasileira que, evidentemente, não se esgota
com a abordagem aqui apresentada. Esperamos que esta
reflexão possa instigar novas questões e outras pesquisas
e, se isso ocorrer, terá cumprido seu papel. Assim, fica a
expectativa de ter contribuído para a compreensão, num
contexto mais amplo, do processo de colonização e do avanço
do capital nas chamadas fronteiras agrícolas da Amazônia
mato-grossense, especificamente no município de Sinop,
suas estratégias de poder, de controle social, mascaradas
pelo discurso do progresso.
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PARTE 2

Linguagem

ESTUDO DA NOMEAÇÃO
DAS CIDADES QUE
COMPÕEM A GLEBA
CELESTE (MT)1
Sandra Luzia Wrobel Straub

Introdução
O Projeto de Colonização da Gleba Celeste, Núcleo
Colonial Celeste 1, de propriedade da Colonizadora Sinop
S.A., localizado na região Norte mato-grossense, a 500 km da
capital Cuiabá, conforme Portaria do INCRA Nº 1.553/19722,
pertencia ao município de Chapada dos Guimarães, estado
de Mato Grosso. Esse projeto faz funcionar, na memória discursiva dos migrantes que desbravaram o Norte do estado,
a criação de um conjunto de municípios instituídos com
1. Estudo resultado da qualificação em Semântica realizada no doutorado em
Linguística do IEL/UNICAMP, 2010. (DINTER UNICAMP/CAPES/UNEMAT). Bolsa
Doutorado CAPES e FAPEMAT.
2. Cf. Panosso Netto (2000).
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nomes femininos de mulheres como Vera, Santa Carmem,
Cláudia, que se diferenciam da constituição histórica e linguística do nome da cidade de SINOP, que é designada pela
sigla da Colonizadora que a fundou, Sociedade Imobiliária
do Noroeste do Paraná.
Tomando esse espaço simbólico que produziu novas
cidades e novas identidades culturais, procuramos analisar,
na perspectiva da Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2002), como se dá a constituição dos nomes próprios
femininos de mulheres das cidades que compõem a Gleba
Celeste, bem como o funcionamento desses nomes nos
acontecimentos de linguagem em que são enunciados.
Queremos enfatizar que, no lugar teórico em que
pretendemos fundamentar nossas reflexões, a linguagem
fala de algo e o que se diz é construído na linguagem, no
acontecimento do dizer.
O corpus utilizado para análise é constituído de entrevistas com os diretores atuais da Colonizadora Sinop e da
época da colonização dos municípios originados pela Gleba
Celeste, de textos de revistas de circulação local e de documentos oficiais que dispõem sobre a criação dos municípios.
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1. Reflexões sobre alguns conceitos
da Semântica do Acontecimento
Para a análise do processo de nomeação das cidades
oriundas da Gleba Celeste, mobilizamos os conceitos de nomeação, referência, designação, enunciação, reescrituração
e cena enunciativa, desenvolvidos pela teoria da Semântica
do Acontecimento.
Compreendendo que a enunciação se faz pelo funcionamento na língua, enquanto acontecimento de linguagem,
Guimarães (2002), ao redefinir o campo da enunciação,
introduz, além da língua e do sujeito, enquanto elementos
indispensáveis à conceituação do acontecimento de linguagem, a temporalidade e o real do acontecimento.
Para o autor (idem, p. 15), o acontecimento é o espaço
de temporalização, considerando que o passado no acontecimento é uma “rememoração de enunciações por ele recortada, fragmentos do passado por ele representados como o
seu passado”.
O acontecimento se dá nos espaços da enunciação e
estes são espaços de funcionamento da língua que, segundo
o autor (idem, p. 18), “são espaços ‘habitados’ por falantes,
ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer e aos
modos de dizer”.
Com relação à significação, Guimarães (2007, p. 77) diz
que ela “é produzida enunciativamente no e pelo aconteci-
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mento da enunciação”. Assim as relações de sentidos postas
em funcionamento no acontecimento enunciativo são essenciais no estudo do sentido das palavras.
A nomeação, o modo de nomear, como também as
referências feitas a um nome, são elementos constitutivos
da designação. A nomeação é tratada pelo autor como o
funcionamento semântico pelo qual algo recebe um nome.
A designação, para Guimarães (2003a, p. 54), “é a significação de um nome enquanto sua relação com outros nomes
e com o mundo recortado historicamente pelo nome. A designação não é algo abstrato, mas linguístico e histórico. Ou
seja, é uma relação linguística (simbólica) remetida ao real,
exposta ao real”.
Segundo o semanticista, o que designa o nome é o processo de nomeá-lo, pois à medida que o nome funciona, os
sentidos vão se constituindo, mudando. Para o autor (2002,
p. 28), “analisar a designação de uma palavra é ver como sua
presença no texto constitui predicados por sobre a segmentalidade do texto, e que produzem o sentido da designação”.
O autor (2007, p.77) diz, ainda, que “uma semântica não
pode deixar de tomar como elemento fundamental de suas
considerações e análises a referência, ou seja, a relação das
palavras com algo que está fora delas”.
A cena enunciativa “caracteriza-se por constituir modos específicos de acesso à palavra dadas as relações entre as
figuras da enunciação e as formas linguísticas”, destacando
que “aquele que fala’ ou ‘aquele para quem se fala’ não são
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pessoas, mas uma configuração do agenciamento enunciativo” (GUIMARÃES, 2002, p. 23). Ou seja, são lugares constituídos pelos dizeres, cuja distribuição de lugares se faz pela
temporalização própria do acontecimento.
O autor define a reescrituração como “o procedimento
pelo qual a enunciação de um texto rediz insistentemente o
que já foi dito, fazendo interpretar uma forma como diferente de si” (2007, p. 84). Este procedimento atribui (predica)
algo ao reescriturado e pode acontecer de diversos modos:
por repetição, substituição, elipse, expansão, condensação e
definição.

2. A nomeação das cidades
oriundas da Gleba Celeste
Tomamos para análise a constituição linguística e histórica dos nomes das cidades na ordem que se segue.

2.1. A cidade de Vera
De acordo com a Revista Grupo SINOP (1979) e os autores Panosso Netto (2000), Souza (2002) e Erardi (2007), Vera
foi a primeira cidade a ser criada, seguida de Sinop, Santa
Carmem e, posteriormente, de Cláudia.
Na enunciação do documento histórico, o Locutor,
responsável pelo dizer, rememora as dúvidas geradas nos
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moradores da cidade sobre a identidade jurídico-social da
pessoa, cujo nome foi dado à cidade de Vera.
Vejamos o texto:
Alguns dizem que Vera foi uma das filhas do colonizador
Ênio Pipino, mas que ele não teve filhos. Outros dizem que
Vera era a filha do engenheiro que planejou a cidade, mas
não foi apenas um engenheiro que trabalhou no projeto das
cidades da Gleba Celeste. Em geral, acredita-se também que
Vera era alguma sobrinha, filha, esposa, mãe, ou parente de
alguém que tinha um cargo importante na Colonizadora
Sinop (PANOSSO NETO, 2000, p. 47).

O locutor-historiador levanta questões e, ao mesmo
tempo, tenta respondê-las para desfazer a diretividade
dos sentidos que associam a identidade do nome Vera aos
membros da Colonizadora; no entanto, a dúvida continua
a pairar no imaginário de quem procura saber a identidade
da pessoa nomeada como Vera.
Como a língua, na teoria na qual nos filiamos, funciona afetada por uma relação entre discursos já realizados, a
enunciação desse nome produz uma dispersão de sentidos
com relação à identificação dessa pessoa. Seria
a) uma das filhas dos colonizadores?
b) uma das filhas do engenheiro que planejou a
cidade?
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c) sobrinha, filha, esposa ou mãe de alguém
que ocupou cargo de destaque na Colonizadora
Sinop?
Nesse processo, em que se cruzam vários discursos, os
sentidos da nomeação da cidade de Vera, pela dúvida que a
constitui, se expandem e mudam à medida que a memória do
dizível disponibiliza novos dizeres. Nesse sentido, podemos
dizer que a enunciação do nome Vera, pelo cruzamento de
discursos na enunciação do documento, está afetada pelo
grau de parentesco dos colonizadores, ou do engenheiro ou
de alguém ligado à empresa colonizadora, que preferiram
o silêncio à identificação da pessoa. E como a dúvida não
foi desfeita, a nomeação continua a produzir sentidos toda
vez que alguém questiona a identidade social e histórica de
uma personagem feminina de nome Vera.
Tomamos para análise um recorte da entrevista realizada com o acionista e procurador geral da empresa sobre a
fundação da cidade de Vera, a partir da abertura das estradas
pela Colonizadora Sinop e da demarcação já definida pelo
exército.
1 – O nome Vera foi em função da abertura das terras, da colonização, que seu Ênio e seu João Pedro fizeram uma associação
ao descobrimento do Brasil em que foi dado o nome “Ilha
de Vera Cruz”. Como entenderam como coisas parecidas, o
desbravamento, a retirada da mata, a exploração, de maneira
semelhante como foi feito na época do descobrimento do
Brasil. Vera era também a construção da primeira cidade do
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norte do estado de Mato Grosso, seria a primeira cidade a ser
criada na região.3

Nessa cena enunciativa, em que os sujeitos se constituem na/pela linguagem, a nomeação da cidade está afetada
pelo discurso da Colonizadora paranaense perpassado pelo
interdiscurso colonizatório-religioso ao associar o nome de
Vera ao primeiro nome dado ao Brasil, Ilha de Vera Cruz,
por entender que “descobrimento” e “desbravamento” são
“coisas parecidas” por remeter à ideia de “retirada da mata e
exploração da madeira”.
Esse entendimento é rememorado por Panosso Netto
(2000, p. 47) quando diz: “o nome Vera foi ideia de João Pedro Moreira de Carvalho, que pretendeu fazer uma analogia
com o primeiro nome dado ao Brasil, Ilha de Vera Cruz, uma
vez que Vera também estava sendo construída numa região
desconhecida e foi o primeiro marco de colonização de toda
uma região”.
Desse modo, observamos que a nomeação de Vera é determinada por uma história de nomes que se repetem a partir
do primeiro nome dado ao Brasil, pois segundo Guimarães
(1989, p. 74), “algo só é linguagem com outros elementos e
nas suas relações com o sujeito.”
Observamos que a posição-sujeito do colonizador que
nomeia a cidade de Vera, instala na memória discursiva da
3. Entrevista realizada, em 2008, com o acionista e procurador geral da Colonizadora
Sinop.
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história da cidade os sentidos da primeira cidade que marca
o início e a conquista de uma “nova colonização” em Mato
Grosso, na segunda metade do século XX, cujo nome estabelece uma relação linguística e histórica com o primeiro nome
dado ao Brasil.

2.2 A cidade de Santa Carmem
Passamos à análise da terceira cidade criada pela Colonizadora Sinop da Gleba Celeste, em Mato Grosso, denominada
Santa Carmem, a partir dos recortes que se seguem:
2– [...] a Dona Carmem que era tia do seu Ênio. Praticamente
criou e recriou ele, que era a responsável político por ele no
estado de São Paulo (Gerente da Colonizadora Sinop desde
a fundação da cidade primeira cidade no Mato Grosso até o
ano de 1997).
3 – [...] A cidade de Santa Carmem, homenageou uma tia da
Dona Nilza... Foi uma tia querida da tia Nilza, inclusive foi
fundadora de Presidente Venceslau, em São Paulo, família
antiga de lá. E foi quem deu uma mão muito grande no início
da vida da Dona Nilza e do seu Ênio. (Acionista e diretor de
Planejamento e Urbanização da empresa Colonizadora Sinop)
4 – [...] a denominação da cidade de Carmem, é em homenagem a uma tia da Dona Nilza, por quem ela foi criada, educada, com quem ela conviveu muitos anos até se casar com
seu Ênio. Então, havia entre os dois, eles não tinham filhos,
uma afinidade muito grande com a Dona Carmem. Quando a
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Dona Carmem faleceu, foi justamente na época da abertura
disso aqui, quando foi pra se fazer uma cidade, aquela região,
então se decidiu, se definiu o nome em homenagem a Dona
Carmem. (Acionista e procurador geral da empresa Colonizadora Sinop durante 56 anos)

Nessas sequências enunciativas, os Locutores, representando as figuras enunciativas de acionistas e profissionais
ligados à Colonizadora Sinop, dizem que o nome da cidade
está associado ao nome de uma tia do colonizador ou da tia
de sua esposa. No texto 2, o nome “Carmem” que designa
a cidade aparece predicado pelo grau de parentesco: “Dona
Carmem [...] era tia do seu Ênio”; no texto 3, observamos um
deslocamento de sentidos com relação ao grau de parentesco
de “Dona Carmem” com os familiares do colonizador, ou seja
, seu nome é dado à cidade em homenagem a “uma tia de
Dona Nilza” e não “do seu Ênio”; e no texto 4, a relação de
parentesco com “Dona Nilza” se mantém, e o nome é dado
em homenagem in memorian a “Dona Carmem”.
Até aqui os sentidos reverberam o nome de “Dona
Carmem” ligado a um dos principais colonizadores da cidade, mas de onde surgiu o título de “Santa” que precede o
nome próprio? É possível dizer que esse nome pode estar
rememorando a devoção da família do colonizador por Santa
Carmem, que se origina
do Monte Carmelo ou “Vinha de Deus” que está em Terra
Santa. Segundo o Livro dos Reis, ali viveu o Profeta Elías
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com um grupo de jovens, dedicados à oração. Corria no
ano 300 a. C., e uma grande seca assolava a região; o Profeta
subiu à montanha para pedir chuva e divisou uma nuvem de
luminosa blancura da qual brotava a água em abundância;
compreendeu que a visão era um símbolo da chegada do
Salvador esperado, que nasceria de uma donzela imaculada
para trazer uma chuva de bênçãos. Desde então, aquela
pequena comunidade dedicou-se a rezar pela que seria mãe
do Redentor, começando assim a devoção a Nossa Senhora
do Carmen (ou Carmelo) 4.

Outro discurso que circula entre os moradores é que
o nome “Santa Carmem” foi dado à cidade com o objetivo
de homenagear a tia de Dona Nilza, pelo fato de ser muito
bondosa. Se buscarmos no dicionário o significado de Santa, encontraremos, entre outros sentidos, o de bondosa,
conforme aponta: “s.f. mulher virtuosa, bondosa e inocente”
(BUENO, 1986, p. 1025).
Nas sequências enunciativas acima destacamos as
marcas da maternidade, laços de parentesco que associam
Dona Carmem à imagem de uma pessoa generosa: “Praticamente criou e recriou ele” (texto 2); “foi quem deu uma
mão muito grande no início da vida da Dona Nilza e do seu
Ênio” (texto 3); “tia da Dona Nilza, por quem ela foi criada,
educada, com quem ela conviveu muitos anos até se casar”
(texto 4).

4. HTTP://wikilingue.com/es/Virgen_do_do Carmo_de_cujo
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No entanto, a dúvida quanto à origem do título dessa
nomeação, bem como à identificação da pessoa, cujo nome
foi dado à cidade de Vera, continuam a produzir uma dispersão de sentidos nos sujeitos toda vez que enunciam esses
nomes. Pois, entendemos, como Guimarães (2009, p. 49),
que “a construção do sentido, enquanto um funcionamento
eminentemente linguístico (enquanto uma relação com a
linguagem), ao funcionar simbolicamente, estabelece a conexão com as coisas”.

2.3 A cidade de Cláudia
A cidade sobre a qual passamos a refletir neste espaço
é a cidade de Cláudia. Vejamos os sentidos atribuídos à nomeação de Cláudia, que designa uma das cidades oriundas
da Gleba Celeste, a partir das sequências enunciativas:
5 – [...] não teve relação com nenhuma mulher especificamente,
certo? Vamos deixar bem claro isso (Gerente da Colonizadora
Sinop desde a fundação da cidade primeira cidade no Mato
Grosso até o ano de 1997).
6 – [...] Mas até onde a gente sabe, foi simplesmente para
homenagear a mulher (Acionista e diretor de Planejamento e
Urbanização da empresa Colonizadora Sinop).
7 – [...] Um nome mais simpático que poderia soar bem numa
comunidade [...] Seu João tem neta Cláudia, tem a parente
Cláudia, mas não foi especificamente em homenagem a uma
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das crianças da família. A história mesmo é essa daqui, é a homenagem à mulher (Acionista e procurador geral da empresa
Colonizadora Sinop durante 56 anos).

No texto 5, o locutor-gerente da Colonizadora enuncia
que o nome Claudia “não teve relação com nenhuma mulher
especificamente”, e se utiliza da expressão negativa “não”
e do adjetivo “certo” para por fim às dúvidas sobre a identidade jurídico-social da pessoa nomeada com esse nome. O
enunciado “Vamos deixar bem claro isso” significa dar um
basta a novos questionamentos sobre a origem desse nome.
O locutor-acionista e diretor rememora o já-dito sobre
essa nomeação e reafirma que o nome “Cláudia” “[...] foi
simplesmente para homenagear a mulher” (texto 6).
O locutor-acionista e procurador geral da empresa
(texto 7) identifica-se com o locutor do texto 6, ao afirmar
que “A história mesmo é essa aqui, é a homenagem à mulher”, desfazendo as dúvidas em relação às pessoas ligadas
aos colonizadores.
Neste sentido, observamos que há uma predominância
desse nome para homenagear a mulher. Para Guimarães
(2002, p. 63), a construção do objeto “deve ser entendida como
uma divisão do real pela linguagem que a ele está exposta e
que assim o identifica simbolicamente”.
Vera, Santa Carmem e Cláudia são três nomes próprios
que, geralmente são usados para designar pessoas do sexo
feminino. Esses nomes chamam a atenção dos moradores
dessas cidades por referir nomes de mulheres. Nas entre-
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vistas feitas com os locutores-empresários, em documentos
e também em alguns textos de revistas e obras de autores
que discutem sobre a região Norte mato-grossense, há uma
regularidade na nomeação de nomes femininos.
A sequência enunciativa5 a seguir mostra uma pré-determinação para que as estradas, rios, nomes de cidades
e outros fossem também nomeados com nome de mulheres,
como forma de homenageá-las por tudo que elas representam
na família e no trabalho.
8 – [...] todo loteamento da Gleba Celeste, as cidades, estradas,
ribeirões, córregos e os bairros rurais, recebessem nomes de
MULHERES e que passariam fazer parte integrante da história
do trabalho colonizatório da COLONIZADORA SINOP S.A., isto,
em homenagem a MULHER que, anonimamente, prestam
grandes serviços às comunidades rurais brasileiras. As MULHERES, dentro da pureza de sua criação, são a fonte de vitalidade
na organização do Bem Familiar, contribuem, dão significado
e tornam possível a visão de um futuro de paz e progresso6.

Nesse texto, a mulher é tomada como o foco principal das
nominações das cidades oriundas da Gleba Celeste. Pode-se
dizer que a constituição dos sentidos que resultaram na homenagem à mulher deu-se a partir de uma relação tomada na his-

5. Texto de autoria de Ascânio Baptista de Carvalho, datado em 27 de julho de 1972,
e cedido no momento da entrevista, em 2008.
6. Citação também encontrada em Panosso Netto (2000, p. 47), a partir de
documento encontrado nos arquivos da Colonizadora Sinop.
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tória. Através deste último depoimento, observamos diferentes
expressões que produzem sentidos da mulher homenageada: “a
mulher rural”, “pureza de sua criação”, “responsável pela organização familiar” e “fonte de vitalidade”.
No texto 9, o locutor-empresário manifesta-se dizendo
que o nome de mulheres para as cidades da Gleba Celeste foi
para homenagear a mulher e, em especial, a mulher ruralista:
9 – Então, foi quando, diante desta história toda, do papel que
a mulher desenvolve na abertura da suas propriedades, na
sua vinda pra cá, ela é o esteio, vamos dizer: a nossa muleta,
a muleta do homem, porque sem ela, ele não chega a lugar
nenhum. Então, havia dentro deles, o sentimento deles é de
que nós devíamos fazer também uma homenagem à mulher.
A mulher ruralista, aquela que acompanhou o marido, veio pra
cá, deu seu suor, seu sacrifício porque além de tudo tinha os
filhos pra criar e educar também.

Os sentidos dos nomes das cidades foram constituídos
num movimento de retomada e atualização de várias enunciações. No caso de Vera, mesmo sendo nome feminino, constituiu-se pelo memorável da “Ilha de Vera Cruz”, em que “vera”
significa a verdadeira cruz. Em Santa Carmem, predominou-se
o nome feminino ligado ao grau de parentesco com o empresário da colonizadora. Já a nomeação da cidade de Cláudia remete
à homenagem à mulher. Como afirma Guimarães (2002, p. 89),
“os movimentos designativos ressignificam constantemente o
real, que não está aí como empírico, mas como o identificado
pelo simbólico, que inclui necessariamente o político”.
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2.4 A cidade de Sinop
A Lei nº 3754, de 29 de junho de 1976, cria o distrito de
Sinop, pertencente ao município de Chapada dos Guimarães
e, através da Lei nº 4156, de 17 de dezembro de 1979, Sinop
torna-se município, desmembrando-se do Município de Chapada dos Guimarães e Nobres. Situada a aproximadamente
500 km da capital Cuiabá, Sinop é considerada cidade polo
da região norte de Mato Grosso.
Nas sequências enunciativas que se seguem, os locutores, representados pelos empresários que atuaram e atuam
na empresa Colonizadora Sinop, atribuem sentidos que estabilizam o nome da empresa do Grupo Sinop:
10 – Surgiu do nome original da Sinop Terras. Sinop Terras é
‘Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná’, certo? Disso, então,
se resolveu fundar no núcleo Sinop a cidade de Sinop, a sigla
disso aqui (SINOP).
11 – ficou com o nome da colonizadora. Ela levou o nome da
Sigla: Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, Sinop.
12 – Sinop em razão da empresa. A empresa que quiseram
marcar realmente a existência da empresa SINOP [...] Então a
empresa nasceu, porque Sociedade Imobiliária do Noroeste
do Paraná formou-se a sigla SINOP. Então, o nome era muito
longo pra se escrever, quem ia escrever Sociedade Imobiliária
do Noroeste do Paraná, o papel quase que não dava e LTDA.
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Nessas sequências, o nome de Sinop constituiu-se a
partir da sigla da empresa colonizadora da Gleba Celeste,
como forma de estabilizar os sentidos da sigla da colonizadora para a cidade.
Sobre a história de criação da cidade de Sinop, o locutor-jornalista da Revista Sinop Especial (1983, p. 3) diz que
13 – [...] dessa conjugação de esforços, ideias e ideais aí surge
hoje, como uma clareira de progresso e marco pioneiro na
ocupação da Amazônia mato-grossense, a cidade de Sinop,
cuja história está sendo vivida e escrita pelos seus próprios
construtores, que têm pressa de ver a civilização implantada
no chamado ‘Continente Verde’.

Nesse texto, a cidade de Sinop é reescriturada por
“Continente Verde”, em alusão ao espaço físico geográfico
em que foi instalada.
No texto 14, extraído da Revista Grupo Sinop (1979, p.
2), o locutor-jornalista reflete sobre o início dos trabalhos de
construção das cidades oriundas da Gleba Celeste, mostrando o progresso através da ocupação demográfica do espaço
recém-colonizado:
14 – [...] iniciamos nossos trabalhos há 7 anos partindo de
virtual zero demográfico e econômico. Construímos, já, 4 cidades – SINOP, VERA, SANTA CARMEM e CLÁUDIA, onde existem,
atualmente, 36 mil pessoas7, que estão respondendo por um

7. Os dados correspondem ao ano de 1979. Segundo o IBGE, a cidade de Sinop, no
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peso de produção agro-pecuária estimado ao redor de Cr$
215.000.000,00.

Em alguns artigos de revistas sobre Sinop, apresentamos o modo como essa cidade é reescriturada, pois tornar a
escrever o mesmo, os sentidos já o tornam diferente:
a) “um passo de conquista na Amazônia” (Grupo
Sinop, 1979);
b) “uma metrópole na Selva” (Revista Sinop Especial – 1983);
c) “a metrópole do nortão” (Revista Sinop – Edição
Especial – 1992);
d) “jeito de cidade grande” (Revista Sinop Especial – 1983).
As predicações dadas à cidade de Sinop pelas revistas
projetam sentidos de futuridade para a cidade, como polo
de desenvolvimento econômico e centro de referência para
o estado de Mato Grosso.

ano de 2009, possuía uma estimativa de população de 114.051 habitantes.
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Figura 1: Propaganda da Gleba Celeste entregue aos moradores de
Sinop no dia da fundação da cidade: 14/9/1974.

Fonte: Souza, Edison Antônio de. Sinop história, imagens e relatos:
um estudo sobre a sua colonização. Editora UFMT, Cuiabá, MT,
2004, p. 144.

Na enunciação dessa propaganda, podemos dizer que o
locutor é a própria empresa, que se manifesta pela logomarca
da colonizadora8 e da imagem9 do representante da mesma,
8. Logomarca à esquerda da imagem.
9. Imagem do colonizador Ênio Pipino.
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projetando a imagem de uma cidade ligada ao “trabalho”,
“força” “união pioneira”, produzindo, na inauguração da
cidade, para o morador, efeitos de sentido de pertencimento
à cidade, ao afirmar “Este chão é seu. Cultive-o!” Há uma
sobreposição entre a colonizadora e a própria cidade pelo
nome e pela junção de elementos em que aparece o símbolo
da colonizadora e a indicação de Sinop no mapa do Brasil.
Queremos destacar que o funcionamento morfossintático e semântico-enunciativo do nome Sinop é diferente
dos nomes Vera, Santa Carmem e Cláudia. Enquanto estas
aparecem ligadas ao nome feminino, a primeira resulta de
uma sigla da empresa que a fundou.
Conforme Guimarães (2002, p. 89), “aquilo que cidade
designa é uma construção permanente dos acontecimentos
de linguagem”. E para Correia apud Azambuja (2009, p.
60), “a ‘escolha’ de um nome não é uma escolha totalmente
controlada pelo sujeito que nomeia”.
Assim, é possível dizer que a nomeação Sinop é reescriturada pelas letras iniciais do nome da empresa Sociedade
Imobiliária do Noroeste do Paraná, de modo que a Colonizadora é parte da reescritura de Sinop.

Considerações finais
Este estudo sobre a nomeação das cidades oriundas
da Gleba Celeste aponta para a relação com a textualidade,
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ou seja, o acontecimento da enunciação se constitui no
funcionamento da linguagem e esse acontecimento se dá
na relação da história com a língua.
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MOTIVAÇÃO TOPONÍMICA
DE RUAS E AVENIDAS
DE SINOP (MT)
Marieta Prata de Lima Dias
Juliano de Paulo dos Santos
Larissa Cavalheiro

Introdução
Este estudo enfoca a parte urbana do município de
Sinop (MT), em especial os nomes dos logradouros públicos – ruas e avenidas –, cuja denominação é baseada em
nomes populares de plantas, resgatando-se a história dessa
nomeação pelos idealizadores do projeto inicial da cidade.
Tal resgate é bastante facilitado pela tenra idade da cidade.
Sendo assim, além de leitura sobre a história do município
e material constante no acervo cultural, foi feita entrevista
com o arquiteto paisagístico responsável na época e parente
dos fundadores da cidade, aplicando-se, pois, a metodologia
da História Oral.
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Fundada em 1974 pela Colonizadora Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, a cidade levou o nome de sua
sigla – SINOP – e foi elevada a Distrito Administrativo no
ano de 1976 e emancipada politicamente em 17 de dezembro
de 1979, pelo então governador do estado, Frederico Campos,
que assinou a Lei número 4.156/79 criando o Município de
Sinop com uma área de 48.678Km2. Nos 600.000 hectares
adquiridos inicialmente pela Colonizadora, também foram
projetadas e implantadas as cidades de Vera, Santa Carmem
e Claudia (SANTOS, 2014, pág. 26), as quais – juntamente
com Marcelândia – passaram a fazer parte de Sinop. O índice
populacional cresceu bastante, tendo passado de 74.831 (2000)
para 105.762 (2007) e 111.643 habitantes (2010) e, conforme
IBGE, com base em “estimativas da população residente com
data de referência de 1º de julho de 2014, publicadas no Diário
Oficial da União de 28/08/2014”, 126.817 habitantes em 2014.
Tal crescimento é traduzido pela visualização de constante
“canteiro de obras” que caracteriza a cidade e, portanto, a
criação de novos bairros e respectivas ruas e denominações.
Sinop é polo da XII Região de Planejamento, conforme
o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Mato
Grosso aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso em 17 de fevereiro de 2011, e parte da unidade
territorial denominada Diversificação da fronteira agroflorestal e pecuária da Amazônia Legal (MacroZEE da Amazônia
Legal), pelo Decreto no 7.378, de 1o de dezembro de 2010.
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Ao percorrer as ruas da cidade e ver os nomes da flora,
o visitante e/ou migrante logo relaciona tal nomeação à localização geográfica do município e se interessa pelo tema.
Assim, procura saber se em cada rua consta(m) exemplar(es)
de seu nome, de quem foi a ideia de assim denominar, se
há alguma organização por bairros e espécies, entre outras
tantas questões. Esse grupo de pesquisadores sentiu necessidade de documentar a história de Sinop, pelo viés dos
nomes das plantas de suas ruas, acreditando que este estudo
possa servir também como reflexão para as perspectivas de
planejamento futuro, tendo em vista que, historicamente, a
cidade desenvolve-se muito rapidamente.

1. Dialogando
1.1 Sinop: sempre alvo de curiosidade
Sinop não se desenvolveu de um núcleo de povoamento
natural, mas de um projeto de ocupação efetivado por dois
colonizadores – o paulista filho de italianos Ênio Pipino (19171995) e o paulista João Pedro Moreira de Carvalho (1910-1995),
donos da empresa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná,
cujo objetivo era a colonização e implantação de cidades.
Atualmente a cidade conta com duas universidades
públicas – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e
Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) –, uma
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universidade particular – Universidade de Cuiabá (UNIC) e
algumas faculdades particulares. Desta vida acadêmica,
relativamente à localização geo-histórica e sua ocupação,
surgiram duas obras fruto de dissertações de mestrado. Em
2004, Edson Antônio de Souza, professor da UNEMAT, publicou “Sinop – História, imagens e relatos um estudo sobre
a sua colonização”. SOUZA (2004, p. 16) analisa a história da
cidade “objetivando a compreensão da construção do mito
do progresso como instrumento de conhecimento daquela
realidade”. Em 2007, Tânia Pitombo Oliveira, professora da
UNEMAT, publicou “Fronteira discursiva – O Paralelo 13o e
os sentidos da exclusão”. Pelo viés da Análise do Discurso, a
autora analisa os verbos “desmatar” e “preservar” tão constante nos discursos dos moradores locais.
Em 2011, o historiador catarinense Prof. Luiz Erardi F.
Santos, morador de Sinop desde 1983, publicou Raízes da História de Sinop em que relata as raízes e evolução do município,
esclarecendo que sua história “deve ser entendida, dentro de
um contexto de expansão e ocupação da região Amazônica,
praticamente intocada, adotada pelo Governo Federal na
década de 1970. Em sua última obra, Atlas Histórico e Geográfico de Sinop, SANTOS (2014) também assinala algumas
particularidades denominativas sinopenses: ruas e avenidas
com nomes de flores, outras essências vegetais e árvores; já
no Setor Industrial com nome de cidades brasileiras e estradas e comunidades rurais com nomes de mulheres (Estrada
Elizabeth, Estrada Sílvia, Estrada Selene, Comunidade Silvana,
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Comunidade Brígida etc.). No mesmo ano, o Sindicato dos
Madeireiros local (SINDUSMAD) juntamente com os sindicatos de oito polos madeireiros do estado de Mato Grosso, em
obra organizada por Cristiane Oliveira, pesquisou “a história
de base florestal e sua importância na formação do estado”,
apresentando “a formação e organização do segmento em
todo o estado, as operações policiais que enfrentou, o manejo
florestal sustentável e o segmento atualmente” (OLIVEIRA,
2011, p.10).

1.2 Toponímia
A busca da compreensão do mecanismo intelectual que
possibilita tornar nome a palavra-sígnica é tratada pela Onomástica, ciência maior cujo objeto é o acervo lexical de um
povo, incluindo uma análise mais completa que simplesmente
nomes, uma linguagem de especialidade diferenciada, não
técnica. Nela estão inclusas a Antroponímia e a Toponímia,
cujo objeto é a relação entre o estudo do espaço (natureza
geográfica, fontes documentais) e seu nome. Tal estudo pode
examinar tanto as características internas (etimologia e filiação linguística) quanto as externas (motivação toponímica).
Este artigo se ocupa das características externas.
Dick (2006: p. 86) relata que, ao chegar ao Brasil, o
europeu preocupava-se mais em “identificar os objetos da
terra – animais (zoologia) e vegetais (botânica), cursos d´água
(hidrografia), topografia do terreno (geomorfologia), sítios
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auríferos e diamantíferos (litonímia) – pelos nomes próprios
dados pelos naturais da região.” A autora acrescenta que os
nomes portugueses apareciam em ocasiões de necessidade,
temor do sobrenatural, reverência a Deus, santos ou reis. E
a autora completa:
“Quando se percebeu que os acidentes encontrados possuíam um batismo anterior, tornando supletiva a forma
portuguesa no cotidiano da vida, instalou-se na colônia um
bilinguismo assimétrico, de lado a lado. É o caso do rio São
Francisco, o paraupaba dos tupinambá antigos, ou do rio
Potenji, tornado, pelo seu delta, rio Grande do Norte (que
nunca existiu) ou, mesmo da vila de São Paulo, chamada
Piratininga; de São Vicente ou a enguá-guani primitiva.”
(DICK, 2006, p. 95)

No capítulo “O nome da rua”, da obra A Dinâmica dos
Nomes na Cidade de São Paulo – 1554-1897, cidade fundada
em 1554, Dick (1996) discorre, historicamente, sobre os referenciais motivadores da toponímia paulistana urbana – a
religiosidade nos hiero/hagiotopônimos (como Rua São Bento
e Avenida da Consolação), a antroponímia (como Rua Quintino Bocaiuva e Rua Barão de Itapetininga), a hidrotoponímia
(como Rua Rio Bonito e Rua Ribeira), a geomorfotoponímia
(como Rua Direita e Rua do Planalto), a litotoponímia (Rua
Tijuco Preto e Rua Tijuguassu, lembrando que “tijuco” significa ‘barro’ em tupi), a fitotoponímia (como Viaduto do Chá e os
bairros Ibirapuera, Pinheiros e Embu – aquele conceituando
madeira velha e estes espécies de vegetação diferenciadas),
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a animotoponímia (como Largo da Memória), a história-sociotoponímia (como Rua Vinte e Cinco de Março e Praça
da República).
Em “As ruas contam seus nomes”, Emmanuel de Macedo
Soares apresenta uma pesquisa sobre os antropônimos designativos das ruas de Niterói (RJ), cidade fundada em 1573 com
a denominação de São Lourenço dos Índios e cujo primeiro
núcleo de povoamento foi a aldeia chefiada pelo indígena
Arariboia (IBGE, 2014). O autor despreza os nomes de cidades,
países, pássaros, peixes, animais, árvores, flores e frutos, assim
como os designados por letras, números e “nossas-senhoras
e santos” e enfoca somente os nomes de pessoas.
E nas cidades planejadas, como ocorre este fenômeno
de denominação já que os acidentes geográficos serão por
vezes modificados ao se construir a cidade, não há população
nativa e, portanto, uma denominação anterior? Em Salvador
(BA), fundada por Thomé de Souza em 1549 de acordo com o
projeto de Luís Dias (IBGE/Cidades), segundo ALVES (1999),
a origem da nomeação do bairro do Bonfim, por exemplo, tem
três possíveis interpretações: pela localização nos limites da
cidade, pelo fato de os devotos sempre aguardarem um bom
fim aos pedidos ou, simplesmente, pelo nome do santo. Quem
seria o denominador da cidade planejada? O que o motivou?
Por que escolheu este ou aquele nome para as ruas e avenidas?
Brasília, capital da nação brasileira, inaugurada em 1960
(somente quatorze anos antes de Sinop) tem um projeto de
denominação de logradouros baseada em uma divisão lógico-
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-matemática. O Plano Piloto, implantado pela NOVACAP
(Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), a partir
do anteprojeto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa (19021998), tem formato de avião e organiza a cidade em Norte
e Sul; nas asas, constam Leste e Oeste. Suas ruas e avenidas
não têm nomes, são orientadas a partir do “ponto zero” – a
Plataforma Rodoviária. Indo dessa Plataforma para o Sul,
estão as vias S-1, S-2 etc.; para o Norte, N-1, N-2, N-3 etc.; a
leste desse Eixo Rodoviário – L-1, L-2 etc. e a Oeste, W-1, W-2
etc. As denominações dos logradouros são, portanto, siglas.
Tal como Brasília, o projeto sinopense é baseado em formas
retas e quadradas, aproveitando o benefício do relevo plano.
Para Godoy (apud Oriá 2002, p. 132), patrimônio cultural
é “toda produção humana, de ordem emocional, intelectual
e material, independente de sua origem, época ou aspecto
formal, bem como a natureza, que propiciem o conhecimento
e a consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo
que o rodeia”. Conceito completado por Alves (1999), que
conclui ser patrimônio cultural tudo que é significativo para
a respectiva comunidade e perceptível no contexto atual.
Assim pensando, observa-se que a opção denominativa
contribui para a conservação da memória de fatos e valores
culturais peculiares ao momento de surgimento de uma cidade, seja planejada ou não. Portanto, conhecer a motivação
da nomeação dos logradouros deste importante município da
Amazônia brasileira é uma maneira de assegurar seu patrimônio cultural.
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2. Metodologia da Pesquisa
Parafraseando Cury (2010), tentou-se alinhavar os
fios da história com o cotidiano da atualidade sinopense,
pretendendo-se uma leitura científica da história narrada
por alguém que vivenciou o processo e que, hoje, também
produz sua leitura da própria experiência.
Assim, narrar é contar uma história, narrar-se é contar
nossa história ou uma história da qual somos, fomos ou nos
sentirmos personagens. As narrativas, então, oferecem em si
a possibilidade de uma análise, se concebermos análise como
um processo de produção de significados a partir de uma
retroalimentação que se iniciaria quando o ouvinte/leitor/
apreciador se apropria deste texto, de algum modo, tecendo
significados que são seus, mesmo que produzidos de forma
compartilhada, e constrói uma trama narrativa própria que
será ouvida/lida/vista por um terceiro, retornando ao início
do processo. (CURY, 2010, p. 66)
Neste fazer, certamente o imaginário coletivo compartilhado anteriormente está presente na “verdade pessoal” do
entrevistado, em outras palavras, a memória não é apenas um
“depositário passivo de fatos, mas também um ativo de criação
de significações” (PORTELLI, 1997, pág. 33), que se constrói
compartilhadamente por entrevistado e entrevistador.
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3. Análise dos dados
Nas discussões deste grupo de pesquisadores, muitas
suposições surgiram, tais como: se seria possível pensar que
a escolha pelos nomes de plantas tivesse a ver com a flora
local; ou se a opção pela não presença de nomes de legumes
e verduras seria intencional; se o fato de ser um momento
inicial de cidade planejada e, portanto, sem vencedores,
beneméritos para serem homenageados ou a quem a cidade
pudesse registrar uma identificação afetiva, explicaria a não
opção por nomes de ex-presidentes ou ex-governadores ou
até mesmo personagens históricos. Sendo assim, foram planejadas algumas questões, que pudessem servir de roteiro-guia
tanto para os entrevistadores quanto para o entrevistado,
o arquiteto urbanista Alfredo Clodoaldo de Oliveira Neto,
responsável pela modificação do projeto inicial feito pela
Colonizadora.
As questões foram:
1. Em que momento do processo de fundação da cidade surgiu
a ideia de denominar ruas e avenidas com nomes populares
de árvores?
2. Qual a formação escolar da pessoa que sugeriu essa denominação. De qual região brasileira ela é? Ela veio a Sinop no
momento de fundação?
3. Houve alguma preferência inicial? Por exemplo, agrupar árvores frutíferas em um bairro e de outras espécies em outro(s)?
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4. Sabe-se que os nomes populares variam nas diferentes regiões do Brasil. A princípio, pode-se dizer que os nomes dados às
ruas de Sinop são característicos de qual/quais região/regiões?
5. Em algum momento, houve alguma preocupação de pesquisa de nome científico das espécies denominadoras dos
nomes das ruas?
6. Há/houve algum projeto de que a regra de denominação das
ruas continuasse sendo a de nomes de plantas? Observa-se a
não continuidade dos nomes das ruas com nomes de plantas.
Como se dá esse processo atualmente?
7. Observa-se não haver nomes denominadores de legumes
e verduras. Foi esse fato intencional? Teria sido discutido na
ocasião?
8. Em algum momento, teria sido pensado outro critério de
nomeação, por exemplo, nomes de ex-presidentes ou governadores, ou até mesmo personagens históricos?
9. Quando foram denominadas as avenidas Ênio Pipino e João
Pedro Moreira de Carvalho?

O projeto original de Sinop foi feito pelo Engenheiro
Roberto Brandão e era totalmente diferente do que é hoje. O
perímetro urbano ficou com formato de casa, a cidade inteira
teria a área central como é hoje, o Setor Comercial, e o resto
seria tudo dividido em superquadras. Devido à urgência de
aprovação no INCRA, não tinha sido feito um levantamento
topográfico e topométrico; a abertura inicial da mata foi feita
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pela hoje avenida Júlio Campos (Setor Comercial) e, na época
da chuva, era um alagamento total. Como já dito acima, a
cidade havia sido fundada em 1974 e, em 1977, a mudança
do traçado da cidade apresentava-se como algo de urgência.
Formado em Arquitetura pela Faculdade Braz Cubas de Mogi
das Cruzes (SP) (UBC) e com pós-graduação em Urbanismo
(UFRJ), o entrevistado Eng. Alfredo foi convidado a vir a Sinop e, em 1978, replanejou o traçado original ampliando as
avenidas e demarcando as reservas florestais que não existiam
na primeira proposta de urbanização. Interessante observar
que sua atuação no processo de denominação está discursivamente marcada, no uso da primeira pessoa gramatical, no
uso de “hoje” implicitamente contrapondo-se ao ano de 1977,
nos verbos do modo indicativo e no testemunho pessoal de
também gostar de plantas, expressos em:
“Então, e daí, a gente... na época, em 77, fez o quê?”, “... e
então, mas o modelo do perímetro do desenho ficou parecendo uma casinha, né, o pessoal fala hoje”.
“Em outras cidades tantas do Brasil, tem as rótulas (...) Na
realidade, eu adotei porque é muito prático... a mobilidade...
o trânsito facilita, os entroncamentos, né, e você soluciona
um problema de cruzamento em parte e você cria já as rótulas... Então, eu adotei.”
“A D. Nilza sempre adorou muito... e eu aprendi com ela,
ela é minha tia... eu aprendi com ela desde pequenininho a
gostar de plantas”.
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Na sequência, agora com a participação de nosso entrevistado, foi feita a rótula Plínio Calegaro, sendo possível
alargar mais a avenida para 40 metros e idealizar as avenidas
estruturais (Itaúbas, Palmeiras etc.), consolidando o perímetro urbano em 7 km e ficando, embora sem propósito inicial,
com um formato de casa, popularmente conhecida na cidade
como “casinha”.
Após isso, surgiu a necessidade de denominar as ruas.
Dona Nilza Oliveira Pipino, esposa de Sr. Ênio Pipino, diretora
da empresa e “braço direito” do marido, sempre gostou muito
de plantas e passou este gosto ao sobrinho, nosso entrevistado
e agora coparticipante do projeto da nova cidade.
“E ela falou ‘que tal a ideia de colocar o nome de plantas,
né?’ E eu também gostava. Então começamos lá a ler livros
e perguntar pra um e pra outro, mas foi baseado em livro de
Botânica, livro de... alguns livros de Paisagismo, tinha muitos
livros de Paisagismo... Árvores Brasileiras [em referência à
obra Árvores Brasileiras, de Harri Lorenzi, em três volumes],
né? E é lógico, demos o nome popular...”

E assim foram denominadas as ruas com nomes de
plantas e flores, tendo-se o cuidado de sempre pensar nesta
motivação – por exemplo, a avenida do Cemitério Público foi
escolhida por Avenida da Saudade pela ambiguidade significativa – um sentimento e nome de uma florzinha. E, desta
forma, foram plantas diversas
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“... do mundo inteiro, mais conhecidas. Nos livros de escola...
qual é a maior planta? Uma das maiores plantas? Sequoia,
tem dos Baobás... Então, tem o que a gente pode lembrar.
Chegou certos momentos que a gente disse “nossa! Vão
descobrindo nome de árvore aí... , palmeira... de plantas...”.

Enfim, a seleção de nomes ocorreu tanto por esta busca
bibliográfica e de consulta à memória dos denominadores,
bem como por plantas nativas regionais que o pessoal ia
conhecendo à medida do desmate (ver fotos abaixo) para
implantação da cidade (como rua dos Cedros, Cedrinho, Castanheira e Avenida das Itaúbas). Não houve a preocupação em
se categorizar por famílias botânicas, nem em separar árvores
de flores; procurou-se tão somente deixar as árvores mais
conhecidas nas avenidas (Acácias, Embaúbas, Flamboyans
e Sibipirunas), sendo escolhidas, por exemplo, Avenida dos
Mognos e Vitória-Régia para a mais central e para a via de acesso a quase trinta bairros, respectivamente. Nomes de legumes
e verduras não foram cogitados por se entender que não seriam
adequados. Por outro lado, também não se preocupou se o
nome popular era típico de uma ou outra região; por exemplo, há árvores popularmente conhecidas como Jacarandás
mas de espécies diferentes. Além disso, aconteceu o caso de
ter sido colocado um nome com determinada pronúncia e o
uso popular ter consagrado outro – Rua Araribás é, em geral,
pronunciada Rua Araribas, com tonicidade paroxítona.
A imagem a seguir permite visualizar a implantação da
cidade, noticiada pela mídia na época – Revista O Cruzeiro,
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Jornal Folha de Londrina e Jornal Folha de S.Paulo, conforme
ilustra SANTOS (2014, pág. 46).
A

B

C

Figura 1: Imagem da época de fundação da cidade de Sinop, publicada
na revista “O Cruzeiro” (A) em 1974 e no jornal “Folha de S.Paulo” (B) em
1975. Destaque para a paisagem florestal no entorno da cidade e o aspecto das primeiras edificações construídas, conforme publicação do jornal
“Folha de Londrina” (C), em 1974.

Ao par da motivação “verde” para denominar ruas e
avenidas, houve preocupação em se seguir a recomendação
da ONU de manter 12m2 de área verde por habitante, idealizando a cidade para 150 mil habitantes. Assim sendo, foram
planejadas três áreas de preservação ambiental na zona
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urbana – Reserva Florestal Ribeirão Nilza, Reserva Florestal
Ribeirão Iva e Reserva Florestal Ribeirão Marlene; apesar
disso, a cidade carece de praças públicas acolhedoras. Conforme Miléski (2012), cada habitante contava com 30 m2 de
área verde em 2012.
E como ficou a continuidade dessa opção motivadora
para denominação? O entrevistado nos responde que, à
medida que a função passou para Prefeitura e Câmara dos
Vereadores, essa escolha já modificou; assim também outras
motivações surgem quando a Colonizadora lança loteamentos
de bairros – até devido à dificuldade de se descobrirem novos nomes de plantas adequados à nomeação; por exemplo,
no bairro Belo Horizonte, ela optou por denominar com os
nomes das ruas desse estado (Guaxupé, por exemplo). A
mesma opção ocorreu no Setor Industrial, em que são nomes
de cidades e no Residencial Nossa Senhora Aparecida, em
que são nomes de pássaros. Dessa forma, as ruas e avenidas
que constam na parte central permanecem, com exceções
a serem ainda comentadas adiante, com nomes de plantas.
Originalmente, portanto, eram todos nomes de plantas.
Posteriormente, já neste processo de modificação da motivação toponímica, inclui-se também, por exemplo, a Avenida
Juscelino Kubitschek de Oliveira, nome do Presidente da
República Federativa Brasileira que fundou nossa capital
Brasília. Por iniciativa do governo municipal da época, duas
perimetrais foram denominadas com os nomes dos fundadores da cidade – a Rua Colonizador Ênio Pipino e a Rua João
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Moreira de Carvalho –, após o falecimento de ambos em 1995;
mais recentemente, a continuidade de ambas as ruas também
recebeu a denominação de Rua Colonizador Ênio Pipino II
e Rua João Pedro Moreira de Carvalho II, respectivamente
(Lei Nº 1172/2009).

4. Pesar pelo desrespeito à
motivação toponímica inicial
Dessa forma, registra-se a motivação toponímica do
período de implantação da cidade de Sinop, ocorrida diferentemente das cidades-irmãs Claudia, Santa Carmem e Vera
e intenciona-se também registrar o pesar pelo desrespeito
à motivação toponímica inicial. Por exemplo, a Avenida
Mognos (nome de árvore típica da Amazônia, atualmente
com extração proibida devido à ameaça de extinção) passou
a chamar Avenida Governador Júlio Campos em 1984 (Santos, 2014, pág. 87), em desobediência à Lei no 6.454, de 24 de
outubro de 1977, cujo Artigo 1o, reformulado em 2013, diz
Art. 1o É proibido, em todo o território nacional, atribuir
nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa
ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente
à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta.
[grifo nosso]
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E ainda acrescenta:
Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras
ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração
Pública direta ou indireta.
(...)
Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis a perda do cargo ou função pública que exercerem, e,
no caso do artigo 3º, a suspensão da subvenção ou auxílio.

Também a Avenida Vitória-Régia (uma das maiores
plantas aquáticas do mundo, típica da Amazônia) passou a
Av. André Antônio Maggi (Lei n° 1095/2009) e a Av. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira a Av. Avenida Abel
Dal’Bosco; a Rua dos Mognos, no Jardim Itália, foi designada
Rua Almir Rogério da Silva (Lei 1112/2009). Não somente as
denominações de plantas estão sendo substituídas, mas também outras advindas de motivações posteriores; por exemplo,
a Avenida Porto Alegre, localizada no Bairro Alto da Glória
agora é Avenida Odalgir Sgarbi (Lei nº. 1161/2009)
Acredita-se que, numa cidade em crescimento tão acelerado isso não se justifica, visto que cotidianamente novas
ruas e avenidas são criadas e, portanto, não haja necessidade
de retirar nomes já popularmente consagrados.
Esse hábito acabará ocorrendo no fato que é relatado
abaixo:
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Voltando ao livro, estive várias vezes para publicá-lo, mas
recuava sempre, diante de uma dificuldade ou outra. (...) A
cidade se expandiu de modo extraordinário nesse período,
surgindo a cada ano dezenas de novos logradouros, enquanto outros desapareciam ou trocavam de nome, exigindo o
contínuo desdobramento da pesquisa. Só na administração
de Moreira Franco e Waldenir de Bragança calculo em mais
de trezentos os decretos denominadores de ruas e praças...
(...) Foram desprezados os nomes de cidades (...) Sobraram
as pessoas, mais ou menos duas mil, incluindo as pessoas que
emprestaram mas já não emprestam o nome a logradouros
mais antigos. (SOARES, 1993, pág. 11 e 12).

Se as leis municipais se basearem em interesses políticos
e socioafetivos dos membros de cada gestão governamental,
ocorrerá o que se disse acima – até as pessoas deixarão de
“emprestar” seus nomes às ruas e avenidas, atendendo à
transitoriedade de gestões.
Em “Minha rua, nossa história: personagens e fatos que
dão nome às ruas de Sorocaba”, cidade fundada em 1654,
Maurício Sérgio Dias (2002) diz que
Ruas são veios, artérias da cidade; são onde sua circulação
estabelece ritmos diversos de pessoas, de veículos automotores, de cães e gatos. Ou, para recorrer ao vocábulo latino
ruga (sulco) que está na raiz do termo, ruas são as rugas da
cidade, as marcas que o tempo grava nas faces da terra, da
areia e do concreto. Os entalhes, as esfoladuras a modelar
não apenas o rosto, mas a índole da cidade, como sugere
Calvino. (DIAS, 2002, pág. 3)
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Criciúma, cidade de Santa Catarina, consulta a população para a mudança de nomes de logradouros, como constou
em Projeto de Lei, em 2013:
Art. 5º. Fica vedada a alteração de denominação de vias,
logradouros, praças, próprios públicos e demais locais
mantidos pelo município, salvo quando:
I – For homônima de outra já existente;
II – contar com anuência de dois terços (2/3) dos moradores
ou domiciliados a favor da alteração;
III – reunião com os moradores deverá ser convocada e ser
amplamente divulgada e nela serem expostos os motivos da
alteração, devendo desta ser lavrado em ata com assinatura
dos presentes.
§ 2º. A anuência prevista no inciso III, deverá ser expressa
através de abaixo assinado, devendo nele constar nome,
número da carteira de identidade, CPF, ou título de eleitor.
(CÂMARA DOS VEREADORES DE CRICIÚMA, 2013)

Parafraseando Dias (2002), por que não conservar a índole motivacional das ruas e avenidas da cidade, no mínimo
das que constam na famosa “casinha”? Uma cidade localizada
na zona Diversificação da fronteira agroflorestal e pecuária da
Amazônia Legal merece ter suas ruas com nomes de plantas,
além de isso significar deixar gravadas as “rugas” da intenção
dos fundadores da cidade!
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ANEXO
Mapa parte mais central de Sinop (MT)

Fonte: Mapa fornecido pela Netgraf Gráfica. Sinop (MT)
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POLÍTICAS PÚBLICAS
E A NOÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NO
ESPAÇO AMAZÔNICO
Tânia Pitombo de Oliveira

Introdução
Este texto é fruto do acompanhamento e orientação de
pesquisa de Iniciação Científica1 em atividades desenvolvidas
no Grupo de Pesquisa Educação e Estudos da Linguagem que
se orienta pela linha de pesquisa Sujeito do Conhecimento
e ancora suas reflexões nos pressupostos teóricos da Análise
de Discurso materialista histórica. Certificado pelo CNPQ
está constituído desde 2002 e desenvolve, atualmente, o

1. Bolsistas de Iniciação Científica (FAPEMAT) – Fundação de Amparo à Pesquisa
do Mato Grosso. Dayane Florentino Ferreira e Betsemens Barbosa de Souza.
Orientadora Profa. Dra. Tânia Pitombo de Oliveira.
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Projeto de Pesquisa e Extensão Tecer de uma discursividade
na região norte mato-grossense da Amazônia Legal: contextos
e possibilidades de desenvolvimento frente à sustentabilidade.
Mobilizando os sentidos de ‘desenvolvimento’ e de
‘sustentabilidade’, este projeto apresenta a análise da uma
prática discursiva inserida na Amazônia Legal, região Meridional, considerada faixa de transição entre o Cerrado e a
Floresta Amazônica. Focalizamos a região norte do estado
de Mato Grosso, município de Sinop, polo regional, por esse
ser o quarto município em população do estado e o maior
da região norte e destaca-se, ainda, como um centro médico
de referência, econômico e comercial para os habitantes das
cidades vizinhas que se deslocam diariamente em busca de
serviços o que a habilita como núcleo irradiador de sentidos
na região norte do estado.
Em quarenta anos de história e gestada em um processo
migratório em que a prática discursiva se encontra marcada
pelas formulações ‘progresso’ e ‘desenvolvimento’, procuramos
evidenciar a constituição de um espaço de dizer em suas relações político-jurídico-ambientais e econômicas que possibilite
apreender os efeitos de sentidos que circulam nesta região
e contribuir na formação discente nas reflexões do discurso
pedagógico.
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Figura 1: Grupo Sinop/Colonizadora Sinop.

Fonte: Arquivo particular da empresa 1974/2014

A região política administrativamente denominada
Amazônia Legal é distinguida em função de paradigmas de
caráter ecológico ambiental, que influenciam a maneira como
a própria sociedade se posiciona em relação a esta região,
com reflexos sociais, jurídicos, econômicos e organizacionais.
Estes paradigmas ambientais são construídos em ambiente
global, muitas vezes desconsiderando os paradigmas ambientais adotados na região, nem considerando a interpretação
dos paradigmas ambientais globais pela sociedade local. O
presente Projeto, ao apontar os elementos discursivos que
representam os paradigmas ecológicos ambientais locais,
reflete-se em uma nova forma de olhar para as representações
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sociais (paradigmas jurídicos, organizacionais, de políticas
públicas, ações econômicas, entre outras) onde as percepções
locais passam a ter uma maior evidenciação.
Ao pensarmos a posição sujeito morador desta região,
trazemos a reflexão de Orlandi (1996), pensando a exterioridade e o sujeito, em que “a materialidade dos lugares dispõe
a vida dos sujeitos” e a possibilidade de resistência desses
sujeitos passa a constituir outras posições que vão materializar novos ou outros lugares. Estas afirmações qualificam o
município como referência para a coleta de dados em atividade de pesquisa de campo na observação da prática discursiva
marcada por mecanismos discursivos de ‘justificativas’ em
um espaço ainda insólito de ações na relação com o destino
dado aos resíduos produzidos por esta sociedade.
Ao trabalhar a linguagem destas posições sujeito procuramos evidenciar a constituição de um espaço de dizer que
possibilite apreender os efeitos de sentidos que circulam na
região norte mato-grossense, em que a análise do material
se marca pela referência direcionada ao destino dado aos
resíduos da área urbana e área rural do município, tendo em
vista o impacto de questões ambientais que incidem sobre
a região, sob forte prática discursiva desenvolvimentista.
Esta pesquisa procura dar conta dos processos de produção
e significação da linguagem, sendo que a linguagem reflete
normas sociais e também as reforça.
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1. Mundo globalizado: equacionamento
entre ‘desenvolvimento’ e paradigmas
ambientais
Historicamente, muitos desafios se apresentam à humanidade frente a questões como um equacionamento entre
desenvolvimento e consciência ecológica ou educação ambiental. O mundo globalizado exigirá, cada vez mais, que as
nações definam o que entendem e como querem trabalhar a
noção de desenvolvimento (produzir/descartar) ou (produzir/
reciclar) na questão do equacionamento desenvolvimento/
sustentabilidade. Para que essas noções efetivamente constituam práticas, é necessário trabalhá-las/compreendê-las em
práticas discursivas sobre a questão preservacionista, ambiental
e governamental.
‘Desenvolvimento sustentável’, formulação presente na
prática discursiva da população brasileira que beira as margens do senso comum, sendo formulada em uma diversidade
de situações e sujeitos. A dificuldade em se precisar “o quê
significa e para quem” nos faz refletir sobre a necessidade de
nos debruçarmos sobre a questão e pesquisarmos sobre os
sentidos de “desenvolvimento” e os sentidos de “sustentável”
para a população brasileira que habita a região denominada
da Amazônia Legal e ainda mais especificamente, a região
acima do Paralelo 13º que tem limites restritivos em sua área
de desmate de fitofisionomias florestais em 20%, devendo
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permanecer 80% de área de preservação de floresta, conforme
pesquisa de PITOMBO-OLIVEIRA (2007).
Nesta proposta de reflexão sobre a linguagem fundada
nos trabalhos de Michel Pêcheux (1997) e Eni Orlandi (1996,
1999, 1999a), estaremos mobilizando algumas noções que
são de fundamental importância para a compreensão da
“constituição dos sentidos e dos sujeitos”. Abordaremos,
então, além das noções de sujeito e sentido, as de ideologia,
história, linguagem e discurso.
A Análise do Discurso é uma disciplina que pensa a
compreensão do fato de linguagem na relação do sujeito com
os sentidos e com o mundo. Para Orlandi (1999, p. 15),
[...] a Análise do Discurso, como seu próprio nome indica,
não trata da língua, não trata da gramática, embora todas
essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra
discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de
percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim
palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo
do discurso observa-se o homem falando [...] considerando
a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja
enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma de sociedade.

Para Pêcheux (1997, p. 160),
O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma
proposição, etc., não existe ‘em si mesmo’ (isto é, em sua
relação transparente com a literalidade do significante),
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mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas
que estão em jogo no processo sócio-histórico em que as
palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é,
reproduzidas)”.

Esta tese pode ser resumida dizendo que as palavras,
expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as
posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que
quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a
essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas
nas quais essas posições se inscrevem. Pêcheux chama, então,
formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica
dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura
dada, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob
a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de
uma exposição, de um programa, etc.).
Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, proposições, etc., recebem seu sentido da formação discursiva
na qual são produzidas, onde os indivíduos são “interpelados” em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas
formações discursivas que representam “na linguagem as
formações ideológicas que lhes são correspondentes”. Assim, “a determinação histórica na constituição dos sentidos
e dos sujeitos tem uma forma material concreta distinta nas
diferentes formas sociais” (ORLANDI, 1996).
Orlandi, no texto Do sujeito na história e no simbólico
(1999a: p. 17 a 22), faz uma afirmação fundamental para quem
trabalha o discurso – “a ideologia interpela o indivíduo em
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sujeito e este submete-se à língua significando e significando-se pelo simbólico na história” (p.17)
Significa dizer que o modo de interpelação do sujeito
capitalista pela ideologia é diferente do modo de interpelação do sujeito medieval (ORLANDI, 1996); se no sujeito
medieval a interpelação se dá de fora para dentro e é religiosa, a interpelação do sujeito capitalista faz intervir o
direito, a lógica, a identificação (ORLANDI, 1987). Nela não
há separação entre exterioridade e interioridade, mesmo se,
para o sujeito, essa separação continue a ser uma evidência
sobre a qual ele constrói, duplamente, sua ilusão: a de que
ele é a origem de seu dizer (logo, ele diz o que quer) e da
literalidade (aquilo que ele diz só pode ser aquilo) como
se houvesse uma relação termo-a-termo entre linguagem,
pensamento e mundo.
O sujeito moderno – capitalista – é, ao mesmo tempo,
livre e submisso. Para Orlandi (1999a: p.22),
Determinado (pela exterioridade) e determinador (do que
diz): essa é a condição de sua responsabilidade (sujeito
jurídico, sujeito a direitos e deveres) e de sua coerência
(não contradição) que lhe garantem, em conjunto, sua
impressão de unidade e controle de (por) sua vontade. Não
só dos outros mas até de si mesmo. Bastando ter poder.

Derivando do fato de que não há sentido se a língua
não se inscreve na história, para Orlandi “o que aparece ao
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sujeito como sua definição mais intensa e essencial é justamente o que o submete: quanto mais centrado o sujeito, (...)
mais cegamente preso a sua ilusão de autonomia”.
Para que se possa entender essa ilusão, a autora propõe
conhecer dois momentos no movimento da compreensão da
subjetividade. O primeiro momento é o indivíduo interpelado em sujeito pela ideologia. Essa é a forma de assujeitamento onde o indivíduo, denominado por Orlandi de primeiro
grau – I¹, afetado pelo simbólico, na história, seja sujeito, se
subjetive. Na teoria da materialidade do sentido este sujeito
se mostra, ao mesmo tempo, despossuído e mestre do que
diz, ilusão necessária de ser fonte de seu dizer.
Assim se entende o modo como, pela ideologia, afetado pelo simbólico, o indivíduo é interpelado em sujeito e
constitui a forma sujeito histórica, com sua materialidade.
Em um segundo momento, a relação do sujeito com a linguagem enquanto parte de sua relação com o mundo, em
termos sociais e políticos, uma nova perspectiva que permite
compreender as formas de individualização do sujeito em
relação ao Estado.
É agora o Estado, com suas Instituições que individualiza a forma sujeito histórica. Portanto, o indivíduo não é a
unidade de origem (indivíduo interpelado em sujeito – I¹),
mas o resultado de um processo (seria então o I², indivíduo
em segundo grau).
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Orlandi (1999a) propõe o seguinte esquema:
Simbólico

Sujeito (forma sujeito histórica)




Interpelação (Ideologia)

Estado – processo de
Individualização





Indivíduo ( I¹)
(bio, psico)

Indivíduo (I²)
Forma social capitalista
(social)

O sujeito capitalista tem a forma de um indivíduo livre
de coerções e responsável, sujeito jurídico de direitos e deveres frente ao Estado e aos outros homens. Quando se pensa
só o sujeito já individualizado deixa-se para fora o simbólico,
o histórico e a ideologia, que torna possível a interpelação do
indivíduo em sujeito.
Assim, Orlandi afirma o caráter irrecorrível do assujeitamento – em o indivíduo tornar-se sujeito, assujeitar-se ao
simbólico pela ideologia – e na possível resistência do sujeito
aos modos pelos quais o Estado o individualiza. É preciso compreender as possíveis formas de assujeitamento no discurso dos
habitantes da faixa de transição de floresta aberta para floresta
densa ou pré-Amazônia para se trabalhar a relação desenvolvimento/sustentabilidade posta pela materialidade do espaço.
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Para Orlandi, há uma afirmação fundamental para quem
trabalha na Análise do Discurso – “a ideologia interpela o indivíduo em sujeito e este se submete à língua significando e
significando-se pelo simbólico na história.” (1999b, p. 12). Há
um efeito que é o efeito ideológico elementar pelo qual o sujeito
não tem acesso ao modo como ele se constitui em sujeito, ou
seja, o modo como ele se constitui enquanto posição.
Para que possamos entender o discurso encontrado na
região norte mato-grossense é necessário compreender a história não como uma sucessão de fatos já dados, cronológicos.
Datas não interessam, mas os modos como os sentidos são
produzidos e circulam. Segundo P. Henry (1997, p.51) “não
há ‘fato’ ou ‘evento’ histórico que não faça sentido, que não
peça interpretação, que não reclame que lhe achemos causas
e consequências. É nisso que consiste a história, nesse fazer
sentido, mesmo que possamos divergir sobre esse sentido em
cada caso. Isto vale para nossa história pessoal, assim como
para a outra, a grande História”.
E o questionamento que se apresenta, em nossa pesquisa,
pensa em como se dá a questão dos detritos rurais e urbanos e
como esta população, inserida no cenário da região Amazônica,
lida com estas questões.

2. Espaço rural e paradigmas ambientais
A pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), feita
pelo Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE),
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divulgou que a produção agrícola brasileira cresceu 4,3% em
2012 e chegou a R$ 204 bilhões. O resultado foi por causa do
Aumento das áreas com plantio de soja e milho. A área agrícola cultivada em 2012 chegou a 69,2 milhões de hectares,
um milhão a mais que em 2011.
Mato Grosso é o segundo estado brasileiro em produção
agrícola, com R$ 26 bilhões. De acordo com pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), o estado foi o maior produtor
de milho e soja em 2012. O primeiro do ranking é o estado
de São Paulo com 17,8% na participação nacional. Paraná e
Minas Gerais são terceiro e quarto lugar respectivamente.
Frente ao crescimento no estado de Mato Grosso do
setor agrícola e aos indissociáveis impactos ambientais,
neste trabalho importa mapear a formas como os discursos
sobre a sustentabilidade, especificamente na área periférica
rural, são significados durante o processo que impulsionou
o desenvolvimento econômico do município em relação ao
destino dos resíduos produzidos.
Conforme o site oficial do município de Sinop, www.
sinop.mt.gov.br com acesso em 19/08/2014 às 15:30h; acompanhamos o lançamento do Plano agrícola e Pecuário (PAP)
2014/2015 elaborado pela Presidência da República em que a
região de Sinop se encontra evidenciada como referência em
duas situações argumentativas: a primeira como a concessão
de privatização da BR 163 que atende demanda solicitada de
transporte de safra rumo à região norte com saída pelo Porto
de Santarém para diminuir o gargalo dos Portos de Santos
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(SP) e Paranaguá (PR) no escoamento da safra de grãos. E, a
segunda, diz respeito à produção agrícola da região, assim,
considerando o dizer do coordenador-executivo do Movimento Pró-Logística da Associação dos Produtores de Soja e
Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Edeon Vaz Ferreira,
Na safra de soja e milho de 162,5 milhões de toneladas
(2013), o Norte produziu 87,9 milhões de toneladas, 54,1%
do total; consumiu 17 milhões de toneladas e exportou, a
partir da região, 10,1 milhões. “O excedente de 60,8 milhões
de toneladas é o que vai saturar os portos de Vitória, Santos,
Paranaguá, São Francisco do Sul e até o de Rio Grande”.
Ao lançar o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2014/2015, no
dia 21, a presidente Dilma Rousseff fez um balanço positivo
do Programa de Investimento em Logística (PIL). “A primeira
etapa das concessões foi bem-sucedida. Rodovias como a 163,
em toda a extensão do Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso
até Sinop, e a BR-050, entre Goiás e Minas Gerais, na região do
Triângulo Mineiro, passaram à administração privada e deverão
ser duplicadas em até cinco anos”, afirmou na ocasião. Ao todo,
o PIL totaliza investimentos de R$ 240 bilhões.
No dia 22, durante o evento da Federação das Indústrias do
estado de São Paulo e do Rio de Janeiro (Fiesp/Firjan), empresários, executivos e especialistas da área de infraestrutura e
agronegócio discutiam como lidar com os gargalos de logística
que encarecem o escoamento da produção agrícola. “Temos
de nos virar com as rodovias, pois vamos continuar a depender
muito delas nos próximos 15, 20 anos”, afirmou José Vicente
Caixeta Filho, diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP).
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A alternativa de escoamento da safra pelo Norte, atualmente
um centro de desenvolvimento de estradas, ferrovias, hidrovias e terminais portuários, deve mudar o perfil logístico
brasileiro. Segundo o coordenador-executivo do Movimento
Pró-Logística da Associação dos Produtores de Soja e Milho
de Mato Grosso (Aprosoja), Edeon Vaz Ferreira, considerando
a safra de soja e milho de 162,5 milhões de toneladas (2013),
o Norte produziu 87,9 milhões de toneladas, 54,1% do total;
consumiu 17 milhões de toneladas e exportou, a partir da região, 10,1 milhões. “O excedente de 60,8 milhões de toneladas
é o que vai saturar os portos de Vitória, Santos, Paranaguá, São
Francisco do Sul e até o de Rio Grande”, explica.
Na parte Sul, a produção menos o consumo doméstico rendeu
um superávit de 5,4 milhões de toneladas, que, somado ao
excedente do Norte, resultou em embarque de 66,2 milhões
de toneladas para exportação. O volume tende a aumentar.
Para 2017/2018, a expectativa é de que o Brasil responda por
um terço da produção mundial de soja.
Lançamento do Plano Agrícola. Disponível em: www.sinop.
mt.gov.br. Acesso em: 19/09/2014 às 15:30h.

A direção argumentativa que caracteriza as práticas
discursivas regionais se volta para a questão da região Norte
ter produzido 87,9 milhões de toneladas, 54,1% do total na
safra de soja e milho de 162,5 milhões de toneladas (2013);
alterando o cenário desta região de área de transição entre o
cerrado e a floresta Amazônica, inserida na Amazônia Legal,
como referência na produção de grãos.
O trabalho de campo, com visita à Secretaria do Meio
Ambiente Municipal e entrevistas, nos aponta diretamente
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para a questão dos insumos e agrotóxicos utilizados na produção de grãos e o descarte das embalagens com resíduos
tóxicos, sendo este o fator preponderante da questão de resíduos rurais. A contrapartida à questão apresenta-se na LEI
nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 no dizer de uma Política
Pública que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências. Desta LEI, recortamos, em especial, o item 12
que assim se apresenta:
XII – logística reversa: instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;

Em atendimento ao parágrafo que institui a Logística
Reversa como instrumento de “desenvolvimento”, as empresas são obrigadas a receber, viabilizando a coleta dos resíduos,
as embalagens produzidas e que possam vir a contaminar o
meio ambiente, reaproveitando e oferecendo destino ambiental adequado.
Assim, a CEARPA (Centro de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos de Sinop), em sua página www.
cearpa.com.br, se apresenta como criada e mantida por empresas revendedoras de agrotóxicos da região; que recolhem
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as embalagens por elas vendidas e movimentam uma proposta
ambiental de destino – prensagem e reciclagem – do material.
Em 2000 foi criada a lei nº 9974/00 que torna as embalagens vazias de agrotóxicos, responsabilidade dos fabricantes e
revendedoras destes produtos. Em função desta lei, nasceram
as Associações de Revendas de Produtos Agropecuários.
Em setembro de 2007, as Associações decidiram unir-se
em todo o estado para assumir essa responsabilidade com
mais força, organização e uniformidade, com o intuito de
aumentar significativamente o índice do recolhimento das
embalagens vazias de agrotóxicos do campo. Para tanto, foi
criado em 14 de setembro, o CEARPA/MT, Conselho Estadual
de Associações das Revendas de Produtos Agropecuários de
Mato Grosso.
As Associações do estado passaram a adotar o nome CEARPA e padronizaram os seus estatutos e regimentos para falarem a mesma língua, em busca de colaborar ativamente com
outros órgãos que atuam com o objetivo de limpar o campo
e conscientizar os produtores agropecuários da importância
de cuidar da terra e das águas com mais responsabilidade,
tornou-se questão de urgência e emergência.

3. Espaço urbano e paradigmas
ambientais
Ao mover-se um olhar aos discursos presentes na memória social que se mostram a partir da prática discursiva
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de seus moradores e que são significados e ressignificados
nas imagens que foram/são produzidas, procura-se compreender a maneira como os órgãos municipais, responsáveis
pelo meio ambiente e limpeza urbana, se organizam em
relação aos paradigmas ambientais, assim como o sistema
gerencial utilizado para orientar os membros da organização
no cumprimento de metas ambientais propostas pela administração; conforme observamos no depoimento abaixo, com
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do
município de Sinop (MT) em entrevista ao Projeto,
Somos responsáveis pelo controle, de alguma maneira, de
todo o desenvolvimento urbano, gerando qualidade de vida,
mobilidade social, acessibilidade pública, limpeza, urbanização e paisagismo.

Na continuidade dos trabalhos de pesquisa, nos voltamos para a questão dos resíduos produzidos pelos restaurantes da cidade, e como representante deste segmento
visitamos o mais antigo e conceituado restaurante da cidade,
para entendermos o destino dado aos resíduos.
Ao perseguir o progresso, o ser humano está em constante movimento, criando/modificando ambientes e tendo
que lidar com os resultados desta prática. Este movimento
já se mostra, evidenciado em uma prática registrada por esta
pesquisa, em processos como o acondicionamento do óleo
usado e posterior envio para reciclagem, pela compostagem
dos resíduos orgânicos para adubo, que são utilizados ainda
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como moeda na troca por frutas e verduras produzidas no
cinturão verde do município. Pensar questões e possibilidades dessa natureza possibilita interferir diretamente no
desenvolvimento sócioeconômico e cultural da população
que conduza a um caminho de práticas que possibilitem a um
novo olhar em uma proposta harmônica entre as urgências
do desenvolvimento e a necessidade da sustentabilidade.
Apresentamos a sequência do processo de armazenamento, coleta e reciclagem em uma parceria das empresas
Associação Comercial e Industrial de Florianóplois (ACIF)
e A Companhia de Melhoramentos da capital (COMCAP),
sediadas em Florianópolis e com atuação no município de
Sinop (MT).
Figura 2: Processo de Reciclagem de óleo de cozinha realizado por empresa de armazenamento, coleta e reciclagem do óleo de cozinha
em Sinop (MT).

Fonte: http://www.acif.org.br/_editor/imagemanager/images/reoleo/
proc._de_reciclagem.jpg
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Outra empresa atuante desde 2010 no município de
Sinop, que faz a reciclagem de óleo de cozinha e o transforma em biodiesel, é o Novo Óleo. Conforme mídia em www.
celeirodonorte.com.br, em Sinop, o programa tem como,
idealizadores e responsável, a Fiagril. “Para a Fiagril, trata-se
de colocar em prática conceitos expressos na missão e visão
corporativas, que tratam a responsabilidade socioambiental e
a preservação do meio ambiente, como questões fundamentais no relacionamento empresa-sociedade”, disse o gerente
Socioambiental, Gheorges Rotta.
Todo o óleo de fritura, óleo saturado, recolhido, acaba
sendo transformado em biodiesel na fábrica da Fiagril, em
Lucas do Rio Verde (MT), alternativa que se utiliza de matérias-primas renováveis e que resulta em um produto menos
poluente que o diesel. Pesquisas comprovam que um único
litro de óleo pode contaminar milhares de litros de água,
afetando o bem-estar dos seres vivos e o equilíbrio ecológico.
Dessa forma, “além de contribuir com a preservação do meio
ambiente, evitando o entupimento de tubulações e danos
causados pela contaminação de rios, solo, lençóis freáticos, o
projeto vem para disseminar práticas sustentáveis no meio da
população, ao difundir a ideia de que a qualidade de vida e o
futuro do planeta dependem de nós”, conforme depoimento.
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4. Efeito de fecho
Para que a noção de desenvolvimento se sustente na
equação Estado (leis) e povo (prática), necessário se faz pensar
as possibilidades de sustentabilidade na contemporaneidade
e o papel do Estado frente às necessidades da região norte do
estado de Mato Grosso, sendo necessárias adequações das leis
ambientais para a realidade dos municípios mato-grossenses.
Dessa forma, essa pesquisa contribui para compreender
como são produzidos efeitos de sentidos sobre desenvolvimento sustentável em materialidades discursivas que pensam
a questão do destino dos resíduos no espaço urbano e rural
que se apresentam pelas vias dos discursos de sujeitos em
diferentes posições, como ecos que sinalizam a harmonia
entre o desenvolvimento econômico, a tecnologia e a vida
ecológica, nesses territórios que constituem essa parte da
Amazônia Legal, a região de Sinop.
Em relação ao impacto social, o Projeto de Pesquisa
possibilita um levantamento detalhado das características
da relação Estado/sociedade em nossa região de interesse
e que essa sociedade, que se apresenta com uma economia
emergente, possa pensar o caminho das melhores práticas
para a aliança entre desenvolvimento e sustentabilidade.
Em relação ao impacto econômico e ambiental, e por esse
projeto pertencer à área das Ciências Humanas – Educação e
dos Estudos da Linguagem, espera-se que, com a divulgação
dos dados levantados em simpósios/encontros/palestras e no
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trabalho nas Universidades, o Grupo de Pesquisa possa estabelecer um programa permanente de discussão que vise pensar
a conservação da biodiversidade local e o desenvolvimento
sócioeconômico como questões muito mais abrangentes do
que as tradicionais metas econômico-financeiras.
Já, em relação ao impacto científico e tecnológico, o
maior passo dessa pesquisa está em discutir e levantar com
os habitantes da região norte mato-grossense, o que essa população entende/trabalha/pratica como recursos científicos e
tecnológicos frente a uma proposta de conciliação econômica:
desenvolver economicamente e integrar a sustentabilidade
em uma proposta que vá além e transborde as políticas públicas, marcando significativamente a cultura de uma população.
Assim, os paradigmas ecológicos ambientais locais movimentados e insuflados na relação sociedade local/Políticas
Públicas (Estado), alteram a posição sujeito em sua reflexão
ambiental e possibilitam novas e outras posições.
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MATIZES DO FALAR
NORTE MATO-GROSSENSE:
APONTAMENTOS
SÓCIO-SEMÂNTICO-LEXICAIS
SOBRE O ITEM BISCATEIRO
Neusa Inês Philippsen

Introdução
Este estudo apresenta parte das discussões feitas na
tese intitulada A constituição do léxico norte mato-grossense
na perspectiva geolinguística: abordagens sócio-semântico-lexicais, defendida na Universidade de São Paulo (USP). A
abordagem teórico-metodológica pautou-se nos pressupostos
geo-sócio-linguísticos, que envolvem as áreas de concentração da Geolinguística contemporânea e da Sociolinguística
Variacionista. O principal propósito da pesquisa foi refletir
sobre a língua portuguesa falada em quatro cidades do norte
mato-grossense (Vera, Santa Carmem, Sinop e Cláudia) e
apresenta-se neste artigo, como resultados, a transcrição, ca-
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talogação, registro e análise de variantes lexicais relacionadas
ao item biscateiro, em uso pelos sujeitos moradores dessas
cidades. Descreve-se, por sua vez, um recorte da linguagem
utilizada por estas comunidades linguísticas no presente.
Nesse sentido, Cristianini acentua que
[...] a análise de aspectos semântico-lexicais da fala de um
grupo humano, especialmente num recorte regional, proporciona a recolha de formas inguísticas que denotam as
influências socioculturais sofridas por esse grupo. Assim,
podemos falar da força criadora da linguagem que, por vezes,
atravessa fronteiras políticas e naturais, infiltrando-se, de
forma sutil, em culturas e sociedades diversas1.

O recolhimento dos corpora dessa pesquisa se fez,
inicialmente, por meio de vinte relatos de experiência pessoal, apreendidos em entrevistas induzidas, gravadas em
áudio, feitas com pioneiros dos quatro pontos de inquérito
citados. Em seguida, formularam-se 210 questões, amparadas, fundamentalmente, na materialidade linguística das
narrativas apreendidas e na versão final do questionário
linguístico direcionado ao aspecto semântico-lexical (QSL),
aprovada pelo Comitê Nacional do Projeto ALiB (2001). Estas
questões foram aplicadas a quarenta sujeitos, divididos em

1. CRISTIANINI, Adriana C. Atlas semântico-lexical da região do grande ABC – um
estudo geolinguístico. Disponível em http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/
slp22/02.pdf. Acessado em 16 de mar. de 2013, às 16h e 13min.
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igual número entre os gêneros feminino e masculino, vinte,
mesma distribuição numérica essa que se fez entre as duas
faixas etárias selecionadas, de 18 a 40 anos, para os nascidos
na região, e acima de 50 anos, para os migrantes vindos de
outras regiões do Brasil e moradores locais há pelo menos
um terço – 1/3 – de suas vidas.
Com a conclusão das entrevistas e a reunião dos corpora, o passo seguinte foi catalogar os dados responsivos
em tabelas, quadros e cartogramas, no intuito de mostrar as
variantes diatópicas e socioculturais efetivamente em uso nos
pontos em análise. A importância desses registros se deve à
visão dinâmica de cada forma descrita, ou seja, compreendo,
em consonância com Busse, que
[...] o caminho percorrido pelas formas no espaço refaz o
trajeto do homem, e muito mais: revela a organização do
grupo, o papel de cada cultura e etnia naquela comunidade. [...] Os fenômenos revelados pelas cartas linguísticas
resultam na identificação de áreas conservadoras, áreas
inovadoras, áreas de difusão e áreas de transição. Essas
áreas nem sempre se encontram nos limites políticos das
localidades. Surge, assim, a compreensão de que a língua
não tem fronteiras, não respeita os limites instituídos pelos
homens; está condicionada, porém, por aspectos de ordem
geográfica e social. (BUSSE, 2010, p.2).

Portanto, parto dos falantes e da fala, na sua face viva
e móvel, atravessada pelas dimensões geográficas e pelos pa-
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râmetros sociais, para descrever fenômenos linguísticos, em
destaque aqui os que se relacionam semanticamente com o
item biscateiro, que circulam no norte mato-grossense, visto
que, ainda conforme Busse (2010), o estudo da fala e as análises sobre a variação têm como índice condutor a história e
a cultura do povo, pois tomadas enquanto representação do
comportamento dos falantes mostram, por sua vez, como os
fenômenos são moldados à luz das complexas relações sociais.
Pode-se perceber, então, que a língua em seus traços mais
particulares reflete as condições pelas quais os grupos vêm
se constituindo.

1. Mobilizações teórico-metodológicas
e contextuais
Conforme já salientado, apresentar e analisar uma
amostra do falar, de acordo com fatores diatópicos e aspectos
de natureza sociocultural, em quatro municípios do norte de
Mato Grosso: Sinop, Santa Carmem, Cláudia e Vera, fundados a
partir da ação de uma colonizadora denominada Colonizadora
Sinop S.A. nos anos 1970 , é a proposta diretriz desta pesquisa
de natureza dialetológica neste espaço geográfico, integrante
da Amazônia Legal.
Atualmente, Vera conta com uma população de 10.235
habitantes que atua em atividades relacionadas à economia
madeireira ou à reestruturada agricultura, principalmente na

222

Neusa Inês Philippsen

produção de grãos, como a soja, o arroz e o milho. Já Santa
Carmem conta com uma população de 4.021 habitantes, que
atua em atividades tais como: indústria madeireira, agricultura, agropecuária e prestação de serviços. Quanto à cidade
de Sinop, é a quarta maior de Mato Grosso em número de
habitantes, e conta hoje, em apenas 39 (trinta e nove) anos de
fundação, com uma população de 111.643 habitantes, tendo
uma economia diversificada, sendo, contudo, conhecida como
polo educacional. E Cláudia possui uma população de 10.635
habitantes2, apresentando, no momento, uma economia em
que se destacam, na agricultura, as produções de arroz, soja,
milho, feijão e coco; e na pecuária, os sistemas de exploração
de gado de corte e leite pelo sistema extensivo.
Vale ressaltar a pluralidade de falares que se encontram
nessas cidades, os quais se modelaram a partir do Projeto de
Integração Nacional (PIN)3, sancionado à época pelo então Presidente da República General Emílio Garrastazu Médici, com a
vinda de gentes oriundas de diferentes estados brasileiros – São

2. Os dados referentes às informações populacionais das quatro cidades foram
apreendidos do censo de 2010, publicado no Diário Oficial da União do dia
04/11/2010.
3. O PIN, criado pelo Decreto-Lei nº. 1.106, de junho de 1970, tinha como finalidade
específica financiar o plano de obras de infraestrutura das regiões compreendidas
nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)
e promover sua rápida integração à economia nacional. A primeira etapa do
PIN compreendeu o Plano de Irrigação do Nordeste e a construção das rodovias
Transamazônica e da Cuiabá-Santarém. (MÜLLER; CARDOSO, 1977).
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Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Paraíba, descendentes de italianos,
alemães, japoneses, suecos, ingleses, portugueses, ucranianos,
poloneses, espanhóis, indígenas e africanos –, conforme os vinte pioneiros entrevistados, sujeitos de pesquisa desse trabalho.
Compreendeu-se, assim, que, neste contexto, segundo
Dauzat (1922, p. 31), “a geografia linguística é essencial para
reconstruir a história das palavras, das flexões, dos agrupamentos sintáticos, de acordo com a distribuição de formas e tipos
no presente”, ou então, como ressalta Iordan (1962, p. 273), “a
geografia inguística significa a representação cartográfica do
material linguístico com o objectivo de determinar a repetição
topográfica dos fenômenos”.
Todavia, não se pode deixar de se levar em consideração,
também, o lugar da variação social, que remete ao “comportamento expressivo representacional” em cada ato de fala, pois,
[...] por ‘social’ entendo aqueles traços da língua que caracterizam vários subgrupos numa sociedade heterogênea; e por
‘estilística, as alternâncias pelas quais um falante adapta sua
linguagem ao contexto imediato do ato de fala. Ambas estão
incluídas no comportamento ‘expressivo’ – o modo como
o falante diz ao ouvinte algo sobre si mesmo e seu estado
mental, além de dar informação representacional sobre o
mundo. A variação social e estilística pressupõe a opção de
dizer ‘a mesma coisa’ de várias maneiras diferentes, isto é, as
variantes são idênticas em valor de verdade ou referencial,
mas se opõem em sua significação social e/ou estilística.
(LABOV, 2008, p.313).
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Amparada, fundamentalmente, por tais pressupostos
teóricos, dei então sequência à organização dos dados observando inicialmente a quantificação numérica relacionada à
frequência e à distribuição dos itens lexicais que foram dados
como respostas para as 210 perguntas que emergiram de 14 áreas semânticas desta pesquisa: acidentes geográficos, fenômenos
atmosféricos, atividades agropastoris e extrativo-florestais;
fauna; ciclos da vida, convívio e comportamento social, religião
e crenças, jogos e diversões, habitação, alimentação e cozinha,
vestuário e acessórios, vida urbana, transportes e orientações
geográficas e doenças e tratamentos.
Essas observações me levaram à necessidade de uma
fundamentação teórica que abarcasse as noções de frequência e
de distribuição semântico-lexicais nos pontos de investigação.
Para tanto, vali-me de teóricos como Muller (1968), Coseriu
(1979, 1980), Barbosa (1979, 1989), Santos (1991, 2006), Cristianini (2007), Augusto (2012), entre outros linguistas que retratam
concepções de norma intrínsecas à fala. Cabe salientar que os
conceitos fundamentais que envolvem esses fenômenos da
linguagem são os relacionados à distinção tripartida apresentada por Coseriu (1979) entre sistema, norma e fala, sendo a
norma, vista por esse autor, como a realização “coletiva” do
sistema no falar de uma comunidade.
A essa relação conceitual concebida por Coseriu, Barbosa
(1989, p. 573-4) acresce, pautada na Linguística Estatística de
Muller (1968), à definição de norma, ou aos modelos de realizações concretas feitas por grupos de indivíduos, a observância do
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“conjunto dos fatos de alta frequência e distribuição regular”.
Assim, em conformidade com essa autora, Cristianini (2007,
p.104) nos aponta os caminhos para a “descrição de uma normalidade”. Esses caminhos deslizam para a compreensão de
que a distribuição regular de um item lexical ocorre quando
ele é utilizado por sujeitos em todos os pontos da comunidade
em questão, enquanto a frequência se identifica pelo maior uso
quantitativo de uma dada palavra, ou seja, destaca-se como a
mais empregada dentre as possibilidades semântico-lexicais
disponíveis pelos falantes na região em estudo.
Apresento, na subsequência, tão somente por questões
espaciais, apenas o recorte das considerações analíticas tecidas
ao item lexical biscateiro, o qual, integrante da área semântica
Fauna, foi dado como resposta à questão 92 do QSL elaborado
para o estudo: ...passarinho pequeno que tem um canto inconfundível, semelhante com “frifiu”, que ecoa nas florestas de nossa
região, mas que dificilmente se consegue enxergar?

2. Alinhavos de análise
Vale ressaltar, inicialmente, que em um estudo geolinguístico um conjunto de normas sociais na fala coletiva de uma
comunidade deve ser considerado, bem como é necessário
observar que uma língua histórica apresenta sempre variedades
internas, que se alinhavam, essencialmente, a partir das diferenças geográficas (diatópicas), entre os estratos socioculturais
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de uma comunidade linguística (diastráticos), ou ainda entre
os distintos tipos de modalidade expressiva (diafásicos).
Dessa forma, para a verificação da norma, assim como
da distribuição (regularidade e sistematicidade) das variantes
léxicas trazidas ao corpo de respostas à questão supracitada,
apresenta-se, abaixo, o cartograma gerado para o enunciado 92:
Cartograma 1: Distribuição e normatização das variantes léxicas trazidas
como respostas à questão 92.

Fonte: acervo pessoal da autora

Segundo as respostas da questão 92 ...passarinho pequeno que tem um canto inconfundível, semelhante com “frifiu”,
que ecoa nas florestas de nossa região, mas que dificilmente se
consegue enxergar?, elencadas no Cartograma, destaca-se que
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a maior ocorrência é do item lexical biscateiro, com vinte e seis
respostas distribuídas entre um número maior de proferições
masculinas, dezesseis, versus dez de respondentes femininas,
em todos os pontos de inquérito. Resultado numérico este que
se assemelha com a distinção de respostas entre entrevistados
acima de 50 anos, quinze, contra onze manifestações entre
jovens, de 18 a 40 anos.
Biscateiro, que equivale ao item lexical/tema desta questão, apresenta, ainda, um item variante dentre as respostas
evidenciadas pelos sujeitos, o substantivo primitivo biscate,
proferido tão somente por um homem, acima de 50 anos, de
Cláudia. Acentua-se, também, nos dados, o grande número
de não-respostas, ou seja, treze respondentes, dez mulheres
e apenas três homens, das cidades de Sinop, de Vera e de
Santa Carmem, não souberam atribuir nenhuma resposta à
pergunta supracitada. Ressalta-se que, dessa quantificação
numérica, só quatro respondentes, femininas, têm acima
de 50 anos, três mulheres de Sinop e uma de Vera, todos as
demais nove não-respostas são de jovens, de 18 a 40 anos.

2.1 O item lexical biscateiro:
apontamentos sócio-semântico-lexicais
O item lexical biscateiro, variante morfológica de
biscate/biscato, a qual, segundo Houaiss (2004, p.461), é
provavelmente ligada a b(e/i)sco e que descenderia do latim vescus, foi localizado como entrada em apenas dois dos
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seis dicionários pesquisados, no Aurélio (1986) e no Aulete
Digital. Já biscato registra-se nos quatro dicionários gerais,
em Bluteau (1712), em Pinto (1832), no Aurélio (1986) e no
Aulete Digital, como se pode ver abaixo:
Quadro 1: Reflexões analíticas sobre o item lexical biscateiro.
Dicionário / Entrada

Biscateiro

Vocabulario Portuguez & Latino –
D. R. Bluteau (1712)

(BISCATO OU BIſCÂTO) O comer, ou cibalho, que
levão os paſſaros no bico aos filhinhos. (p.127)

Diccionario da Lingua Brasileira –
Luiz M. da S. O. P. Pinto (1832)

(BISCATO) Fragmento. Propriamente he o que a
ave apanha com o bico, e leva ás crias. (p. 155)

Novo Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa (1986)

1– Bras. Aquele que faz biscates ou vive deles;
biscateador.
(BISCATO) O que as aves levam no bico para
os filhos comerem. (p.262)

Dicionário Contemporâneo da
Língua Portuguesa –
(Aulete Digital)

1– Pessoa que faz biscates, ou que vive de
biscates.
(BISCATO) Migalha de alimento que as aves
trazem para o ninho para darem aos filhos.

Dicionário Gaúcho Brasileiro –
João A. Bossle (2003)

_____________________________

Dicionário do Nordeste –
Fred Navarro (2004)

_____________________________

De acordo com as informações do quadro acima, é
possível inferir que o surgimento da variante morfológica de
biscato, biscateiro, tenha ocorrido durante ou após o século
XIX. Com relação aos sentidos trazidos pelos lexicógrafos,
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nos dois dicionários em que o item lexical biscateiro se encontra registrado, constata-se que estes não correspondem
aos propostos pelo conceito da questão 92 de meu QSL:
...passarinho pequeno que tem um canto inconfundível, semelhante com “frifiu”, que ecoa nas florestas de nossa região,
mas que dificilmente se consegue enxergar. Todavia, não se
pode desconsiderar que o significado de biscato, impresso
nos quatro dicionários gerais, esboça matizes de semelhança
ao enunciado conceitual de 92 quando se refere ao alimento
que os pássaros distribuem às suas crias.
Ainda assim, pode-se afirmar que há um deslocamento
de sentido para este item neste contexto sócio-histórico e
geográfico regional, pois se trata de uma alteração semântica, visto que biscateiro imprime, na região norte de Mato
Grosso, acepções peculiares e com particularidades pertencentes a esta região em estudo.
Para se compreender o contexto de significação que se
evoca para o item lexical biscateiro neste espaço integrante
da Amazônia, vale conferir a lenda Tapirapé4 contada por
Ana Cavalcante:
4. Os Tapirapé constituem um povo Tupi-Guarani habitante da região da serra
do Urubu Branco, no Mato Grosso. Em decorrência do contato com as frentes de
expansão, a partir de meados do século XX, sofreram intensa depopulação, período
em que estreitaram suas relações com grupos Karajá, até então seus inimigos.
Depois de terem seu território tradicional ocupado por fazendas de agropecuária,
na década de 1990 conseguiram reconhecimento oficial de duas TIs, sendo uma
delas coabitada pelos Karajá. Mas na TI Urubu Branco ainda enfrentam problemas
fundiários, em razão de invasões de fazendeiros e garimpeiros. Maiores informações
disponíveis no site http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tapirape/print.
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Conta a lenda que o biscateiro nasceu índio, na tribo dos
Tapirapés, habitando às margens do Rio Tapirapé, bem pertinho do Araguaia. Foi o índio mais lindo já nascido naquela
tribo. Admirado reverenciado por todos devido a sua beleza,
cresceu malandro e preguiçoso. Seu passatempo preferido
era assobiar para as mulheres e conseguir sua atenção.
Os homens da aldeia começaram a ficar incomodados e
enciumados. Saíam para caçar e o Biscateiro não ia junto.
Ficava na aldeia, com as mulheres que lhe cortejavam. Um
dia, quando não aguentavam mais a situação, resolveram
reunir o conselho dos homens para discutir o que fazer com
o Biscateiro e chamaram o Pajé.
A primeira sugestão do Pajé foi transformá-lo em um Caetetu
ou um veado. Um índio argumentou:
– Não podemos fazer isso, ele é nosso irmão. Se for transformado em um animal desses poderá ser morto por algum caçador.
– Podemos transformá-lo em uma cobra ou em um jacaré!
Os outros acharam que esta também não era a melhor solução, pois o biscateiro poderia morder alguém da tribo.
Não tendo mais saída, o Pajé sugeriu:
– Então vamos transformá-lo em um pássaro. Será um
pássaro pequeno para não servir de alimento, terá penas pouco coloridas que não servirão para enfeites e será
difícil de ser visto, confundindo-se com a folhagem da
mata. Dessa forma nosso irmão viverá feliz, livre na mata
e não nos incomodará mais cortejando nossas mulheres.
Assim reuniram toda a aldeia em grande festa e num ritual
mágico o índio Biscateiro foi transformado em pássaro.
Saiu voando e escondeu-se na mata. Mas não adiantou muito,
Mesmo pássaro, até hoje continua assobiando para as mulheres.
Não pode ouvir um movimento na mata que dispara seu assobio.
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Notas:
1 – Biscateiro ou Peito-de-aço é como o Lipaugus vociferans
é chamado em Mato Grosso, na região de mata amazônica.
2 – Biscate – No sertão de Mato Grosso, biscate é sinônimo
de prostituta, mulher leviana, que dá atenção aos assobios
dos homens5.

Dessa maneira, independentemente da existência ou
não do personagem lendário descrito na tradição popular
dos tapirapé, o fato é que é este sentido que circula no solo
norte mato-grossense para esta espécie de pássaro em que
machos em estado de acasalamento “se reúnem e defendem
um território razoável se fazendo notar pela fêmea através
de sinais visuais, acústicos ou olfatórios elaborados” (OLIVEIRA, 2007, p. 2). Destaca-se que estes sinais acústicos se
assemelham aos assovios humanos, portanto, à associação do
pássaro que “até hoje continua assobiando para as mulheres”,
e ainda, tenuemente, ao significado da nota 2 de Cavalcante:
“mulher leviana, que dá atenção aos assobios dos homens”.
Constatações estas são evidenciadas também na materialidade enunciativa de relatos de experiência pessoal:
“escutava só aqueles biscateiro fio, fio, fio, fio” (SC6 F6) e
“biscateiro, né, é o que você anda e te acompanha na beira

5. CAVALCANTE, Ana. Biscateiro. Fórum Wikiaves. Disponível em http://www.
wikiaves.com.br/forum/archive/index.php/thread-1248.html. Acessado em 07 de
set. de 2012, às 18h.
6. Sujeito migrante feminino da cidade de Santa Carmem.

232

Neusa Inês Philippsen

do mato o tempo inteiro assoviando, é o tal do biscateiro,
tinha bastante, até hoje tem.” (S10 M7).

Considerações finais
De acordo com os apontamentos analíticos feitos e
conforme os resultados sócio-semântico-lexicais apreendidos
à tessitura de biscateiro, é possível afirmar que o fato deste
item lexical estar sendo utilizado em menor proporção pelos
jovens, de 18 a 40 anos, pode ser indício de descontinuidade
de uso deste item na comunidade linguística em estudo.
Assim, de acordo com os resultados apreendidos, o item
biscateiro exibe, além de uma alteração semântica peculiar
à região em estudo, conforme constatado acima pelos registros conceituais trazidos pelos lexicógrafos, um descenso
de utilização no contexto linguístico da comunidade norte
mato-grossense.
Compreende-se, desse modo, que a continuidade deste
uso lexical pode estar comprometida, pois, conforme estudos que se têm feito desta espécie de pássaro na Amazônia,
ainda não se conhece os requisitos mínimos para a sua sobrevivência.

7. Sujeito migrante masculino da cidade de Sinop.
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Segundo Oliveira:
O Lipaugus vociferans é um autêntico representante da fauna da floresta amazônica e apesar de ser abundante pouco
se conhece sobre seu canto e sobre seu comportamento.
Não se sabe até que ponto a degradação de seu ambiente
natural pode influenciar no seu canto e no seu comportamento, ou se há padrões comportamentais distintos em
função das diferentes localidades na sua área de distribuição
na Amazônia. Por ser uma espécie frugívora necessita de
grandes áreas de floresta com árvores em frutificação para
manutenção de uma população geneticamente viável. [...]
Assim, a qualidade do habitat vai determinar a presença
deste cotingídeo. (OLIVEIRA, 2007, p. 2).

Portanto, o âmbito de uso linguístico do item lexical
biscateiro na comunidade em foco está diretamente ligado
aos efeitos dos contextos socioambientais, uma vez que, segundo Assis (2010), os padrões de comportamento variantes
em função do tempo e do espaço começam a ser entendidos
como parte da evolução da sociedade e da linguagem.
Após todos esses apontamentos feitos, e sem deixar de
realçar as possibilidades outras de leituras, ressalta-se que
no norte mato-grossense é possível verificar, com relação
aos fenômenos linguísticos e modos de falar, além dos multidialetalismo e multiculturalismo, provenientes de distintas
regiões brasileiras, marcas e características próprias à região,
as quais sintetizam a realidade da língua portuguesa em uso
nas quatro cidades pesquisadas.
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FATORES INTERVENIENTES
NO PROCESSO DE
LETRAMENTO
Célia Zeri de Oliveira

Introdução
De acordo com os órgãos medidores dos níveis de
letramento no Brasil, como exemplo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), é desejável que a população escolarizada atinja, no ano de 2022, o índice de 6,0 nas
habilidades de leitura e escrita. O IDEB avalia o ensino por
escola, município ou estado e dentro do parâmetro de 0 a 10
leva em conta o desempenho dos alunos na Prova Brasil e no
Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), bem como as
taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar.
No contexto das instituições de ensino básico, deparamo-nos com uma série de dificuldades para que ocorra a
efetivação do letramento, entretanto, é necessário que os professores as conheçam de modo aprofundado e assim possam
lidar com as adversidades do ensino-aprendizagem de modo
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a garantir a eficácia das metodologias utilizadas, ocasionando,
consequentemente, o alcance das metas desejadas.
Sabemos que são diversos os fatores que influenciam
a aprendizagem, de modo positivo ou negativo, porém, no
processo de formação profissional, nem sempre os professores apoderam-se desses conhecimentos, senão porque as
universidades não oferecem a formação integral, senão pelas
oportunidades de construção de saberes profissionais por
meio da formação continuada.
Desse modo, por meio da pesquisa-ação procuramos
conhecer de perto os fatores que impedem a efetivação da
leitura e escrita, por meio da observação participante junto a
uma escola de ensino básico em que os índices de leitura e
escrita têm se mantido negativos ao longo dos anos, de acordo com os dados apresentados pelos sistemas avaliativos do
IDEB. Os dados inscritos por meio da pesquisa são interpretados e analisados por meio do princípio da interpretabilidade,
transformando os “textos” em discurso, ou seja, o princípio de
que o texto se discursiviza na medida em que o pesquisador
busca as intenções não explicitadas em sua produção.

1. Conceituando letramento
Tomamos o conceito de letramento como expansão dos
conceitos de alfabetização, pois, num universo globalizado,
o indivíduo precisa ser letrado para ter a possibilidade de
interagir nas instâncias sociais. Pois, de acordo com Soares:
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Letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais, é o conjunto de práticas sociais ligadas
à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em
seu contexto social (Soares, 1998, p.72).

Assim, as habilidades e competências individuais são
redimensionadas para um plano maior, uma vez que, para
ter as suas necessidades atendidas na perspectiva de um cidadão, o indivíduo tem a necessidade de saber utilizar todos
os recursos que o letramento proporciona, e, em algumas
vezes, usar também o multiletramento.
A partir dos estudos de Street (1984), passamos a delinear uma marca divisória entre dois enfoques: letramento
autônomo e letramento ideológico. O enfoque autônomo concebe o letramento em termos técnicos, independentemente
do contexto social e com uma variável autônoma, mantendo
uma natureza intrínseca para a cognição e consequentemente para a sociedade. Nesse conceito, o contato escolar com
a leitura e a escrita, pela sua própria natureza, faria que o
indivíduo desenvolvesse gradualmente as habilidades que o
levariam a estágios universais de desenvolvimento em termos
de letramento.
Ao contrário do modelo autônomo de letramento, o
enfoque ideológico vê as práticas de letramento com ligação indissolúvel às estruturas culturais e de poder dentro da
sociedade e, desse modo, reconhece a variedade de práticas
sociais associadas à leitura e à escrita em diferentes contextos.
De acordo com Street (1993), o significado do letramento varia
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no decorrer do tempo de acordo com as diversas culturas, e
varia ainda dentro da mesma cultura. Desse modo, as práticas
de letramento são diferenciadas de acordo com cada contexto
onde se desenvolve.
No nosso atual contexto social, cabe às instituições de
ensino a função de oferecer aos indivíduos as alternativas
para o letramento, proporcionando os recursos necessários
para que os alunos desenvolvam seus potenciais de interação. Desse modo, é necessário pensar em práticas de leitura
e de escrita que propiciem a efetivação da aprendizagem, e ,
imbuídos nessas práticas, atinja-se a proficiência em leitura, em escrita, em compreensão e interpretação de textos,
oferecendo, desse modo, meios para que o indivíduo possa
interagir amplamente dentro da sociedade.

2. O iletramento no estado do
Pará – contextualizando
No nosso contexto atual de educação têm se desenvolvido políticas avaliativas que, em seus sistemas medidores,
fazem que tenhamos um panorama nacional dos níveis de
leitura e escrita das escolas brasileiras, por meio de avaliações aplicadas aos alunos da educação básica, registradas
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), através do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), sistema avaliativo criado pelo
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governo federal que mede especificamente as habilidades em
matemática e a proficiência em leitura dos alunos.
Além desses, há a Prova Brasil e o Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), avaliações para diagnóstico, com
o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e
questionários socioeconômicos. Esses testes são aplicados no
quinto e no nono anos do ensino fundamental e os estudantes
respondem a questões de língua portuguesa, com foco em
leitura, e matemática, com ênfase em resolução de problemas1.
Por meio dos resultados obtidos e disponibilizados
nesses sistemas avaliativos, podemos visualizar um panorama
geral dos níveis de desenvolvimento escolar no Brasil e, nesses
dados, o estado do Pará tem ocupado uma posição preocupante, pois apresenta por anos consecutivos os índices abaixo
de 4,0 no 5º ano do ensino fundamental, de 3,6 no 8º ano do
ensino fundamental e de 2,9 no 3º ano do ensino médio2.
Os dados apresentados inferem a necessidade de compreensão acerca dos fatores que têm influenciado negativamente a efetivação da aprendizagem e, consequentemente,
nos níveis de letramento dos alunos matrículados nas escolas
públicas do estado do Pará, conforme apresentamos a seguir.

1. Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&i
d=210&Itemid=324. Acessado em 30.09.14.
2. Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/Acessado em 30.09.14.
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3. Motivação e aprendizagem
De acordo com Kormos (2011), há um grande número
de estudos que tem destacado a importância do papel do
autoconceito de motivação. Dentro dessas perspectivas, a
motivação interage com o cognitivo e com as características
afetivas do indivíduo. Há, ainda trabalhos de pesquisa acerca
de motivação no campo da psicologia educacional. Em ambos
os estudos, as metas, as atitudes e as próprias crenças são
utilizadas como constructos centrais.
A motivação explica por que as pessoas selecionam
uma atividade em particular, quanto de seu tempo persiste
nessa atividade e quanto de esforço investem para atingir
seus objetivos. Esses três componentes da motivação correspondem às metas de iniciação e manutenção do esforço
para aprendizagem, que pode variar de acordo com a meta
estabelecida por cada aprendente.
Porém, a motivação ainda é algo difícil de definir, de
acordo com Gardner (2006, p.242), “motivação é um fenômeno muito complexo e com muitas faces”; assim, não é
possível obter-se uma definição simples, porque é visto por
diferentes escolas de pensamentos. De acordo com a perspectiva behaviorista, a motivação é vista como uma recompensa
antecipatória.
Entretanto, na concepção cognitivista, o termo motivação é visto como algo relacionado às decisões do aprendente,
pois envolve as decisões que a pessoa toma, como as experi-

244

Célia Zeri DE OLIVEIRA

ências e objetivos de que pretende aproximar-se ou evitar e
o grau de esforço que depreende nesses sentidos. Porém, a
definição construtivista de motivação dá ênfase ao contexto
social tanto quanto às decisões individuais.
Apesar das diferenças, em todas as definições dessas
três escolas de pensamento, o conceito de “necessidades” é
enfatizado, como, por exemplo, a compensação pelo cumprimento das necessidades por meio das escolhas feitas, e, em
muitos casos, isso pode ser interpretado pelo fator contexto
social (Brown, 2000).
Quando iniciamos um projeto de aprendizagem em
qualquer área, é preciso que haja motivação para podermos
persistir e nos empreendermos para a realização das tarefas
pertinentes ao projeto, e, assim sendo, a motivação pode ser
considerada a alavanca para o processo de letramento, o
que acaba por influenciar outros intervenientes que podem
prejudicar a aprendizagem.

4. Os principais fatores de influência
na aprendizagem de leitura e escrita
Na perspectiva dialógica de linguagem, de acordo com
Bakhtin (1952/2010, p.261), “todos os diversos campos da
atividade humana estão ligados ao uso da linguagem”. Desse
modo, o caráter e as formas desse uso são tão multiformes
quanto os campos da atividade humana, e mesmo assim não
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contradiz a unidade nacional de uma língua. As comunicações linguageiras dão-se em caráter dialógico e situam-se no
campo do discurso, nas interações entre os indivíduos.
Nas nossas comunicações diárias, utilizando os gêneros
primários, isto é, os que se formam na comunicação discursiva imediata ou, então, nas situações discursivas de convívio
social mais complexo (Bakhtin, 1952/2010), há a necessidade
de conhecermos os gêneros do discurso, uma vez que sem
eles o indivíduo não consegue comunicar-se habilmente de
acordo com os propósitos e com a intenção comunicativa de
cada contexto em específico. Assim, surge a necessidade de
estar letrado no mundo contemporâneo, o que inclui a possibilidade de poder interagir socialmente com competência
genérica.
Entretanto, mesmo sendo atribuída às instituições de
ensino a tarefa de habilitar os cidadãos de todos os saberes
necessários para a leitura e compreensão dos gêneros, para
utilizar a linguagem no sentido metafuncional, ou seja, aprender a língua, aprender sobre a língua e aprender por meio da
língua, esse objetivo tem falhado, a escola não tem cumprido
seu papel de fazer do indivíduo um cidadão com as competências de letramento.
Nesse aspecto, são considerados vários intervenientes
que têm influenciado de modo negativo para a efetivação do
letramento nas instituições de ensino, por exemplo, os fatores descritos a seguir, dados esses coletados, interpretados e
analisados por meio da metodologia da pesquisa-ação.
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O fator idade – podemos dizer que, em termos cognitivos,
o fato de ter mais idade ou menos idade não afeta diretamente
a aprendizagem do aluno. Entretanto, podem ocorrer intervenientes negativos em termos psicológicos, como exemplo,
os desestímulos causados pela vergonha de, em alguns casos,
não saber ler e escrever, o que acaba por fazer com que o aluno recorra a subterfúgios, como não participar das atividades
propostas em sala de aula para não deixar transparecer para
os colegas que não desenvolveu as habilidades necessárias para
que pudesse ser considerado um cidadão letrado.
O fator série-idade não pode ser tratado como um problema isolado dentro do âmbito escolar, pois está diretamente
relacionado com outros fatos, entre eles, o socioeconômico.
Não é raro no contexto educacional brasileiro as crianças deixarem a sala de aula devido às necessidades de trabalhar para
ajudar a família no sustento doméstico, fato que, num círculo
vicioso, tem causado prejuízo aos índices de desenvolvimento
educacional.
A estrutura familiar – os insucessos na efetivação da
aprendizagem podem ser explicados por meio de diversos
intervenientes, tais como: a personalidade do indivíduo, o ambiente social no qual vive, a motivação para aprender, as suas
próprias atitudes em relação ao processo de aprendizagem,
etc. Entre estes fatores, as relações familiares intervêm com
relação à formação dos conceitos-base do indivíduo, pois a
família é considerada como núcleo e modelo para todas as outras relações sociais constituídas na sociedade contemporânea.
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De acordo com Assis e Luca (2009, p. 200), a família
reflete os problemas da sociedade, bem como a presença ou
a ausência de valores nos diversos contextos humanos: “é o
espelho da criança nos primeiros anos de vida: é o primeiro
grupo social com que as crianças têm contato e pode propiciar
por meio do ambiente físico e social as condições necessárias
ao desenvolvimento da personalidade da criança”.
No entanto, temos visto as mudanças familiares ocorridas no transcurso do processo histórico de nossa atual sociedade; porém, as necessidades da criança em ter amparados os
seus direitos de proteção e afetividade continuam mantendo
o mesmo status, mesmo que essas necessidades não tenham
sido atendidas. Assim, a estrutura familiar é um dos pontos
importantes para que o indivíduo obtenha sucesso em seu
processo de desenvolvimento educacional.
A escolarização dos pais ou responsáveis – em relação
à aprendizagem das crianças, podemos dizer que o grau de
escolarização dos pais exerce influência por vários aspectos.
O primeiro deles é o grau de expectativa que os pais têm em
relação à escolarização dos filhos, entendendo-se que os pais
mais escolarizados tendem a esperar maior nível de escolarização e de aprendizagem em relação a seus filhos. Além disso,
o grau de escolarização dos pais influencia nos seus próprios
rendimentos no campo econômico-financeiro, e isso acaba
por fazer com que os pais menos escolarizados tenham menos
possibilidades em adquirir bens facilitadores de aprendizagem,
como livros, cadernos, computadores, jogos pedagógicos etc.
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Outro agravante no caso de pais com baixa escolarização, refere-se às horas dedicadas às atividades de aprendizagem. As crianças provenientes de famílias menos favorecidas
socialmente, algumas vezes, precisam trabalhar para ajudar
no sustento da família, e essa condição influencia negativamente quanto à evasão escolar, pois os torna mais cansados
e com menos disposição para dedicarem-se aos estudos.
De acordo com Machado e Gonzaga (2007), há efeitos
diretos e indiretos em relação à influência da escolarização
dos pais na aprendizagem dos filhos, citando os potenciais
canais dessa influência: a. Os pais mais escolarizados tendem
a ter rendimentos financeiros mais altos e com isso aumentam
as possibilidades de adquirirem bens para a aprendizagem de
seus filhos; b. geralmente têm como parceiros alguém com
nível similar, o que potencializa o efeito da escolaridade
dos pais; c. os pais mais educados tendem a terem menos
filhos, aumentando a qualidade e a quantidade de atenção e
dedicação a eles; d. os pais mais educados nutrem maiores
expectativas em relação à escolaridade dos filhos.
Nesse contexto, as famílias cristalizam-se socialmente
como fato rotineiro e preestabelecido, tendendo os mais
escolarizados a manter esse status e os menos escolarizados
a permanecer à mercê de projetos e programas que possam
satisfazer as necessidades de se tornarem cidadãos escolarizados.
O número de filhos por família – apesar de se ter pensado que as questões de aprendizagem relacionadas com
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os núcleos familiares davam-se somente em relação ao pai
e à mãe, os conceitos foram ampliados no que se refere ao
desenvolvimento social e emocional da criança. A relação
com os irmãos também se insere nos fatores de promoção
da aprendizagem. De acordo com Rutherford (2005, p.90),
no período de desenvolvimento de um indivíduo, os irmãos
cumprem cinco funções: promoção de afeto e segurança;
promoção de companhia e intimidade; promoção de apoio e
ajuda; promoção de modelos para a imitação para a aprendizagem de habilidades da língua e do desenvolvimento do
próprio modelo de trabalho interno de relacionamentos e
sentimentos dos outros por meio do conflito e da cooperação.
Entretanto, o número excessivo de filhos por família
pode ter efeito contrário na função de desenvolvimento do
indivíduo. Nas famílias muito numerosas, os irmãos acabam
por criar um sentimento competitivo entre si, particularmente
nas famílias que vivem na pobreza, uma vez que precisam
lutar pela sobrevivência e a escassez de bens pode gerar a
disputa dos irmãos pelos bens de sobrevivência. Desse modo,
a função positiva que os irmãos deveriam desempenhar na
família gera efeito contrário, em algumas vezes, devido ao
estado de exclusão em que se encontram os indivíduos.
Na promoção de afeto e segurança, por exemplo, em
famílias muito numerosas os irmãos mais velhos que poderiam servir de modelos para os mais jovens saem de casa
ainda cedo em busca de recursos financeiros. A promoção de
companhia é validada temporariamente, pois quanto mais

250

Célia Zeri DE OLIVEIRA

cedo saem de casa menos companhia proporcionam um ao
outro. Na promoção de apoio e ajuda, podemos dizer que
as atividades colaborativas são raras de acontecer, uma vez
que o stress gerado pelas disputas por bens de necessidades
básicas impede que se efetivem.
Quanto à promoção de modelos para a imitação para a
aprendizagem de habilidades e da língua, não há efetivação
total, pois depende diretamente do contato que cada um mantém com o outro; se o contato é diminuído, os momentos de
interação que servem para a aprendizagem tornam-se mais
restritos. Em relação ao desenvolvimento de sentimentos,
ao invés de haver o sentimento de pertencimento à família,
pode ocorrer o desapego familiar, já que os membros do grupo
desenvolvem entre si o sentido de competitividade. Assim, em
se tratando de desenvolvimento dos indivíduos, nas famílias
muito numerosas e com poucos recursos financeiros esse papel de suporte que deveria desempenhar fica comprometido.
A ajuda para fazer as tarefas de casa – É função dos pais
ou responsáveis dar suporte para que os filhos possam realizar seus deveres escolares levados para casa, uma vez que o
tempo de estudo não pode ser somente aquele realizado na
escola. De acordo com Nóvoa (1995), a participação dos pais
ou responsáveis na vida escolar dos filhos contribui com a
escola e com os processos de desenvolvimento e de aprendizagem de seus filhos, colaborando para uma escola eficiente
em termos de autonomia escolar, liderança organizacional,
articulação curricular, reconhecimento público, apoio de
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autoridades, etc. Ou seja, os pais possuem responsabilidade
legítima nas dimensões social e política no processo de formação dos estudantes.
Porém, há casos em que os pais pensam que não são
capazes de ajudar os filhos na escola, porque possuem grau
de escolarização menor do que o da própria criança. Esse
conceito de que não podem ajudar os filhos nas atividades escolares por não possuírem um grau desejável de escolarização
é um pensamento equivocado, pois ajudar os filhos a serem
bem sucedidos na escola envolve mais do que acompanhar
as tarefas e trabalhos trazidos para casa, estende-se à criação
de rotinas de estudo e, principalmente, às atitudes positivas
em relação ao processo de escolarização da criança, que irão
resultar em motivação.
A motivação para a criança efetivar com sucesso o processo de aprendizagem depende, de fato, do modo como os
próprios pais valorizam a educação e, assim, criam expectativas do desenvolvimento intelectual dos filhos. Nesse contexto,
a aprendizagem é caracterizada como um paradigma a ser desenvolvido em uma determinada rede de vínculos. Entre esses
vínculos, a família é o primeiro contexto no qual os padrões
de socialização se desenvolvem e se tornam uma base futura
para interação escolar e motivação para a aprendizagem.
O envolvimento e a atitude dos pais no processo de
aprendizagem e escolarização dos filhos resultarão na motivação, ou, ao contrário, na desmotivação para o sucesso
escolar. Quanto maior o empenho dos pais por terem seus
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filhos escolarizados, maiores são as chances de alcançarem
sucesso em suas formações escolares.
A realização de leitura fora do âmbito escolar – os hábitos
do aluno em relação à leitura fora do ambiente escolar estão
relacionados ao exercício da autonomia para a aprendizagem,
uma vez que a leitura é essencial para o indivíduo construir
seu próprio conhecimento, refletir sobre a sociedade e exercer
a cidadania, além de ser a principal via de acesso ao conhecimento de mundo e à obtenção de informação.
De acordo com Solé (1998), a importância da leitura está
na habilidade de interpretar texto escritos de muitos tipos,
com objetivos e intenções diferentes. Assim, esses fatores
contribuem para a autonomia do indivíduo. Freire (1989)
afirma que a leitura de mundo precede a leitura de palavras,
porém a leitura é um processo que envolve a compreensão
crítica que não se esgota na decodificação da escrita.
Entretanto, os professores do ensino básico têm observado que os alunos leem pouco quando estão fora do ambiente escolar, pois há diversos interesses pessoais por parte deles
que têm desestimulado a leitura, tais como jogos em celulares,
computadores, atividades recreativas, e até mesmo o fato de
terem de trabalhar para ajudar nas despesas da família e de,
com isso, diminuir o tempo que podem dedicar à leitura.
Há ainda a questão do paradigma familiar, de acordo
com Bernstein (2000), o fato de os alunos verem os pais lendo e fazendo comentários sobre o que está sendo lido é um
grande incentivo de leitura para as crianças, entretanto, no
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contexto social da classe média baixa, essas cenas são mais
raras de ocorrerem. Desse modo, o pouco tempo dedicado à
leitura, seja pelos objetivos de ler por prazer de obter informações ou de construir conhecimento, afetam diretamente
os níveis de aprendizagem do indivíduo.
O acesso ao lazer – o conceito de lazer em nossa sociedade deve estar enquadrado dentro das dimensões da cultura.
De acordo com Marcellino (1995), a cultura deve ser vivenciada no tempo disponível e em estreita relação com o trabalho
e com as demais obrigações da vida social, combinada com
os aspectos tempo e atitude, como um instrumento de mudança social e também como crítica à visão funcionalista do
lazer, trazendo-a, desse modo para a concepção utilitarista
de educação, apesar de ter sido conceituada na perspectiva
funcional no decorrer de nossos históricos sociais.
Assim, o lazer é visto como contribuição para o desenvolvimento pessoal do indivíduo, para sua sociabilidade e
humanização, desde que seja escolhido pelo próprio cidadão
por meio de seus gostos de subjetividades. Entretanto, o
acesso ao lazer está sempre condicionado aos fatores socioeconômicos, nas classes populares ou nas classes média e alta.
Os grupos de maior poder aquisitivo, desse modo, podem
desfrutar de maiores eventos de lazer, em comparação com
os grupos sociais menos favorecidos.
Em se tratando de aprendizagem, a escolha e a prática de lazer pelos indivíduos têm o objetivo de estimular as
aptidões para aprender coisas, considerando que o prazer
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proporcionado pelo lazer contribui para a alta autoestima
e para a motivação pessoal. Consequentemente, o maior
acesso ao lazer gera maiores oportunidades para a efetivação
da aprendizagem.

Considerações finais
No nosso atual contexto social, a tarefa de realizar
o letramento dos cidadãos é atribuída principalmente às
escolas. No entanto, ao concebermos o indivíduo com um
ser histórico-cultural e social, não podemos deixar de lado
o papel de cada instituição social para a formação integral
do ser humano e, para, ao mesmo tempo, pelas possibilidades que o letramento proporciona, dar a ele o acesso livre à
participação em todas as instâncias de nossa sociedade de
cultura grafocêntrica.
No âmbito educacional é delegada aos professores a função de “transformador”, ou seja, de transformar em cidadãos
letrados os indivíduos com toda espécie de carência pessoal e
social. Sabemos que, em alguns casos, essa atribuição torna-se
algo quase impossível, dada a escassez de recursos didáticos,
pedagógicos e metodológicos.
Contudo, o fator formação profissional do professor
pode ajudar na realização de propostas didáticas que deem
conta de amenizar a problemática existente no que se refere
aos baixos índices de letramento dos alunos, sem deixar de
mencionar que esse papel deve ser coadjuvado por meio de
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políticas públicas que atendam às necessidades básicas do
ser humano, dentre elas as necessidades de escolarização.
É necessário que o professor seja, acima de tudo, um
profissional reflexivo, para que possa, em primeiro lugar,
compreender a realidade dos alunos e, a partir de então,
empoderado pelo conhecimento, consiga propor atividades
didático-metodológicas e abordagens de ensino que deem
conta de habilitar os alunos a interagirem socialmente por
meio dos gêneros sociais/discursivos.
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A PESQUISA
UNIVERSITÁRIA
NA UNIR CAMPUS
DE VILHENA1
Richéle Timm dos Passos da Silva

Introduzindo a temática em questão
O papel da Universidade na contemporaneidade tem se
deparado com alguns desafios oriundos da atual dualidade
conflituosa desta sociedade do conhecimento: educar profissionais e produzir conhecimento com fins social/humanístico
ou visando apenas o lado mercadológico da demanda da
globalização capitalista?
1. Este texto faz uma análise de dados sobre grupos de pesquisa da UNIR, Campus de
Vilhena, lotados no Departamento Acadêmico de Ciências da Educação, que estão
sendo coletados a partir do projeto de pesquisa “A produção do conhecimento
pela atividade da pesquisa na Unir: revelando concepções”. Este projeto,
institucionalizado em 2013 está em andamento e tem previsão de termino em 2015.
Discutirá, entre outros objetivos, a função social da pesquisa nesta instituição e tem a
coordenação da professora Mestra Richele Timm dos Passos da Silva e a participação
de orientandas de graduação do curso de Pedagogia da UNIR, Campus de Vilhena.
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Essa dicotomia pode ser entendida como resultado das
mudanças ocorridas no campo econômico, científico, social,
político e tecnológico. Por isso, novas exigências e demandas
de formação e produção do conhecimento são feitas à Universidade cabendo-lhe uma nova postura e um constante
pensar-se.
Urge à Universidade repensar suas funções de ensino-pesquisa-extensão, seu papel social e político e seu compromisso com a sociedade, objetivando uma real emancipação
do sujeito e promoção da cidadania utilizando dos avanços
científicos e tecnológicos com o propósito de promover a
inclusão social dos sujeitos, capacitando-os como cidadãos
conscientes neste mundo globalizado.
Deste modo, é na Universidade, Instituição que possui
a finalidade de educar acadêmicos/profissionais e produzir e
divulgar conhecimento (s), que há a possibilidade de ocorrer
a interação e o diálogo mais reflexivo e mais complexo sobre
os fenômenos ocorridos nesta sociedade. É sabido que o
conhecimento na contemporaneidade desempenha função
importante passando a ser o capital mais valioso e necessário
para a busca de condições de uma vida mais digna e mais
humana.
Se a produção e disseminação do conhecimento é socialmente instituída como tarefa da Universidade devido a sua
origem e formação histórico-social, há que se pensar que esse
conhecimento produzido pela/na Universidade perpassa suas
funções legítimas de ensino-pesquisa-extensão integrando-a.
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Porém, historicamente tem-se que a atividade da pesquisa é
o lócus privilegiado pela instituição universitária com devido
status de produção do conhecimento.
Diante disso, convém saber como a instituição UNIR –
Universidade Federal de Rondônia, Campus de Vilhena, a partir
dos seus grupos de pesquisa, vem discutindo e realizando suas
atividades de pesquisa e produção do conhecimento.
Neste estudo, abordaremos a problemática da pesquisa/
produção do conhecimento, com o foco nas pesquisas dos
professores-pesquisadores dos grupos de pesquisa institucionalizados na UNIR, que fazem parte do Departamento
Acadêmico de Ciências da Educação (DACIE), Campus de
Vilhena.
Como objetivos, buscamos conhecer e compreender
a função da produção do conhecimento pela atividade da
pesquisa para a instituição e a finalidade da pesquisa para os
pesquisadores do Campus de Vilhena, segundo informações
das suas pesquisas realizadas.
Institucionalmente, ainda visamos identificar as resoluções, portarias e demais documentações da Universidade
em questão que compõe as normativas referentes à atividade
da pesquisa para esta instituição.
Para desenvolvermos essa investigação, entendemos
que é necessário resgatar aspectos históricos da implantação
da instituição no estado de Rondônia, por ser esta instituição ainda muito recente no desempenho de seu papel social
nesta região.
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1. Compreensões sobre o universo
pesquisado
A relação da Universidade com a sociedade, conforme
Goergen (2003), exige o envolvimento da Universidade como
um todo. Ou seja, que nas suas funções legítimas de ensino,
pesquisa e extensão a Universidade atenda igualmente um
sentido social que ultrapasse as questões de ordem econômica
ditadas pelo capitalismo globalizado. Cabe, portanto, à Universidade não ficar à margem do que acontece na sociedade
tendo o dever de se envolver na resolução de problemas, ou
na tentativa disto, fazendo as cabíveis reflexões e proposições.
Conforme Severino (2009, p.254), no atual momento
cabe “o debate sobre o sentido de uma Universidade que,
funcionária do conhecimento, pudesse colocá-lo a serviço
da sociedade [...] comprometida com o conhecimento, ela o
será também, por decorrência, com a extensão e a pesquisa,
tanto com o ensino”.
Por isso, refletir sobre as concepções e compreensões
institucionais e dos professores-pesquisadores, a partir do que
eles tem realizado nas suas atividades de pesquisa, auxilia a
promoção e a possibilidade de contribuir com a produção
do conhecimento nesta instituição e com a sociedade deste
entorno.
A história da Universidade de um modo geral, confunde-se com a história da sociedade: seu modo de organiza-
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ção, seu interesse e suas necessidades. As transformações
sociais decorridas das transformações no campo econômico,
cultural, político e científico-tecnológico acabam(ram) por
definir e direcionar o papel da Universidade em cada período histórico-social. Assim, para que na contemporaneidade
seja pensada a Universidade que temos, sua organização
institucional e seu papel nessa sociedade, é preciso resgatar
sua constituição, função e organização na história.
É possível definir historicamente os modelos de Universidade segundo a gestão e quanto a sua ênfase ou prioridade
do que hoje chamamos pesquisa-ensino-extensão, conforme
CF/88 (BRASIL, 2011). Destacamos por isso, os modelos considerados clássicos de Universidade que neste estudo são:
Modelo Humboldtiano, Modelo Napoleônico e o Modelo
Latino-Americano.
Segundo Morosini (2006, p.228), o chamado Modelo
Humboldtiano tem como “concepção de instituição de Educação Superior fundamentada na ciência, ou seja, na produção do saber”. Assim, a Universidade é vista como o local de
descoberta da verdade e do reconhecimento da necessidade
da pesquisa científica.
O Modelo Napoleônico, Morosini (2006, p. 229) conceitua como “concepção de instituição de Educação Superior
herdada do iluminismo, voltada ao sistema utilitarista de
ensino de formação profissional. Modelo francês elitista, de
escolas profissionalizantes e isoladas voltadas à transmissão
do saber”.
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Quanto ao Modelo Latino-Americano de Universidade,
a concepção é de Instituição de Educação Superior com a
fundamentação no caráter político, buscando a construção
de uma nova ordem social (MOROSINI, 2006, p. 227). Essa
autora, ainda expõe que a Universidade do Modelo Latino-Americano “tem como pressuposto que a Universidade deve
estar inserida na comunidade e da reflexão coletiva sobre
a realidade social, da busca de caminhos transformadores,
é que emerge a orientação para a comunidade acadêmica”.
No Brasil da contemporaneidade há resquícios desses
modelos de Universidade historicamente constituídos. Para
Cunha (2007, p.18), o “ensino superior brasileiro incorporou
tanto os produtos da política educacional napoleônica quanto
os da reação alemã à invasão francesa, esta depois daquela”.
Dessa maneira, é possível dizer que no Brasil a história da
Universidade é muito recente no plano temporal. E que a
compreensão por uma Universidade nos moldes mais autônomos dos modelos humboldtianos e franceses assume um
discurso mais acentuado no período de 1960.
A história das Universidades brasileiras nos diferentes
períodos pelos quais o Brasil se configurou e vem se configurando politicamente ainda busca por avançar no fazer e
no pensar uma Universidade mais autônoma e democrática.
A história da UNIR revela que é a única instituição de
ensino superior (IES) pública de Rondônia. É uma instituição

266

Richéle Timm dos Passos da Silva

multiCampi2, criada em 1982 pela Lei nº 7011, de 08 de julho,
após a criação do estado de Rondônia pela Lei Complementar
nº 47 de 22 de dezembro de 1981. Atualmente esta instituição
possui oito Campi em Rondônia localizados nos municípios
de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho,
Presiente Médici, Rolim de Moura e Vilhena (UNIR, 2013).
De acordo com Moreira (2007, p. 120)
Os desafios e enfrentamentos da Unir na sua constituição em
uma Universidade multiCampi nos remetem às experiências,
trajetórias e práticas da Universidade. O modelo e a opção
pela Universidade têm raízes no movimento pioneiro na
Universidade Federal do Parará, estendendo suas atividades
para o Amapá, Roraima e Rondônia.

Ainda para essa autora, “entre 1986 e 1989, a interiorização teve sua configuração ampliada, pois a UNIR, desde a
sua implantação (1982), deu continuidade às atividades da
UFPA no estado de Rondônia” (p. 120-121).
Conforme Moreira (2007), a UNIR em 1988 segue tal
exemplo planejando e implementado a abertura de cursos e
ações para a construção de Campus universitário: em Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena.

2. O termo multicampi remete a uma concepção de universidade com uma estrutura
organizacional distribuída em vários espaços geográficos, sem estabelecimento de
ordem de importância para qualquer um deles. Isso significa que tem unidades
com pólos de ação situados em contextos físico-territoriais diferentes e atende aos
interesses das regiões em que atua (LAUXEN, 2006).
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Atualmente, a sede administrativa da UNIR fica em
Porto Velho, onde estão a Reitoria e as Pró-Reitorias de
Administração (PRAD), de Cultura, Extensão e Assuntos
Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e de Pesquisa e Pós-Graduação e
Pesquisa (PROPESQ).
É possível dizer que a UNIR multiCampi é o resultado “de
um conjunto de esforços dos novos migrantes, integrados aos
interesses das localidades, que se articularam, no sentido de
demonstrar a importância da Universidade como mecanismo
de resolver problemas, formar profissionais e promover a integração e o desenvolvimento local” (MOREIRA, 2007, p. 124).
Em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da
Educação (MEC)” como a melhor Universidade da região
Norte, graças ao seu desempenho no Índice Geral de Cursos
(IGC), um indicador de qualidade das Universidades, que
considera os cursos de graduação e de pós, o corpo docente, a
infra-estrutura e o programa pedagógico” (UNIR, 2013, p. 01).
Essa instituição tem como missão “produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, articulando
ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculiaridades
regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e
contribuindo para a transformação social” (UNIR, 2014, p. 01).
E projeta-se com a visão de
consolidar-se como uma Universidade multiCampi que, a
partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de excelência na produção e difusão do conhecimento científico,
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tecnológico e humanístico, tornando-se referência nacional
em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da sociedade
(UNIR, 2013, p. 01).

A legislação que regula as Universidades brasileiras
revela a concepção de Universidade que a sociedade em um
dado momento histórico-político e social a compreende. Entre avanços e retrocessos do regime democrático brasileiro,
tem-se a Reforma de 1968 que legislou sobre a Universidade
brasileira em relação a sua organização departamental, a
estrutura organizada da pesquisa-ensino-extensão e da
pós-graduação.
Leite (2010, p. 98) diz que a Universidade por decreto
adquiriu nova identidade e que “a legislação para a educação superior trouxe como base o perfil ‘desejado’ para a
Universidade – indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão”, não desconsiderando os modelos norte-americano
e humboldtiano.
A LDB 9394/96 apresenta quanto à finalidade a que
destina a educação superior, no art. 43, sete incisos onde as
palavras conhecimento ou científico são evidenciadas, dessa
maneira percebe-se que a função maior desta modalidade de
ensino destina-se a tal finalidade. Com isso, tem-se que tanto
a diplomação nas diferentes áreas do conhecimento quanto o
estímulo à criatividade e a aproximação da realidade dos problemas sociais ancorados através do conhecimento, produção
do conhecimento, conhecimento científico são esperados.
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Temos a presença da pesquisa destacada no inciso III que
diz “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive” (BRASIL, 2010).
Percebemos que a pesquisa destina-se a um fim maior
que é “o entendimento do homem e do meio em que vive”.
Porém, o que na maioria das vezes ocorre é que a Universidade
imprime sua distinção e hierarquização entre conhecimento científico, aquele que é reconhecidamente validado pela
academia, e outros tipos ou formas de conhecimentos, que a
Universidade considera como não científicos. Assim, a própria
relação entre ciência e sociedade acaba por ser dicotômica.
As legislações, normativas e resoluções da UNIR imprimem o direcionamento que a instituição, a partir dos sujeitos
que a compõem, dá aos seus afazeres de ensino, pesquisa e
extensão e direcionam as ações de todos os envolvidos no
processo educativo.
Assim, conforme Estatuto da Universidade, Seção II, da
Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, temos o
Artigo 30 que diz que “a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão tem a finalidade de fomento, planejamento,
acompanhamento e auxílio às atividades de natureza científico-tecnológica e extensão da UNIR” (ESTATUTO, 2013, p. 01).
Ainda neste documento, Título III, Do Ensino, Da Pesquisa e Da Extensão, Capítulo II, Da Pesquisa, encontramos
no artigo 38, a referência de que a pesquisa tem como função
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específica “a busca de novos conhecimentos, métodos e técnicas e estará voltada, principalmente, para o estudo da realidade
regional e para o desenvolvimento sócio-econômico-cultural,
devendo realizar-se em estreita integração com o ensino e a
extensão” (ESTATUTO, 2013, p. 01).
Encontramos no artigo 39 que as atividades de pesquisa
descritas poderão ser desenvolvidas e mantidas pela UNIR, ou
resultar de convênios com outras instituições e no artigo 40 que
a “programação das atividades de pesquisa serão regulamentados pelo Conselho Superior Acadêmico, pelos Conselhos dos
Núcleos e Campi e pelos Colegiados nos termos deste Estatuto
e do Regimento Geral” (ESTATUTO, 2013, p. 01).
Percebemos que no estatuto da instituição há um cuidado
em pensar as questões que são de interesses locais e regionais
articuladas sempre na indissociabilidade das três funções da
Universidade de ensino, pesquisa e extensão e, ainda, a preocupação com o desenvolvimento da região ao desenvolver a
atividade de pesquisa. Observamos também que as pesquisas
podem vir de convênios e com isso há abertura a outras possibilidades de articulação institucional.
Quanto ao Regimento Geral da instituição, temos o Capítulo VII, Da Pesquisa, em seu artigo 147 que reforça a questão da
indissociabilidade dizendo que “A UNIR desenvolve a pesquisa
nas suas diversas modalidades e áreas do saber, como função
indissociável do ensino e da extensão e com o fim de ampliar
o conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento da
Ciência” (REGIMENTO, 2013, p. 01).
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Quanto ao que compreendem os incentivos e estímulos
as atividades de pesquisa, no artigo 148 do regimento diz que
O estímulo às atividades de pesquisa consiste em: I – concessão de bolsas de iniciação científica; II – capacitação de
pessoal docente em cursos de pós-graduação; III – concessão
de auxílio financeiro para projeto de pesquisa; IV – realização
de convênios com outras instituições públicas e privadas; V
– intercâmbio com instituições científicas, visando a incentivar os contatos entre pesquisadores e o desenvolvimento de
projetos comuns; VI – divulgação das pesquisas realizadas pela
UNIR; VII – realização de conclaves destinados ao debate de
temas de interesse da pesquisa; VIII – consignação de recursos
orçamentários; IX – recebimento de auxílio através de doação
de pessoas físicas e jurídicas; X – incentivo à participação de
discentes nos programas de iniciação científica; XI – incentivo
à participação de docentes em conclaves nacionais e internacionais; XII – outros incentivos que vierem a ser estabelecidos
(REGIMENTO, 2013, p. 01).

Dos artigos 149 a 152 do regimento, as informações
sobre competência de estabelecer as diretrizes que cabem
ao CONSEA, sobre projetos de pesquisa que são avaliados
e recebem deliberação pelos conselhos competentes, sobre
publicação de todos os projetos concluídos em andamento e
orçamento destinado a pesquisa que cabe ao CONSAD, são
os assuntos descritos.
Temos, portanto, as legislações institucionais que disciplinam a atividade da pesquisa realizada na UNIR e assim
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institucionalizam essa função tão significante e fundamental a
produção de conhecimento que se pretende numa instituição
de educação superior.
A que se compreender e levar em conta, que a Universidade em questão, neste ano de 2014 construiu seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018 e a atividade
da pesquisa irá passar por revisão projetando-se como um
desafio institucional a ser fortalecido.

2. A metodologia do estudo
O objeto de estudo neste momento diz respeito as
pesquisas realizadas pelos professores-pesquisadores dos
grupos de pesquisa lotados no DACIE, UNIR Campus de
Vilhena bem como as legislações institucionais pertinentes
a temática em foco.
Para esta análise ser realizada utilizou-se como método
a pesquisa documental, apoiada nos documentos institucionais da Universidade, nas fontes do Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil (DGP), Currículo Lattes e blogs e sites dos
grupos investigados.
Esse conjunto de fenômenos humanos será entendido
aqui, conforme Minayo (2010, p.21), “como parte da realidade
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes”.

273

A pesquisa universitária na UNIR Campus de Vilhena

Desse modo, foram consultados e considerados como
fonte primária, os documentos institucionais que conforme
Yin (2010, p. 128):
[...] são úteis mesmo que não sejam sempre precisos e
possam apresentar parcialidades [...] devem ser usados
cuidadosamente, e não devem ser aceitos como registros
literais dos eventos ocorridos [...] para os estudos de caso,
o uso mais importante dos documentos é para corroborar
e aumentar a evidencia de outras fontes.

Cabe ressaltar que, quando da leitura dos documentos,
é necessário, conforme Yin (2010, p. 131), que, “ao revisar qualquer documento é importante entender que ele foi redigido
com alguma finalidade especifica e para um grupo especifico
que não os do estudo de caso sendo realizado” (grifo do autor). Por isso, é necessário conhecer a intencionalidade desses
objetivos, a fim de poder ser o mais crítico à interpretação do
conteúdo da evidência.
Propõe-se a análise de conteúdo para compreender essa
documentação bem como os quadros construídos a partir
das referidas pesquisas que os professores-pesquisadores dos
grupos de pesquisa investigados realizam. Conforme Moraes
(1999), a análise de conteúdo “constitui uma metodologia de
pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de
toda classe de documentos e textos”.

274

Richéle Timm dos Passos da Silva

3. A análise investigativa sobre
os grupos de pesquisa
Inicialmente destacamos que quanto ao conceito de
grupo de pesquisa temos que é “um conjunto de indivíduos
organizados hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças” (CNPQ, 2012, p. 01). O que define a
hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno
científico ou tecnológico. Esses indivíduos organizados são um
grupo de pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico.
Dessa maneira identificamos que a UNIR atualmente
conta com 69 grupos de pesquisas institucionalizados no
DGP, segundo relatório do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) emitido em 2013
(UNIR, 2013).
No DACIE, temos 2 grupos de pesquisa institucionalizados na base de dados do DGP: o Grupo de Estudos Pedagógicos (GEP) e o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Relações
Raciais e Migração (GEPRAM).
O GEP é certificado pela UNIR desde 2007 e está vinculado ao Departamento de Ciências da Educação, Campus
Vilhena. As áreas predominantes do grupo são: Ciências
Humanas e Educação. Possui seis linhas de pesquisa com
atuação de 18 docentes-pesquisadores e 24 acadêmicos de
diferentes cursos da UNIR. Tem como lidera professora Dra.
Maria Cândida Müller (GEP, 2014).
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O Grupo é considerado um “espaço de produção de conhecimento do curso de Pedagogia do Campus de Vilhena e
de formação científica tanto para docentes quanto discentes”
(GEP, 2014, p. 01).
Quanto aos parceiros que o grupo GEP possui, encontramos referência de diálogos acadêmicos e pedagógicos com
os cursos de formação docente dos Campi de Rolim de Moura
(Pedagogia e História) de Ji-Paraná (Pedagogia e Licenciatura Básica Intercultural e com o Programa de Mestrado em
Psicologia de Porto Velho e, nessa parceria, o grupo é proponente efetivo do SED (Seminário de Educação), evento anual
de divulgação científica. O GEP também está vinculado ao
Mestrado Profissional em Educação Escolar da UNIR e desde
2012 promove o Seminário sobre Infância (SEMIN) evento que
discute as questões relativas à infância e às políticas públicas
do município de Vilhena para este segmento, sendo parceiros
neste evento o Conselho Municipal de Educação de Vilhena e
a Secretaria Municipal de Educação do Município (GEP, 2014).
As linhas de pesquisa que compõem o grupo são: Comunicação e Educação; Educação e Ensino de Matemática;
Educação Social; Formação e Condição Docente; Infância e
Culturas Infantis e Psicologia e Aprendizagem Escolar.
O GEPRAM é um grupo multiCampi que foi institucionalizado em 2011 e tem 4 pesquisadores e, 18 estudantes. É um
grupo multiCampi pois, comporta professores-pesquisadores
e estudantes dos Campi de Vilhena e de Ji-Paraná. Atualmente
conta com 5 Linhas de Pesquisa: Educação, Currículo e For-
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mação Docente; Língua(gem), cor e identidade; Literatura,
Gênero e Raça; Memórias, Trajetórias de vida e Mobilidade
social e Mídia(s), Cultura(s) e Migração. Tem como Líder(es)
do grupo, em Vilhena: Prof. Me.Claudemir da Silva Paula e
Ji- Paraná:Prof. Me. Paulo Sérgio Dutra.
Docentes e Discentes do grupo em questão dizem-se
preocupados em problematizar as Relações Étnico Raciais no
contexto da Migração Amazônica na interface dos estudos
das formas de ser, resistir e sobreviver de africanos escravizados ou não no Brasil, visando desenvolver e sistematizar
metodologias, métodos e técnicas de enfrentamento do
racismo e promoção da igualdade racial na sociedade brasileira (GEPRAM, 2014, p. 01).

O grupo tem como objetivo “estabelecer um programa
de pesquisa, ensino e extensão que agregue pesquisadores de
diversos segmentos da sociedade interessados nas temáticas
ligadas às questões da população negra e pessoas que se propõem a pensar e atuar na defesa de políticas anti-racistas”.
E, apresenta como meta a produção e divulgação de
conhecimentos e saberes sobre Relações Étnico Raciais e
Educação em conformidade com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
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A temática que pesquisam versa sobre a
relação entre cor/raça/etnia e Identidade no contexto da
miscigenação e como estas afetam as relações sociais e
afetivas no tempo e no espaço, buscando compreender a
participação das impressões e visões sobre o negro e cultura
afro-amazônica brasileira no desenvolvimento/manutenção
e/ou superação da discriminação racial e construção de uma
educação anti-racista (GEPRAM, 2014, p. 01).

A partir desses dados iniciais coletados, é possível
constatar que tanto o GEP quanto o GEPRAM são grupos de
pesquisa que buscam articular-se com a comunidade a partir
de investigação que compreendem questões sociais locais
e regionais extrapolando os muros da Universidade, pois,
incidem sobre questões sociais e educacionais pautadas em
ações que incluem preocupações com a atividade de ensino
e extensão.
Quanto aos projetos que os professores-pesquisadores
dos referidos grupos tem realizado, encontramos, a partir das
informações contidas nos currículos dos mesmos, as pesquisas que estão ocorrendo. Assim, construímos os quadros que
seguem com as informações das pesquisas destes sujeitos a
partir do ano de 2010.
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Quadro 1: Projetos de pesquisa dos professores-pesquisadores do GEP
ProfessoresPesquisadores

Projetos de Pesquisa

PP1

Narrativas Identitárias e Memória Social dos habitantes
da zona central do Município de Cerro Largo - RS.

PP2

Habilidades sociais de acadêmicos de pedagogia: a
percepção de si mesmos e do curso.

PP3

Não consta no Currículo Lattes

PP4

Crianças e adolescentes em situação risco pessoal e
social no município de Vilhena-RO.

PP5

Não consta no Currículo Lattes

PP6

Avaliação: selecionar ou formar?; Avaliação e
Formação Docente

PP7

Não consta no Currículo Lattes

PP8

Habilidades sociais de acadêmicos de pedagogia: a
percepção de si mesmos e do curso.

PP9

Habilidades e capacidades despertadas no fazer
pedagógico na inclusão escolar.

PP10

O ensino de geometria nos anos iniciais do Ensino
Fundamental: percepção de professores dos anos
iniciais de Vilhena (RO) sobre perímetro e área de
figuras planas.

PP11

O gênero na educação infantil: a construção das
diferenças

PP12

A produção do conhecimento pela atividade da
pesquisa na Unir: revelando concepções.
Fonte: Silva, 2014.
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Analisando os dados dos projetos de pesquisa dos
professores-pesquisadores do GEP percebemos a preocupação
com questões como o meio ambiente, formação de acadêmicos nas diversas áreas como: quanto as suas habilidades
sociais, formação para o ensino de maneira lúdica com jogos
educativos e o ensino de matemática nos anos iniciais do
Ensino Fundamental.
Também há discussões área da educação inclusiva sobre inclusão de alunos e políticas públicas que garantem o
direito a inclusão, questões voltadas para a educação social,
preocupação com crianças e adolescentes em situação de
risco no município de Vilhena, cultura da história e do saber
regional a partir das pessoas da comunidade.
As habilidades sociais dos estudantes de pedagogia,
no campo da psicologia escolar, os processos de escolarização, aprendizagem e desenvolvimento moral, a formação de
identidade e de gênero na infância, mais especificamente na
pré-escola.
Outro ponto estudado e pesquisado pelos sujeitos é a
Universidade, com a intenção de potencializar a responsabilidade social e política da Universidade.
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Quadro2: Projetos de pesquisa dos professores
pesquisadores do GEPRAM
ProfessoresPesquisadores

Projetos de Pesquisa

PP1

Negra sem Reticências: Corpo e Corporeidade na Poesia
de Escritoras Afro-Brasileiras;
Língua, Cor e Mistiçagem: impactos das políticas de
implementação da lei 10.639/03 no Livro Didático do
PNLD- 2010-2014 – Fundamental I.

PP2

De repente, Professor! Histórias de vida de ProfessoresMigrantes de Vilhena – RO: um olhar para a constituição
dos saberes e fazeres docentes.

PP3

Educação do negro no Vale do Guaporé: De Vila Bela
da Santíssima Trindade a Guajará-Mirim a construção
de saberes negros.

PP4

Não consta no currículo Lattes.
Fonte: Silva, 2014.

Notamos nas referidas pesquisas que os estudos são
voltados a defesa das causas referentes às relações raciais e
migração, a valorização do negro, as políticas públicas do livro
didático após a implementação da Lei 10.639/03.
Também percebemos a questão de formar professores
que compreendam a importância de valorizar os negros, e com
capacidade de ir para a escola com habilidade de não praticar
e/ou coibir ações racistas e discriminatórias.
Existem ainda pesquisas voltadas as histórias de vida
dos primeiros professores que ajudaram a colonizar o esta-
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do, com o intuito de unir ciência, cultura, saberes popular e
valorização docente.

Considerações finais
Por todo o investigado, compreendemos que a pesquisa
realizada nos grupos aqui estudados tem buscado a assumir
um caráter de investigação por um lado inovador no sentido
de que rompem com a tradição histórica de Universidade
pesquisar a partir de seus gabinetes e ser o único espaço que
interessa na produção deste conhecimento.
Santos (2008, p. 41) menciona que a Universidade
“produz conhecimento que a sociedade aplica ou não, uma
alternativa que, por mais relevante socialmente, é indiferente
ou irrelevante para o conhecimento produzido” e aponta que,
ao longo da última década, deram-se alterações que “desestabilizaram este modelo de conhecimento e apontaram para
a emergência de um outro modelo” o qual o autor denomina
conhecimento pluriversitário. Por conhecimento pluriversitário a que entender aquele conhecimento mais próximo da
realidade social, dito pelo autor como “contextual na medida
em que o princípio organizador da sua produção é a aplicação
que lhe pode ser dada” (SANTOS, 2008, p. 42).
O que é possível analisar frente as pesquisas realizadas
pelos grupos estudados é que indicam movimentos nesta área
de conhecimento pluriversitário pois atendem demandas da
realidade local e regional onde os sujeitos estão inseridos. Com
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isso, é passível de se dizer que o conhecimento produzido
possui relevância social.
Dessa maneira, o conhecimento passa a ter também
aplicabilidade “extra-muros” e promove a articulação entre
pesquisadores e utilizadores; [...] no fundo, “é a própria relação
entre ciência e sociedade que está em causa. A sociedade deixa
de ser um objecto das interpelações da ciência para ser ela própria sujeita de interpelações à ciência”(SANTOS, 2008, p. 43).
Severino (2009, p. 261) também contribui quando coloca
a pesquisa não em patamar superior, mas propõe uma articulação que inicia pela pesquisa, perpassa a pesquisa e conclui-se
com a pesquisa acadêmica:
[...] na Universidade, ensino, pesquisa e extensão efetivamente
se articulam, mas a partir da pesquisa, ou seja, só se aprende,
só se ensina, pesquisando, construindo conhecimento; só se
presta serviço a comunidade, se tais serviços nascerem e se
nutrirem da pesquisa. Impõe-se partir de uma equação de
acordo com a qual educar (ensinar e aprender) significa conhecer; e conhecer, por sua vez, significa construir o objeto;
mas construir o objeto significa pesquisar.

O que visualizamos é ainda uma discreta articulação
entre ensino, pesquisa e extensão, porém, para nos aprofundarmos mais nesse item seria necessária uma leitura mais
minuciosa dos projetos na sua composição, ou seja, ter acesso
a cada um desses instrumentos orientadores das pesquisas, o
que, no caso em questão, não foi realizado.
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Diante do contexto pesquisado e das constantes preocupações resultantes dessa sociedade do conhecimento, há que
se preocupar constantemente com a função da atividade da
pesquisa na instituição e perguntar-se a que propósito tem se
pesquisado, para quem e para que são pensadas e efetivadas
as pesquisas institucionais e como essas pesquisas tem ecoado
na sociedade local e/ou regional.
Acreditamos que através dessas indagações poderemos,
como pesquisadores, contribuir com a integração comunidade
e Universidade em prol do desenvolvimento da qualidade de
vida desses sujeitos.
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UNEMAT E O
PROCESSO DE EXPANSÃO
PARA O INTERIOR DE
MATO GROSSO
José Luiz Straub

Introdução
Para atender aos anseios da população e das lideranças
regionais mato-grossenses, no que se refere a formação de
professores, tem início em 1990 um processo de expansão da
hoje UNEMAT. Até ser constituída como UNEMAT a instituição passou por vários momentos que a significaram em busca
de sua expansão pelo interior de Mato Grosso. Inicialmente
deu-se a criação do IESC (Instituto de Ensino Superior de
Cáceres), criado em 1978; a seguir, em 1985, o IESC passa a se
chamar FCUC (Fundação Centro Universitário de Cáceres);
em 1989 a sigla é modificada para FCESC (Fundação Centro
de Ensino Superior de Cáceres); três anos passados, em 1992, a
Instituição passa a ser denominada de FESMAT (Fundação de
Ensino Superior de Mato Grosso); e em 1993 recebe a denominação, que continua até hoje, de UNEMAT (Universidade do
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Estado de Mato Grosso). Cada movimento, cada passo, cada
pessoa que ajudou a produzir a UNEMAT em seus momentos, anteriores e atuais, faz parte de um trabalho de lutas, de
avanços e retrocessos na busca de um espaço onde signifique
para o estado e para a população.
Analiso, neste trabalho, entrevistas e registros em livros e
documentos oficiais para mostrar a proveniência, emergência
e expansão da UNEMAT, a partir de 1978, e sua participação no
governamento da população de Mato Grosso. Conto, ainda, com
entrevistas com a reitora e os reitores eleitos na UNEMAT desde
sua criação: Carlos Alberto Reyes Maldonado1, Ilma Ferreira
Machado, Arno Rieder, Taisir Mahmudo Karin, Adriano Aparecido Silva; realizei entrevista com o diretor do Campus Avançado do Projeto Rondon em Cáceres, no período de criação do
IESC, que também foi reitor da UNEMAT, Arno Rieder; realizei
entrevista com a técnica administrativa do Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso, Luzia Helena Trovo Marques de
Souza, que acompanhou o credenciamento da UNEMAT e todos
seus recredenciamentos; realizei entrevista com o coordenador
da Faculdade Intercultural Indígena, Elias Renato da Silva Januário. Entrevistados aos quais agradeço imensamente pelas
contribuições. Parte do que segue faz parte de minha Tese de
1. No trabalho denomino os entrevistados de A, B, C, D, E, F e G. Embora cada
entrevistado fale mais especificamente de um período e de um contexto em que
assumiu a gestão da UNEMAT, ou de ações específicas realizadas na função que
tenha exercido, opto por manter suas entrevistas sem dizer o nome a quem cada
fala se refere. Faço isso, tanto por manter o sigilo do nome do entrevistado, quanto
por entender que suas vozes carregam consigo outras tantas vozes.
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Doutorado, intitulada “A emergência e expansão da UNEMAT
e o governamento da população mato-grossense”.2
Procuro mostrar como, ao longo dos últimos 35 anos, a
UNEMAT vem se constituindo para, junto com o Governo de
Mato Grosso, atender a população com ensino, tecnologia, e
qualificação, sempre com o olhar voltado para biopolíticas que,
pelo ensino, pesquisa e extensão, melhorem a vida das pessoas.
Essas ações, como mostramos neste trabalho, auxiliam na produção de riquezas, melhoria na qualidade de vida e condução
da população.
Sobre a ascendência (Herkunft), também traduzida como
proveniência, Veiga-Neto (2007, p. 59) diz que o que se deve fazer “é mapear as ascendências (Herkunft), na forma de condições
de possibilidade para a emergência (Entestehung) do que hoje é
dito, pensado e feito”. Assim, para Veiga-Neto (2007, p. 59, 60),
a ascendência “é aqui entendida como uma investigação que
não busca terrenos firmes, senão areias movediças, fragmentos,
omissões e incoerências que haviam sido deixadas de fora pela
história tradicional”. Sobre a emergência, Veiga-Neto (2007, p.
61) afirma que
[...] estudar a emergência de um objeto –conceito, prática,
idéia ou valor- é proceder à análise histórica das condições

2. Agradeço a meu orientador de Doutorado, Alfredo Veiga-Neto, e aos colegas de
orientação: Antônio, Dora, Gustavo, Jairo, Kamila e Tatiana, que me ajudaram na
produção da Tese da qual este texto faz parte. A CAPES e a FAPEMAT, que foram
parceiras no DINTER com a UNEMAT e a UFRGS.
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políticas de possibilidade dos discursos que instituíram e
“alojam” tal objeto. Não se trata de onde ele veio, mas como/
de que maneira e em que ponto ele surge.
Herkunft: é o tronco de uma raça, é a proveniência; é o antigo pertencimento a um grupo – do sangue, da tradição, de
ligação entre aqueles da mesma altura ou da mesma baixeza.
Freqüentemente a análise da Herkunft põe em jogo a raça,
ou o tipo social.

Neste trabalho, emprego o termo proveniência para
mostrar como a UNEMAT foi sendo constituída desde os primeiros movimentos da população e das autoridades de Cáceres
e região. Faço isso, acompanhando o que Foucault (2008b, p.
21) diz sobre a proveniência não ser
[...] uma aquisição, um bem que se acumula e se solidifica: é
antes um conjunto de falhas, de fissuras, de camadas heterogêneas que a tornam instável. [...] A pesquisa da proveniência
não funda, muito pelo contrário: ela agita o que se percebia
imóvel, ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra
a heterogeneidade do que se imaginava em conformidade
consigo mesmo.

A mobilização da população de Cáceres e região, nos
últimos anos da década de setenta, para a criação de uma
Instituição de ensino superior que atuasse na formação de
professores, como vemos em Zattar (2008), produzem ações
que auxiliam em sua emergência. Havia, por parte do Gover-
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no de Mato Grosso, promessas de criação de uma faculdade
pública para a região de Cáceres, o que não se concretizava.
Com a divisão do estado de Mato Grosso – ao ser desmembrado
o estado de Mato Grosso do Sul em 11 de outubro de 1977 –,
logo no início de 1978, o então governador se candidatou ao
Senado Federal, deixando o Governo de Mato Grosso na mão
de seu vice, o que produziu cobranças por parte da população
da criação da faculdade prometida em campanha. Como não
houve apoio do Governo de Mato Grosso para a criação da
Instituição de ensino superior, nem tampouco, como veremos
a seguir, criação de novos cursos pelas universidades que atuavam com o Campus Avançado do Projeto Rondon em Cáceres, houve iniciativa de representantes públicos municipais,
professores, Igreja e outros líderes municipais para a criação
do IESC. Mas todo esse movimento já vinha sendo gestado
fazia bastante tempo.
Passados 12 anos de criação do IESC, e a Instituição já sendo mantida pelo estado de Mato Grosso (no início a Instituição
era mantida pelo município de Cáceres), em 1990, após longos
debates no interior da FCESC – hoje UNEMAT – e desta com
a população e lideranças de Cáceres, além de representações
políticas de Mato Grosso, é criado o primeiro núcleo regional
de ensino superior em Sinop3. A criação do núcleo fazia parte
de um projeto de universidade, o qual vinha sendo produzido
3. Uma melhor compreensão da trajetória da Instituição até se constituir como
UNEMAT, poderá ser encontrada na Tese de Doutorado intitulada “A emergência e
expansão da UNEMAT e o governamento da população mato-grossense”.
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pela comunidade acadêmica da Fundação de Ensino Superior de Cáceres. Para a realização do projeto de expansão da
UNEMAT foi pensado, pela equipe que elaborou a proposta
inicial, avançar em quatro pilares: questão ambiental, educação, integração latino-americana e questão indígena. Esse
projeto propunha expandir a universidade para todo interior
de Mato Grosso, atendendo a população que não tinha acesso
ao ensino superior, o que dificultava sua qualificação e, assim,
o desenvolvimento das regiões do estado em consonância com
os países vizinhos.
Com a criação do primeiro núcleo regional de ensino
superior em Sinop, têm início a expansão da Fundação, o que,
a partir do final de 1990 – com o 1º Seminário de Expansão do
Ensino Superior Público Estadual – ganha apoio de lideranças
de todas regiões do estado que em conjunto definem a criação
de vários núcleos regionais de ensino superior. Assim, a hoje
UNEMAT passa a, gradativamente, se expandir para o interior,
mantendo a Sede em Cáceres. Surge, gradativamente, uma
“Universidade do interior para o interior”.
Assim, no ano de 1991, após o 1º Seminário de Expansão do Ensino Superior Público Estadual ocorrido no final
de 1990, a FCESC cria, segundo Zattar (2008), por meio de
Resolução do Conselho Curador da Instituição, referendado
por Decreto estadual, os núcleos regionais de ensino superior
de Alta Floresta, Alto Araguaia, Luciara, Nova Xavantina e
Pontes e Lacerda, que iniciam seus cursos em 1992. Em 1994,
a UNEMAT cria os campi universitários de Barra do Bugres
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e do Vale do Teles Pires em Colíder; em 1995 encampa, por
solicitação do Governo de Mato Grosso, o Centro de Ensino
Superior de Tangará da Serra, que já existia como Instituição
privada, e o torna campus universitário; em 1999 cria o núcleo
pedagógico de Juara, que em 2003 também se torna um campus
universitário4. Recentemente, em 2013, a UNEMAT encampa a
Instituição “União de Ensino de Diamantino”, tornando-a o 12º
campus universitário da UNEMAT e, em 2014, a Instituição de
ensino superior de Nova Mutum também é encampada como
o 13º campus universitário.
Esse processo de criação de campi universitários, que
teve início com o núcleo regional de ensino superior de Sinop,
se mantém latente, como vimos acima, atendendo demandas
regionais por formação na área do magistério e em áreas que
preparem a população para participar nos setores produtivos.
Para ampliar sua abrangência, a UNEMAT conta, ainda, com
a criação de núcleos pedagógicos, os quais alargam suas ações
para os locais distantes de campi universitários, como vemos
a seguir.

4. Os dados acima, sobre os campi universitários e núcleos regionais de ensino superior
foram retirados do site da UNEMAT: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2011/
anuario estatístico 2011-.pdf. Acessado em: 13 mar. 2013.
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1. Criando núcleos pedagógicos:
ampliando a rede para além dos
campi universitários na qualificação
da população mato-grossense
Para ampliar os locais de atendimento à população
distante dos campi universitários, a UNEMAT, em parceria
com o Conselho Estadual de Educação, buscou as alternativas possíveis. A solução encontrada foi criar estruturas
temporárias – os núcleos pedagógicos – vinculadas aos campi
universitários. No entendimento do “Entrevistado F”, a UNEMAT, junto com o Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso, criou formas de poder atender a população que estava
distante de algum dos campi universitários que a UNEMAT
possuía, e acredita que a proposta de atuação para além dos
campi universitários foi pioneira. O entrevistado defende
que a UNEMAT amparou-se nas legislações vigentes para
criar seu modelo multicampi, mas que ao criar os núcleos
pedagógicos não se pautou por formas já postas em prática
por outras Instituições. Mas mesmo não vindo ao encontro
da legislação existente no momento, o Conselho Estadual
de Educação foi parceiro da UNEMAT no empreendimento
dos núcleos pedagógicos como forma de atender a demandas específicas da população que se encontrava distante dos
campi universitários. Segundo o “Entrevistado F”, “houve
uma certa resistência no Conselho Estadual de Educação,
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por conta de, vamos dizer, quase que infringir essa diretiva
da legislação que, na verdade estabelecia para a universidade
a possibilidade apenas do campus universitário.
Esse processo contou com apoio do Conselho Estadual
de Educação, vencidas as divergências internas, por existir
uma necessidade de formação dos professores da Educação
básica de todo Mato Grosso, e porque para essa formação
ocorrer era necessário a UNEMAT ir até onde os professores
estavam atuando. Nessas práticas exercidas pela UNEMAT,
através dos núcleos pedagógicos, ficam caracterizadas práticas de poder em atendimento às políticas de qualificação
exigidas na LDB, e articuladas pelo Governo de Mato Grosso
com o apoio do Conselho Estadual de Educação. São estratégias de governamento articuladas entre UNEMAT e Órgãos
públicos de Mato Grosso para a formação de profissionais
mato-grossenses, como vemos no excerto que segue:
Eu lembro bem que houve uma certa resistência no Conselho
Estadual, por conta de, vamos dizer, quase que infringir essa
diretiva da legislação que, na verdade estabelecia para a
universidade a possibilidade apenas do campus. Por isso que
eu te digo que há algo político nisso, porque o Conselho passou
a entender que a nossa realidade, entende, uma realidade de
distâncias muito grandes, de uma população alvo que tinha
problemas para se deslocar, problemas inclusive econômicos,
certo? Então era necessário que se criassem uma forma de
atender essas populações que necessitavam. E ainda mais,
acho que aí entra também um fator que pesou na decisão do
Conselho Estadual, a indicação legal de que os municípios
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precisavam formar os seus professores para a educação básica.
Tanto é que você vê que os núcleos pedagógicos, a atuação
deles teve início foi com as licenciaturas.
Sim, eu acho que é um grande teor político nisso, [na criação
de núcleos pedagógicos]. Até porque, Luiz, é preciso que se
entenda que na legislação das diretrizes, digamos assim, do
ensino superior brasileiro as universidades elas tem autonomia
para criar os campi, os seus campi. É a única Instituição,
dentro da tipologia de Instituições de ensino superior que
tem autonomia de oferecer cursos fora da sua sede, certo, a
universidade. Então a nossa Universidade já foi criada nesse
modelo multicampi. Tudo bem, está dentro da legislação que
dá diretivas para o ensino superior. Agora, os campi eles tem
que ter uma estrutura que na verdade dê suporte para os
cursos, mesmo suporte que a sede tem, os campi devem ter.
Agora, para além disso, eu desconhecia naquele momento,
acho poucas Instituições, se houvessem, porque eu te confesso
que não realizei nenhum estudo, o que se via no Brasil eram
universidades que tinham, por exemplo UNESP, que tinham
esse modelo multicampi. Agora, a atuação para além dos campi
eu acho que nós inclusive que fomos pioneiros.
“Entrevistado F”, julho de 2011

Como vimos acima, o número de núcleos pedagógicos se
altera para mais ou para menos, dependendo dos cursos que
se iniciam ou se concluem. Por serem estruturas temporárias,
vinculadas a campi universitários, sempre que se enceram os
cursos nos núcleos pedagógicos, os mesmos são considerados
inativos e deixam de constar nos Anuários estatísticos da UNEMAT. Esse movimento, para mais ou para menos, de núcleos
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pedagógicos ativos e inativos mostram uma abrangência maior
ou menor no espaço territorial de Mato Grosso.
No Anuário Estatístico da UNEMAT de 2005 se constata
o funcionamento de 11 núcleos pedagógicos5: Araputanga,
Nobres, Jaciara (Vale São Lourenço), Confresa, São Félix do
Araguaia, Campos de Júlio, Jauru, Sorriso, Campo Novo dos
Parecis, Juína, Sapezal. Em 2006 são 13 os núcleos pedagógicos6 em funcionamento: Campos de Júlio, Campo Novo dos
Parecis, Confresa, Jaciara (Vale do São Lourenço), Jauru, Juína,
Lucas do Rio Verde, Nobres, Poconé, São Félix do Araguaia,
Sapezal, Sorriso e Vila Rica. Em 2007, segundo o Anuário
Estatístico da UNEMAT, o número de núcleos pedagógicos7
em funcionamento sobe para 14, com 13 deles localizados nos
mesmos municípios do ano de 2006, acrescidos do núcleo
pedagógico de Mirassol D’Oeste. Em 20088 os núcleos pedagógicos continuam os mesmos que estavam em funcionamento
em 2007. No ano de 2009 são 8 os núcleos pedagógicos9 em
5. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2005/anuario_
estatistico_2005_.pdf. Acesso em: 18 mar. 2013.
6. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2006/anuario_
estatistico_2006.pdf. Acesso em: 18 mar. 2013.
7. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2007/anuario_
estatistico_2007.pdf. Acesso em: 19 mar. 2013.
8. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/ anuário 2008. Acesso em:
19 mar. 2013.
9. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2010/anuario_
estatistico_2010.pdf. Acesso em: 11 mar. 2013.
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funcionamento, alguns deixam de atender, outros, que se
encontravam sem cursos em andamento, criam novos cursos
e outros, ainda, são criados para atender demandas regionais
em municípios ainda não atendidos pela UNEMAT. Em 201010
aumenta novamente o número de núcleos pedagógicos em
funcionamento, passando a funcionar em 10 locais: Aripuanã,
Confresa, Jauru, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D’Oeste,
Poconé, São Félix do Araguaia, Tapurah e Vila Rica. Já no ano
de 201111, dois dos núcleos pedagógicos que estavam em funcionamento deixam de constar como ativos por concluírem
suas turmas de graduação: Jaurú e São Félix do Araguaia. Essa
alternância de funcionamento dos núcleos pedagógicos vem ao
encontro da fala do “Entrevistado F”, de que a organização dos
núcleos pedagógicos é constituída por estruturas temporárias
para atender demandas específicas.
Ao buscar dados nos registros de Zattar (2008a), encontramos o ano em que os núcleos pedagógicos foram criados
e a quais campi universitários pertencem: em 1999 cria-se o
núcleo pedagógico de Rosário Oeste, vinculado ao campus
universitário de Barra do Bugres, no Médio Norte do estado;
ainda no mesmo ano criam-se os núcleos pedagógicos de
Araputanga, de Comodoro e de Jauru, no Oeste do estado,

10. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2010/anuario_
estatistico_2010.pdf. Acesso em: 11 mar. 2013.
11. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2011/anuario_
estatistico_2011-.pdf. Acesso em: 13 mar. 2013.
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vinculados ao campus universitário de Pontes e Lacerda; ainda,
em 1999, cria-se o núcleo pedagógico de Juara – que, em 2003,
passa a ser um campus universitário –, vinculado ao campus
universitário de Sinop, no Norte do estado.
No ano de 2001 é institucionalizado o Programa Módulos
Temáticos, que cria cursos de licenciatura nos núcleos pedagógicos de Guarantã do Norte, Matupá, Terra Nova do Norte
e Peixoto de Azevedo, vinculados ao campus universitário do
Vale do Teles-Pires, em Colíder, no Norte do estado. Em 2003
são criados os núcleos pedagógicos de Sapezal e de Campo
Novo do Parecis, vinculados ao campus universitário de Tangará da Serra, no Médio Norte do estado.
No ano de 2004 cria-se o núcleo pedagógico de Campos
de Júlio, vinculado ao campus universitário de Pontes e Lacerda, no Oeste do estado; o núcleo pedagógico de São Félix do
Araguaia, vinculado ao campus universitário do Médio Araguaia em Luciara, no Leste do estado; ocorre, ainda, a homologação de criação do núcleo pedagógico de Juina, vinculado ao
campus universitário de Tangará da Serra; a homologação de
criação do núcleo pedagógico de Sorriso, vinculado ao campus
universitário de Sinop, no Norte do estado; a homologação de
criação do núcleo pedagógico do Vale de São Lourenço, vinculado ao campus universitário de Cáceres, no Oeste do estado.
Em 2006 cria-se o núcleo pedagógico de Poconé, vinculado ao campus universitário de Cáceres, no Oeste do estado; o
núcleo pedagógico de Lucas do Rio Verde, vinculado ao campus
universitário de Sinop, no Norte do estado. No ano de 2007
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ocorre a homologação de criação do núcleo pedagógico de
Mirassol D’Oeste, vinculado ao campus universitário de Cáceres, no Oeste do estado; a homologação da criação do núcleo
pedagógico de Nobres, vinculado ao campus universitário de
Barra do Bugres, no Médio Norte do estado; a homologação
da criação do núcleo pedagógico de Tapurah, vinculado ao
campus universitário de Pontes e Lacerda, no Oeste do estado;
a homologação do núcleo pedagógico de Aripuanã, vinculado
ao campus universitário de Tangará da Serra, no Médio Norte
do estado.
Nos mapas que segue é possível verificar como os campi
universitários e núcleos pedagógicos da UNEMAT – ativos e
inativos – se encontram distribuídos no território de Mato
Grosso:
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Mapa do estado de Mato Grosso com os Campi Universitários
e os Núcleos Pedagógicos da UNEMAT12.

Acima, trago o mapa de Mato Grosso com a localização
dos campi universitários e dos núcleos pedagógicos da UNEMAT. E abaixo apresento o mapa mostrando como os campi
universitários e os núcleos pedagógicos da UNEMAT estão
interligados em forma de rede pelo território mato-grossense:

12. Mapa elaborado pelo proponente deste trabalho em novembro de 2011, e
reorganizado em julho de 2013 a partir dos dados publicados no Anuário Estatístico
da UNEMAT de 2012, último Anuário publicado.
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Mapa do estado de Mato Grosso com os Campi Universitários e os Núcleos
Pedagógicos ligados à Sede Administrativa da UNEMAT13.

Para o “Entrevistado F”, “houve um entendimento, mais
do que técnico, político de que a criação dos núcleos pedagógicos era uma necessidade”. A necessidade de criação dos núcleos
pedagógicos está ancorada no que o entrevistado afirma de o
estado precisar formar professores para a Educação Básica.
Pelas afirmativas do entrevistado é possível entender que existe
13. Mapa elaborado pelo proponente deste trabalho em novembro de 2011, e
reorganizado em julho de 2013 a partir dos dados publicados no Anuário Estatístico
da UNEMAT de 2012.
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uma parceria fortíssima entre UNEMAT e Governo de Mato
Grosso no cumprimento de obrigações legais cobradas pela
LDB, e, também, parceria política no cuidado da população
mato-grossense para que ocorram mudanças positivas nos
modos de vida dessas pessoas que residem em Mato Grosso,
sejam eles índios, trabalhadores da terra ou da cidade.
Eu acho que houve um entendimento, mais do que técnico,
político de que a criação dos núcleos era uma necessidade, certo,
tanto é que os núcleos se tornaram parte da administração
regionalizada. Hoje você vê o estatuto anterior, da resolução
22/2003, que foi revogado agora por esse de 2010, prevê na
administração regionalizada os núcleos pedagógicos, certo? e
com atribuições, com uma estrutura, quer dizer ele atende. E acho
que nesse estatuto de 2010 ele até ampliou as suas atribuições
iniciais, porque ele, para além da licenciatura, ele agora até atende
demandas de profissões liberais, levando para os núcleos cursos
da área de Ciências Sociais Aplicadas, como Administração,
Ciências Contábeis e não só as licenciaturas.
“Entrevistado F”, julho de 2011.

As diretrizes da LDB, exigindo professores com formação
em nível superior para atuar na educação básica, fez com que
o estado e os municípios de Mato Grosso buscassem parcerias para qualificar seus professores. Com isso, não apenas o
Governo de Mato Grosso, mas também os municípios que se
encontram distantes da Capital, e cuja população tem dificuldade de acesso ao ensino superior, procuraram na UNEMAT
apoio para qualificar seus professores. E a possibilidade de
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criar estruturas temporárias, apoiadas pelo Conselho Estadual
de Educação de Mato Grosso, foi uma grande saída para, em
caráter emergencial, qualificar os quadros de professores das
escolas. Nesse processo de qualificação dos professores os
municípios assumem a maior parte das despesas com professores da UNEMAT, logística, alimentação dos estudantes,
e transporte. O Governo de Mato Grosso, por sua vez, entra
como parceiro em parte desses custos.
A formação de professores nos Cursos Fora de Sede, seja
em núcleos pedagógicos ou em outros campi universitários da
UNEMAT que não possuam o curso regular, tem sido ofertada
para os profissionais em serviço. Contudo, como vemos na
fala do “Entrevistado F”, os núcleos pedagógicos ampliaram
sua ações para além dos profissionais em serviço e para além
dos cursos de licenciatura, atuando também com cursos de
bacharelado. Mas o custeio das turmas de graduação criadas
Fora de Sede, seja nos campi universitários ou nos núcleos pedagógicos, continua sendo resultado de parcerias da UNEMAT
com prefeituras municipais, Governo de Mato Grosso, e com
Órgãos federais, independente de serem cursos de licenciatura
ou de bacharelado. O que se modifica com a criação de cursos
de bacharelado é que, para além da formação de professores,
a UNEMAT participa junto do Governo de Mato Grosso e dos
municípios na qualificação da população para as tendências
regionais de desenvolvimento.
A defesa do “Entrevistado F” sobre pontos positivos da
criação de núcleos pedagógicos vai muito além do cumprimen-
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to de uma legislação, no caso da formação de professores, ele
defende que faz parte de uma necessidade logística e econômica para Mato Grosso. Constata-se, no excerto que segue, que o
entrevistado, ao afirmar que hoje Mato Grosso tem uma economia melhor que quando os núcleos pedagógicos iniciaram
em 1999, entende que os núcleos pedagógicos auxiliaram na
melhoria das condições de vida da população nesses quatorze
anos de existência, e que hoje o poder aquisitivo da população
é melhor permitindo que se desloquem de um lugar ao outro
com mais facilidade. Mas os núcleos pedagógicos, com suas
estruturas temporárias, continuam sendo os grandes aliados
dos campi universitários da UNEMAT, permitindo oferta
de cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu para a
população de municípios onde não exista ensino superior e
onde as distâncias territoriais tornam difícil aos indivíduos
se graduarem.
Agora, o que se percebeu durante todos esses anos foi uma...
até por conta dessas grandes distâncias, é que muitos desses
municípios da área de abrangência dos campi, eles exigiam,
assim, necessitavam de um atendimento mais local. Justamente
por causa dessa dificuldade de deslocamento de seus alunos. Uma
dificuldade não apenas temporal, digamos assim, do tempo de
um município ao outro, mas até econômica. Porque a economia
de nosso estado tem hoje um patamar bom, bem diferente de
uma década atrás. Então por conta disso o deslocamento se fazia
difícil, e aí se pensou na possibilidade de se criar uma outra figura
na estrutura organizacional da Instituição, que pudesse estar
atendendo a demandas localizadas [os núcleos pedagógicos].
E que fossem, inclusive, estruturas temporárias, que não
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precisariam estar se estruturando como um campus, certo? e que,
enquanto atendessem demandas localizadas, o fizessem através
de convênios com as prefeituras que, na verdade, arcariam com
as despesas de formação dos seus quadros.
“Entrevistado F”, julho de 2011.

2. Projetos diferenciados:
atendimento a especificidades
regionais e culturais
Para dar conta das demandas regionais por qualificação,
a UNEMAT – conforme os documentos analisados e as entrevistas realizadas nesta pesquisa – criou diferentes Programas
e Projetos que oferecessem cursos de graduação, e de pós-graduação Lato Sensu. Esses cursos são distribuídos, segundo o Anuário Estatístico da UNEMAT de 2011, em cursos de
Educação Superior Indígena, Cursos de Licenciaturas Plenas
Parceladas e Turma Especial/Fora de Sede.14
Desde a criação dos núcleos de ensino superior no início da expansão da UNEMAT, em 1992, já existiam cursos de
graduação na modalidade de ensino de Licenciaturas Plenas
Parceladas. Inicialmente, essa modalidade de ensino atuou
apenas com a formação de professores em serviço, mas nos

14. Disponível em: http://www.unemat.br/prpti/anuario/2011/anuario_
estatistico_2011-.pdf. Acesso em: 13 mar. 2013.
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últimos anos passou a formar profissionais em bacharelados
para atender demandas específicas das regiões de Mato Grosso.
Na proposta de criação dos núcleos de ensino superior em
1991, da então FCESC, alguns dos núcleos de ensino superior
foram criados para atender apenas na modalidade do Projeto
de Licenciaturas Plenas Parceladas. Assim foram criados os
núcleos de ensino superior do Médio Araguaia, em Luciara; do
Vale do Teles-Pires, em Colíder; e de Barra do Bugres. Nesses
núcleos de ensino superior não foram criados cursos de graduação na modalidade regular. As turmas de graduação eram
criadas para atender demandas específicas de suas regiões, e se
encerravam tão logo essas demandas eram supridas, passando
então a receber cursos que atendessem a novas demandas.
Mais tarde, em 1999, o agora já campus universitário de Barra
do Bugres recebeu seu primeiro curso na modalidade regular.
Já o campus universitário do Vale do Teles-Pires, em Colíder,
teve seu primeiro curso na modalidade regular aprovado 10
anos mais tarde, e o campus universitário do Médio Araguaia,
em Luciara, até 2013 continuou atendendo apenas com cursos
na modalidade não regular.
Assim como alguns campi universitários foram assumindo cursos não apenas do Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas, também o Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas se
modificou assumindo cursos de bacharelado que atendessem
especificidades regionais. Ainda, o Projeto de Licenciaturas
Plenas Parceladas, com a criação dos núcleos pedagógicos
passou a ofertar seus cursos nessas estruturas temporárias.
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No processo de atendimento à população mato-grossense, ofertando cursos de graduação para sua formação. O
“Entrevistado E” afirma que com a participação da UNEMAT
na UAB vem possibilitando ações em todos 141 municípios de
Mato Grosso, e que a gestão tem por meta atingir toda população mato-grossense. No entendimento do entrevistado, o
Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas foi uma forma de
Ensino a Distância ofertado no início dos trabalhos da UNEMAT para atender a maior camada possível da população, e
que, hoje, com a UAB, permite um avanço tecnológico nos
modos de oferta de ensino, com alcance direto ou indireto de
toda população mato-grossense.
Vários Polos de Ensino a Distância foram criados pela
UNEMAT para dar conta dessa modalidade de ensino em várias regiões de Mato Grosso, como vemos no mapa que segue:
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Mapa do estado de Mato Grosso com os Polos de Ensino a Distância
localizados nos Campi Universitários e ou nos Núcleos Pedagógicos da
UNEMAT15.

Entre vários programas de formação de professores e
bacharelados, Também a formação indígena tem um grande
destaque nas ações da UNEMAT. Destaque pelos desafios
enfrentados, pelo significativo papel no trabalho com a diversidade cultural. É o que se constata nas palavras do “Entrevistado
E”, ao afirmar que a UNEMAT é pioneira em alguns desafios,
15. Elaborado pelo proponente deste trabalho em julho de 2013 a partir dos dados
publicados no Anuário Estatístico da UNEMAT de 2012, último Anuário publicado.
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entre eles o de atender a índios das 42 etnias de Mato Grosso,
além de índios de outros estados do Brasil. O “Entrevistado E”
assume, assim como os “Entrevistados B e F”, que a UNEMAT
produziu mudanças inovadoras nas formas de oferta de cursos.
O “Entrevistado B” fez tais afirmativas ao falar dos cursos de
pós-graduação articulados com Instituições de outros países e
com o MEC; o “Entrevistado F” ao defender o caráter inovador
na criação dos núcleos pedagógicos para atender a população
distante dos campi universitários; e o “Entrevistado E” o fez
ao falar da Faculdade Intercultural Indígena e do Projeto de
Licenciaturas Plenas Parceladas que atendem a formações
específicas de profissionais em serviço. Mas o mais significativo nessas falas está em que a UNEMAT inova para atender
a população em seus anseios por qualificação, qualificação
que melhore suas condições de vida, que melhore o acesso à
riqueza, que melhore as relações sociais e interculturais. Essas
questões fazem parte de biopolíticas postas em movimento
numa ação coordenada com o Governo de Mato Grosso. Vejamos o que diz o “Entrevistado E” sobre as ações da UNEMAT
na condução das condutas da população indígena de Mato
Grosso, além de outros estados do Brasil:
A UNEMAT, ela é pioneira em assumir alguns desafios, como citei
por duas oportunidades a Parcelada, nós temos o Projeto Indígena
que também completou agora dez anos de existência. Uma
modalidade que trouxe aí um grande desafio: que é qualificar.
Hoje o Mato Grosso tem 42 etnias e esse Projeto não só atendeu
as etnias aqui do estado, como de outros estados. Então nós já
ultrapassamos o limite de vários índios que é a oportunidade
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de buscar essa qualificação. E qualificação essa que depois foi
multiplicada dentro da sua comunidade, dentro de sua aldeia.
Então esse foi outro investimento que a UNEMAT fez com sucesso.
E que serviu de espelho, de exemplo para outras Instituições
não só em nível nacional, mas internacional. Hoje nós estamos
com um incremento a mais dentro desse Projeto, a nossa meta
é, lá no campus de Barra do Bugres, nós estamos estruturando
a Faculdade Indígena, que agora muda a denominação, mas
tem toda uma concepção na mesma, nós estamos assumindo lá
uma estrutura física, onde era a antiga escola agrícola, estamos
reformando para dar condição melhor a esse Projeto. Mas o
mais importante é que nós também estamos avançando para
que levemos esses cursos para dentro das aldeias. Então outro
fator que nós estamos colocando agora é ter esses cursos, além
de serem ofertados no Polo do campus de Barra do Bugres, nós
vamos ofertá-los também em algumas aldeias.
“Entrevistado E”, 16 de novembro de 2012.

A UNEMAT, como é possível ver na fala do “Entrevistado E”, atende um grande número de etnias de Mato Grosso,
também já tem atendido diversas etnias de outros estados do
Brasil. Constata-se, pela fala do “Entrevistado G”, que há toda
uma aprendizagem da equipe de profissionais da UNEMAT ao
estar atuando com os índios; aprendizagem sobre diferentes
línguas, aprendizagem sobre alimentos, aprendizagem sobre
condutas, há também aprendizagem de diferentes modos de
se autoconduzir frente a cada índio. Mas há, para além da
autocondução de cada profissional da UNEMAT, a condução
das condutas dos alunos índios e de seus familiares que se
encontram no campus universitário de Barra do Bugres – lo-
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cal no qual as aulas dos cursos de graduação e pós-graduação
ocorrem. Constata-se, na fala do “Entrevistado G”, como a
condução das condutas ocorre nas relações entre os índios e os
profissionais da UNEMAT. Isso fica bem caracterizado quando
ele se refere ao cumprimento de regras diferentes daquelas às
quais os índios estão acostumados. Assim, nas relações entre
profissionais da UNEMAT, alunos índios com seus esposos,
esposas, filhos e filhas, pais, avós, membros da comunidade
indígena que acompanham os estudantes para cuidar de seus
filhos, ocorre o processo de condução das condutas. Essa
condução das condutas chega até as aldeias, e envolve toda
população indígena, agindo em seu modo de vida.
A interação entre alunos que pertencem a diferentes etnias, que falam diferentes línguas, que têm diferentes culturas
e que, por um período do ano convivem entre si, os força a
aprender a aceitar as diferenças, ou, pelo menos conviver com
as diferenças. Assim, tanto os índios quanto os professores da
UNEMAT se modificam, se adequam, interagem, como vemos
no excerto que segue:
Tivemos em um encontro, 47 etnias reunidas, a maior concentração
de índios na América Latina de povos em um único espaço
nós tivemos aqui na UNEMAT. Aí você tem que fazer com que
entendam que eles estão num espaço que a regra é essa (não a de
sua aldeia). As deles são importantes, a gente respeita, valoriza,
mas isso funciona na aldeia deles. Dentro do espaço cosmológico
deles lá. Então fora não adianta querer... Algumas coisas a gente
adéqua, a questão da dieta: se está de criança nova, então não
pode comer tal coisa, pode comer carne de peixe, pode comer
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carne de não sei o que... então esse tipo de carne, para poder
atender quem estava com esse problema assim. Até para respeitar
o máximo que a gente pode, mas tem um limite. Então entre eles,
eles estão fora, a gente separava, eles não dormiam juntos. Então
tinha o quarto dos Parecis, a sala dos Parecis, a sala dos Xavante e
tal, e tal. Alguns ficavam juntos Nambikwara, Irantxe, Myky , esses
ficam juntos porque são de um grupo, por exemplo: Xavante não
dorme junto com outros de jeito nenhum, Bororo também não.
Na sala de aula tudo bem, mas no alojamento...então o grande
problema Straub, não é a sala de aula, é o alojamento. Era a
famosa escola agrícola, é onde ficavam o que a gente chamava
aldeia. Esse sim que era o grande problema, e até hoje é de cabelo
em pé, porque ali é o tempo inteiro. Porque ali é que acontece a
fricção inter-étnica. Enquanto está na sala de aula tudo bem, está
todo mundo ali, então tem o professor que está mediando, então
todo mundo está centrado no foco. Quando você sai disso aí, que
vai para a escola agrícola, onde você vai dormir, vai comer, vai
ter lazer, então aí as diferenças afloram mais, entendeu? e aí você
tem uma série de situações (Entrevistador: chega a ter atrito?)
Sim, um índio grudou no pescoço do motorista da camionete,
desceu barranca abaixo, e eu grudei no índio, aquilo parecia
um pampeiro.Tive que juntar com o índio lá, porque se não eles
se pegam. As brigas começam as vezes no futebol, um dá uma
quebrada no outro lá, e aí já entra a turma do lado de lá e cada
um falando uma língua, vira uma torre de babel. Você não sabe
quem está xingando, se está xingando a mãe ou o pai, aí vira
aquele alvoroço. Você tem que estar ali em cima, né? Por isso que
eles chamavam a gente de coronel, de cacique. Porque você tem
que ser pulso firme. É aquela autoridade amorosa. Você não tem
que ser autoritário, mas tem que manter a autoridade, por isso
sempre respeitaram.
“Entrevistado G”, 17 de novembro de 2012.
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A aprendizagem e criação de regras para o convívio entre
índios de diferentes etnias produzem sujeitos que ajustam
suas condutas às decisões de Colegiados ou regras e normas
institucionais. Essa participação em colegiados como preparação política para tomada de decisões nas diferentes etnias às
quais os índios pertencem, age sobre a condução das condutas
uns dos outros. Essa participação de uma forma coletiva e
democrática na tomada de decisões que não fazia parte, até
então, das práticas dos índios, modificava a maneira de se
conduzirem, como nos mostra o “Entrevistado G”:
E outra coisa assim, qual o problema da FUNAI? Você não pode
jamais fazer, prometer uma coisa que não vai cumprir para
índio, ex: eu não posso te dar esse óculos aqui...(mas é que eu
quero)...não, esse aqui não, não posso te comprar esse óculos;
esse gravador...esse gravador eu não posso, esse gravador é
patrimônio da Universidade, tal, tal , tal. É difícil dizer não para
índio? é, é dificílimo. É muito mais fácil você dizer sim, mas aí esse
sim... Ta, a hora que terminar a etapa eu te dou esse gravador.
Mas você não pode dar porque ele é patrimônio da Universidade
e aí você vai criando uma celeuma e aí você fica numa situação
complicada, você perde o crédito. Porque, o que eles falam para
nós: porque o branco não cumpre o que fala, não sei o que...
realmente não é fácil. Às vezes eu tive que chegar e dizer: isso
não pode, isso não vai, porque se diz sim sai depois um preço
muito mais alto. E também, delegar funções, responsabilidades
a eles, então eu aprendi, e criei um colegiado com representantes
dos diferentes povos que estão ali, e aí, se tem um problema,
vamos jogar para o colegiado decidir. Aí eles discutiam e sempre
acabavam por chegar a um acordo e a gente homologava aquilo
aí, a decisão. Por exemplo: criança...vai levar até que idade. Pode
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levar criança? pode. Mas aí chegava criança de um ano até
quatorze anos. Não, vamos estabelecer um limite de idade, até
qual idade pode ter...até quatro anos e acompanhado por uma
babá. Ótimo. Aí de babá levavam aquelas menininhas novinhas.
O que acontecia? elas saíam grávidas, prenha de lá, até que
idade...Então quando era uma decisão deles, era mais fácil cobrar.
Então senhora a partir de tantos anos não pode trazer menina
nova para cuidar.
“Entrevistado G”, 17 de novembro de 2012.

Esse processo de decisões coletivas, através dos Colegiados, faz parte das práticas da UNEMAT em todas suas instâncias e, como mostra o “Entrevistado G”, para além de definir
as condutas da administração do curso, atua na condução dos
sujeitos que participam dos Colegiados e de toda comunidade
acadêmica. Ou, como diz o entrevistado, faz parte da formação
política dos índios, que eles levam para suas aldeias.
Nos cursos, de mulher era minoria, chegava a 20 %, nós chegamos
a ter 470 índios, você tem idéia do que é isso? Todos em curso. Nós
tínhamos a primeira turma com 200, a outra com 100, aí você bota
mais os filhos, os agregados. É que se não vem com filho, então
não vem. Ta, com filho até que dá..., senão eles trazem a maloca
inteira. Então deixava a decisão para eles, para o colegiado, e isso
ajudou muito a fazer o trabalho. E também faz parte da formação
política, da formação deles de entender o que é o colegiado e
como se decide, que tem normatização acadêmica, e que tem uma
norma nossa aprovada por eles. Então esse exercício também foi
interessante, que faz parte da formação deles.
“Entrevistado G”, 17 de novembro de 2012.
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No Mato Grosso, houve formação de acadêmicos índios nas turmas iniciadas em 2001, 2005, 2008, 2011 e 2012
num total, pelas informações da Faculdade Intercultural
Indígena, de 411 alunos. Esses alunos se encontram em terras
indígenas localizadas em 39 municípios. Os alunos cursam
um dos três cursos oferecidos pela UNEMAT: Ciências Sociais; Ciências Matemáticas e da Natureza; Línguas, Artes e
Literaturas. Os acadêmicos que moram em Mato Grosso vêm
de 39 diferentes cidades.
No Mapa que segue, é possível verificar de quais municípios procedem os alunos índios da UNEMAT:
16

16. Dados retirados dos quadros obtidos por e-mail da coordenação da Faculdade
Intercultural Indígena, em 28 de outubro de 2012.

316

José Luiz Straub

Mapa do estado de Mato Grosso com os municípios de procedência dos
alunos índios da UNEMAT17.

Algumas considerações
É possível, a partir das pesquisas realizadas e que venho
mostrando neste trabalho, constatar que as ações da UNEMAT
em parceria com outras entidades tem buscado constantemen-

17. Elaborado pelo proponente deste trabalho em julho de 2013 a partir dos dados
obtidos por e-mail da coordenação da Faculdade Intercultural Indígena em outubro
de 2012.
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te qualificar a população mato-grossense. Isso ocorre através
de diversos modos, com ações sobre comunidades específicas
e com modos diferentes de programas. Assim, com diversas
modalidades de ensino de graduação e pós-graduação a UNEMAT qualificou professores e outros profissionais da reforma
agrária, alunos índios, comunidades diversas. O que, como as
entrevistas tem mostrado, significa atender pessoas que não
tinham oportunidade porque estavam longe de seu acesso de
qualificação. Ao atender essa população específica a UNEMAT
incide sobre suas práticas de vida, atua na condução de suas
condutas modificando seus modos de vida.
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PLANTAR SONHOS
NO CHÃO, COLHER
ESPERANÇAS DE UM
FUTURO PROMISSOR:
A SAGA DOS MIGRANTES
NO PROCESSO DE
COLONIZAÇÃO E
DA EDUCAÇÃO DE
SINOP (MT) (1973-1979)
Josiane Brolo Rohden

Introdução
Este artigo é parte de uma pesquisa de Mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), denominada: “A
Reinvenção da Escola: História, Memórias e Práticas Educati-
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vas no período Colonizatório de Sinop (MT) (1973-1979). Este
texto, em especial, tem como foco discutir as questões que
levaram milhares de migrantes sulistas a sair de suas cidades
de origem e ocupar a ‘nova fronteira agrícola’ que se consolidava com a implementação de uma política de integração
nacional, a qual objetivava ‘ocupar’ os espaços demográficos
considerados ‘não habitados’ da Amazônia na década de 1970,
e, desta forma, integrá-la à economia nacional.
Assim, a partir dos estudos de Certeau (1998), buscamos direcionar um olhar para o cotidiano deste processo
migratório, considerando as experiências e dificuldades
daqueles que não tiveram sua história contada pela História
Oficial. Desta forma, enfatizamos neste trabalho as táticas,
as astúcias, as artes de fazer1 dos migrantes que, ao se deparar com uma realidade totalmente desconhecida, em plena
selva amazônica, tiveram de reinventar àquele espaço, criar
em meio àquele cotidiano, e organizar entre eles mesmos,
o que viria ser a primeira escola.
Para a construção e desenvolvimento da pesquisa nos
voltamos às fontes históricas que dizem da colonização e
do início da escolarização, adquiridas não apenas no espaço
escolar, mas também em acervos particulares e públicos.
Além das fontes históricas analisadas, adotaram-se nesta
investigação os procedimentos da História Oral, com entrevistas com ex-professores e alunos.

1. Conceitos utilizados por Certeau (1998).
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1. “Vamos embora para o Mato
Grosso!”2 “Lá, a terra é livre de geada
e tudo que se planta, colhe”3
O subtítulo desta sessão nos permite refletir sobre o que
foi o processo de migração, ocorrido na década de 1970, do
século XX, na região Norte de Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Sinop, lócus desta investigação: a busca por
uma “Terra Prometida, o anseio de migrantes, principalmente
sulistas, de plantar sonhos no chão, cheios de esperança de
deixar no Sul a sorte má, livre das geadas, e, de então, naquele
novo ‘Eldorado’ um futuro melhor encontrar”.
Mesmo porque, era isto que lhes fora prometido, naquele contexto histórico, pelas propagandas e discursos ufanistas
promovidos pelo Estado e pelas Colonizadoras privadas na
tentativa de atrair migrantes para ocupar a região amazônica,
até então, ainda pouco habitada: O mito da Terra farta, que
tudo que se plantasse, se colheria.
As pessoas que se deslocaram para Mato Grosso, neste
processo de ‘ocupação’ e migração recente no estado, eram
na sua maioria excedente populacional da região Sul, principalmente do Paraná, no caso de Sinop, que sobre os ‘ombros’
recaía a missão desbravadora dos ‘novos bandeirantes’ – o
2. Depoimento Ponce, 2012.
3. Depoimento Braz, 2011.
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dever de enquanto ‘patriotas’ defender e ocupar demograficamente uma região de fronteira ainda pouco habitada.
Entretanto, mal sabiam estas pessoas, que as promessas
eram ilusórias, que o solo até então sem os investimentos
necessários não produziria nada, não imaginavam que aquelas extensas terras amazônicas estavam à espera do suor dos
seus trabalhos, da sua mão de obra que ajudaria ‘enriquecer’
uma minoria. Eram estas pessoas, estes homens comuns, cuja
‘esperança vinha na frente’4, que precisariam não apenas recomeçar suas vidas, mas, sobretudo, construir uma cidade, uma
de tantas outras, que juntas trariam o progresso, a ‘civilização’ para aquela região e, consequentemente, expandiriam a
economia nacional.
Contudo, para melhor entendimento do que levou
milhares de pessoas a se deslocar de sua terra natal, faz-se
necessário compreendermos alguns pontos que marcaram a
década de 1970 para, então, discutirmos com maior precisão
o processo migratório do Sul para o Centro-Oeste do Brasil.
Trata-se de uma década, cujo momento político do país
estava sob domínio do Governo Militar, o qual efetivava o
plano de ‘ocupação demográfica’ proposto desde a década de
1940 por Getúlio Vargas, com a chamada campanha ‘Marcha
para Oeste5’. Na expressão impositiva de Getúlio Vargas,

4. Cf. Oliveira (1983).
5. A Marcha para Oeste foi uma política do governo de Vargas, nascida em 1943,
que incentivava as pessoas a migrar para a região central do Brasil, na perspectiva
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enfatizava-se em poucas palavras o sentido de seu discurso
sobre o movimento que criara: “O verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para Oeste” (VARGAS, 1943).
Contudo, vale reforçar que a política de interiorização
implantada por Getúlio Vargas na expectativa de “impulsionar
a ocupação econômica do território, abrindo fronteiras econômicas e povoando o interior do país” (DOURADO, 2007,
p. 34) foi posteriormente ampliada por Juscelino Kubitschek
que também enfatizou a importância da ocupação territorial,
fortalecendo o processo com a construção de Brasília, em
19596, em meio ao cerrado da região Centro-Oeste.
Todavia, foi com o Governo Militar que este movimento
de ‘ocupação territorial’ ganhou mais força, a partir de uma
política de integração nacional, que objetivava expandir as
fronteiras agrícolas do país, porém sob um discurso legitimador que alegava para a necessidade de povoar os ‘espaços vazios’, investindo desta forma em políticas públicas e
programas que favorecessem e estimulassem tal integração,
uma vez que o êxito deste projeto não apenas resolveria a
questão de povoar esta região, mas principalmente atenderia
às estratégias do regime de expansão industrial e crescimento
econômico do país.
de ocupar os “espaços vazios do país, garantir a segurança das fronteiras e gerar
riquezas."
6. De acordo com Lobo (1999, p. 707), “Brasília, construída por Juscelino Kubitschek,
só se consolidou no governo Médici, mas o fluxo de migrantes para o Oeste não se
interrompeu.”
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Além disso, o projeto de integração nacional se consolidava como uma tentativa de resolver os conflitos existentes
no sul do país, onde as pequenas propriedades rurais não
conseguiam mais sustentar-se diante da ocupação dos grandes latifúndios que se instalavam principalmente no estado
do Paraná.
Assim, para que o projeto de ocupação da ‘nova’ fronteira tivesse êxito, de acordo com Souza (2006), os militares
acrescentaram algumas medidas e estratégias à Marcha para
Oeste, como programas de políticas públicas que tinham
como objetivo principal promover o desenvolvimento da
região Centro-Norte do Brasil por meio de incentivos fiscais,
políticas de créditos, subsídios de infraestrutura que favoreciam a elite nacional e internacional.
Com isto, no contexto da política implementada, empresas privadas foram incentivadas pelo Estado Federal a concretizar o plano de ocupação territorial em questão. É nesse
cenário que nos encontramos com a colonizadora Sociedade
Imobiliária do Noroeste do Paraná (SINOP), de propriedade
de Ênio Pipino e João Pedro Moreira de Carvalho; ambos empresários experientes em colonizações no noroeste do Paraná
que, vislumbrados com a possibilidade de adquirir grande
proporção de terras em solo mato-grossense, obtiveram uma
extensa área, denominada posteriormente de Gleba Celeste7,
7. A Gleba Celeste correspondia a aproximadamente 645.000 hectares de terra,
formada por mata fechada, cujo projeto colonizador compreendia a construção das
cidades de Sinop, Carmem, Vera e Cláudia.
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onde seria, então, iniciado um novo projeto de colonização.
E Sinop, que recebeu este nome em homenagem à empresa
colonizada, era uma das cidades que fazia parte do projeto
colonizador da chamada Gleba Celeste.
Guimarães Neto (2002, p. 88) explica que sob o discurso
da necessidade de “ocupação nacional do espaço amazônico”,
o empresariado iria apropriar-se de grandes extensões de terras, assim como usufruir dos benefícios financeiros. Com isto,
a estratégia política para o controle das terras favorecia nitidamente a colonização particular, incumbida de “desenvolver
a região.” Desta forma, no âmbito dessa política segundo a
mesma autora, as regras estavam dadas: a colonização não
deveria limitar-se à ação governamental.
A história da cidade de Sinop encontra-se nesse processo de ocupação da Amazônia do final do século XX, liderada
por uma colonização particular em parceria com o Governo
Federal. A década de 70 foi de modo peculiar muito relevante
para o Mato Grosso, um momento em que o estado foi dividido em grandes-pequenos territórios e esses disponibilizados
às empresas colonizadoras8.
Com isto, muitos migrantes atraídos por uma propaganda ilusória e por um sonho comum, vinham em busca
da Terra Prometida, juntavam o que era possível trazer na
bagagem, vendiam o que tinham no Sul, e com suas famílias,
esperançosos era comum ouvir: “Vamos embora para o Mato

8. Cf. Tomé, 2006.
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Grosso, para ter uma vida melhor!” (PONCE, depoimento em
23/01/2012).
Começava-se, então, uma saga: de luta, trabalho e amor
à Pátria. Iniciava-se uma trajetória de esperança, de sonhos
de muitos migrantes de proporcionar um futuro melhor aos
seus filhos, um futuro diferente daquele que tiveram no Sul
do país.

2. Do sonho projetado à
experiência vivida
A partir das colocações pontuadas, discutiremos neste
item, a realidade que os migrantes se depararam diante do
sonho que haviam projetado. Esta discussão se faz importante, pois se pretende discutir posteriormente os reflexos que
o cotidiano daquela sociedade tivera sobre a escola, sobre a
educação dos filhos destes migrantes.
Assim, pôde-se compreender a partir do diálogo com
fontes, com os relatos orais e com a revisão bibliográfica, que,
no decorrer dos primeiros anos de colonização entre 1973 a
1979, os migrantes passaram por muitas situações difíceis,
muitos momentos conflituosos.
Trata-se de histórias que não são contatas pela versão da
História Oficial, tampouco pelos materiais didáticos distribuídos e trabalhados nas escolas. Muita informação é omitida,
inclusive histórias que custaram vidas de muitos migrantes.
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Entretanto, como nos ensina Certeau (1998, p. 77), “a vida
não se reduz àquilo que se vê”, deste modo, buscamos neste
momento discutir aquilo que “não se vê” e que “não se fala”
em relação à vida cotidiana dos homens comuns inseridos no
tempo-espaço desta pesquisa.
Dentre as muitas famílias migrantes no período investigado, a história repete vestígios similares: uma jornada longa,
dias de sofrimento na estrada para chegar até o local escolhido
para o ‘recomeço’ da vida, as moradias precárias – barracos
de lonas, ou casinhas simples de madeira muitas vezes doada
pela própria colonizadora, a falta de alimentos, obrigando-se
a “comer no café da manhã, no almoço e no jantar o milho
trazido do Paraná, socado com açúcar, pois era a única coisa
que tinham” 9, além dos perigos e doenças às quais estavam
expostos ao meio da floresta.
Tudo começava pela longa viagem, que as famílias
precisavam fazer para chegar a Sinop. A maioria utilizava
como meio de transporte o caminhão. Além da família, dos
poucos móveis, roupas e mantimentos, traziam também
quando possíveis animais domésticos, assim como animais
que poderiam garantir a sobrevivência, como vacas e galinhas. A viagem levava muitos dias, às vezes mais de uma
semana, pois a BR-163, na época recém-inaugurada, ainda
não era pavimentada. Era, então, uma viagem desgastante
e o cansaço desta jornada ‘aventurosa’ se unia aos receios

9. Cf. Braz, depoimento em 08/12/2011.
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frente às situações que podiam encontrar, frente ao novo, ao
desconhecido. A bagagem principal era sem dúvida, além da
família, a fé e a esperança de encontrar naquela vasta região
a concretização de um sonho, de uma utopia projetada.
Quando estes migrantes chegavam à cidade, após a longa e exaustiva viagem, geralmente não tinham onde morar,
era preciso então se instalar debaixo de barracões de lona,
como já dito, ou se instalar na casa de algum parente ou amigo
próximo até que a madeira fosse cortada, a casa fosse erguida.
Porém, isto não era rápido. Muitas vezes durava meses, ou
em alguns casos demorava até dois a três anos, dependendo
das condições financeiras da família para a aquisição da madeira, ou para o pagamento da mão de obra, apesar de que,
conforme muitos relatos obtidos, na maioria das vezes, o
pai, na condição do homem da família, construía ele mesmo
a moradia, aprendendo as funções de carpinteiro. Contudo,
nas narrativas obtidas, as histórias das condições de moradia
são semelhantes umas às outras:
Fizeram barracos de lona para as três famílias e para
mais uma irmã casada que veio junto, então eram quatro
famílias, morando junto, se instalaram debaixo daqueles
barracos por que o financiamento só saía depois de uma
etapa de mata derrubada (...) era preciso derrubar o mato
com machado para cumprir o tanto de alqueires para
poder sair o primeiro financiamento para a aquisição da
terra, para então começar a plantar. (BRAZ, depoimento
em 08/11/2011).
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Ainda, como mostram os estudos de Tomé (2006,
p. 26) e, também a partir dos depoimentos orais de colaboradores desta pesquisa, a sobrevivência no início de
colonização foi seletiva: alguns tiveram de perder suas
vidas, outros tiveram de sair, ou deixar de comer para que
outros vivessem. As condições mínimas para sobrevivência
não foram iguais para todos. A pouca comida que chegava
nestas localidades era distribuída entre todos, a venda dos
produtos alimentícios muitas vezes era racionada, ou contados por família, além de serem muito caros para a época,
uma vez que pequenas mercearias locais elevam os preços
devido à dificuldade de chegada destes produtos, a opção
era então esperar pelas mercadorias trazidas pelos famosos aviões búfalos10, distribuídas no armazém da COBAL11.
A madeira cortada deveria servir a todos, na construção
das casas. As famílias se ajudavam umas as outras, tanto
de forma material como de forma a se consolidar com os
momentos difíceis uns dos outros, deste modo, “os poucos
recursos, as poucas facilidades, eram motivos de solidariedade entre todos” (TOMÉ, 2006 p. 26).
Os migrantes que não conseguiam se adaptar, ou que
mesmo não conseguiram se manter às novas formas de
sobrevivência, eram desqualificados pelo discurso oficial,
afinal, nada poderia atrapalhar os interesses de mostrar a
10. Aviões da Força Aérea Brasileira.
11. Companhia Brasileira de Alimentos, implantada em Sinop somente em 1975.
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todos o êxito da colonização. Picoli (2005, p. 75), em relação
a esta discussão, diz-nos que:
[...] os colonos fracassados voltavam estrategicamente, no
ponto de vista do Estado (...) como derrotados, incompetentes
e sem vontade de trabalhar. Assim, a história que deveria ser
contada à população era a de sucesso daqueles que ascenderam econômica, política e socialmente. Não pode ser contada
a história dos demais, daqueles que foram calados (...), ou
até mesmo de milhares de trabalhadores e suas famílias que
perderam suas vidas e não estão na história oficial.

Contudo, o objetivo da colonização esteve desde o início
ligado ao cultivo do café, que na época era o principal produto
de exportação do Paraná, de onde precedia a sede da Colonizadora, porém a iniciativa não deu resultados, levando muitos
colonos à falência, as plantações foram totalmente erradicadas,
devido à baixa produtividade, às terras pobres, às doenças, ao
clima adverso (PERIPOLLI, 2002).
Os colonos, desiludidos com a inviabilidade da lavoura,
já não se sentiam propensos a plantar, muitos deles desistiram,
deixaram seus sonhos agrícolas para trás e buscaram outras
alternativas, vendendo sua força de trabalho no setor madeireiro de Sinop e da região (SOUZA, 2006).
Contudo, o migrante que veio para o Norte de Mato
Grosso com o objetivo e o sonho de melhorar a vida por meio
da agricultura, precisou aprender a lidar com o trabalho de
extração da madeira, “ou trabalhava com a madeira, ou volta-
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va” como nos lembra a Professora Terezinha Pissinatti Guerra
(Depoimento em 25/01/2012).
Há ainda que se referenciar, em especial, as questões
ligadas à Educação, sendo esta, na visão dos migrantes, o
principal pilar do “futuro promissor” que poderiam oferecer
aos seus filhos naquele lugar desconhecido. Para tanto, quando em Sinop chegaram, somente a promessa do Colonizador
sobre a escola existia. Tiveram, assim, que construí-la com as
próprias mãos e entre eles mesmos decidir inicialmente os
direcionamentos da escola.

3. História e memórias de uma
escola ‘especial’
A escola, que nos dispomos discutir, é ‘especial’, dizemos isto a partir dos muitos depoimentos obtidos, os quais
enfatizam que “a escola era tudo, era especial”12. É também
especial, pois, sobretudo, ela é resultado das astúcias humanas, das táticas que os primeiros migrantes encontraram para
impor o desejo coletivo de se ter uma escola diante de uma
sociedade em construção. Em consequência disto, a escola a
qual nos dirigimos partiu de um movimento próprio, de um
espaço onde as ações se desdobravam, onde criação e invenção são nomes próprios, vistos pela ótica das artes de fazer.

12. Depoimento Braz, 2011.
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Assim, é a partir deste movimento de transformação,
de criação, de invenção do cotidiano que destinaremos nosso olhar para discutir a instituição da educação nos anos iniciais do processo de colonização da cidade de Sinop.
Como mencionado, a maioria dos migrantes chegados
em Sinop eram oriundos do Sul do país, e os colonizadores
neste contexto eram cientes de que os migrantes sulistas tinham na educação um referencial, “que a escola fazia parte
da sua cultura, que “mandar” os filhos para a escola era uma
obrigação da família, e, portanto, caberia aos pais fazê-lo”
(PERIPOLLI, 2002, p. 121). Nas palavras da ex-professora Anísia Mendes Gobbo (Depoimento em 14/01/2012), “mesmo os
pais vindos para aquele fim de mundo, (...) eles queriam ver
seus filhos estudando (...) a educação era o futuro”.
Desta forma, utilizando-se desta concepção do que representava a educação para aquelas pessoas, a empresa colonizadora anunciava em suas propagandas, além da terra farta
“que tudo dava”13, também a promessa da escola aos filhos:
O Seu Ênio, quando recebia as pessoas na Colonizadora para
comprar terras, ele fazia propagandas, (...), ele falava muito
sobre educação, sobre a escola. Para seu Ênio a escola era
tudo, então ele incentivava muito as pessoas que vinham
aqui, ele falava: “Não, pode vir, seu filho vai ter escola, vai

13. Palavras utilizadas pela professora Terezinha Pissinati Guerra ao se referir, em
seu depoimento, às propagandas feitas pela Colonizadora em relação à promessa
da terra fértil.
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estudar.” Ele prometia muito escola, então o pai já vinha
ciente de que o filho não ia ficar sem estudar.14

Contudo, mais uma vez as ‘promessas eram muitas’,
mas a realidade encontrada era outra. Não havia escola como
prometido. A escola mais próxima se localizava a 80 km de
distância na cidade de Vera, cuja única estrada de acesso não
era pavimentada, ficando intransitável no período chuvoso,
ou seja, aquele restante de ano provavelmente não haveria
possibilidades de que os filhos daqueles migrantes pudessem
dar continuidade aos estudos.
Foi então que, fugindo das teias da conformidade, os
migrantes se organizaram para ‘fazer a escola’ e reinventar
aos seus modos o início de um ‘sistema educacional’ em meio
àquele campo aberto na floresta amazônica, ainda pouco
habitado.
Organizados, os migrantes solicitaram à colonizadora
que lhes havia feito tantas promessas a construção da escola,
uma vez que não tinham acesso ao governo do estado, e o
poder municipal se localizava em Chapada dos Guimarães,
também a mais de 500 km de distância, cuja rodovia BR-163,
que ligava as cidades, na época também sem pavimentação
asfáltica, dificultava demasiadamente o trânsito, além disto, a
ausência de meios de comunicação impossibilitava qualquer
contato.

14. Depoimento Gobbo, em 14/01/2012.
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Nas recordações da professora Terezinha Pissinati
Guerra (Depoimento, 2012), “os pais começaram a pressionar
a colonizadora, os próprios migrantes começaram a correr
atrás, eles diziam: ‘vamos fazer a escola’, ‘quem faz o quê’,
‘quem vai dar aula’, ‘precisamos arrumar professor’”.
Com insistência na escola, os migrantes recorreram à
colonizadora, a qual lhes ofereceu os materiais para a construção de uma sala de aula. De acordo com os depoimentos
analisados, a Colonizadora propõe uma troca – forneceriam
a madeira, telhas de Eternit e outros materiais enquanto aos
pais-migrantes caberia a mão de obra.
Não houve outra opção, “se não há escola, que inventamos uma! Pois, se tem material, vamos fazer uma escola15”
diziam os migrantes. Assim, em regime de mutirão,
Juntaram-se uma turma de homens, (...) uma turma de
gente, e ali construíram a escola, poucos dias e a escola
estava de pé, só que não tinha cimento para fazer o piso,
então ficou na terra mesmo, piso de chão batido como
alguns falam, se molhava – virava barro, aquele barro
branco, grudento; se deixava seco – era aquela poeira. As
carteiras foram feitas de tábua bruta, daquelas de sentar
de dois, tudo foram os pais que fizeram. Lembro que eram
muito pesadas, não tinha como tirar do lugar. E foi assim
que tudo começou16.

15. Guerra, depoimento em 25/01/2012.
16. Idem.
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A pequena sala de aula – ‘a escola dos migrantes17’,
construída para atender as crianças do povoado, era “como
uma casa de madeira, com quatro janelas, uma porta e só,
não tinha mais nada” (Depoimento Pissinati, 2012). Assim
que ficou pronta, além de funcionar como escola, “passou a
funcionar como igreja, como salão de encontros, reuniões,
para tudo servia o mesmo prédio” (idem).
Com a sala de aula construída, era preciso então encontrar alguém que pudesse ‘ensinar’ às crianças. Assim,
mais uma vez, os migrantes se organizaram e dentre eles, era
preciso escolher os mais instruídos para tal exercício. Nas lembranças da primeira professora, Terezinha Pissinati Guerra,
ao recordar de quando a procuraram para ser a professora,
ela relembra que aceitou tal pedido devido a tanta insistência
daqueles pais. A professora mencionada tinha estudado até a
sexta série no Paraná, não tinha nenhuma experiência, mas
as crianças precisavam estudar, foi então que decidiu ajudar,
tornando-se a professora da ‘escola dos migrantes’, contratada
para tal função pela empresa colonizadora.
Contudo, mesmo diante das dificuldades encontradas, a
professora juntamente com algumas mães de alunos sentiram
a preocupação de ‘formalizar’ a educação da pequena escola.
Assim, para que a educação fosse institucionalizada, a ‘professora dos migrantes’ com auxílio de alguns representantes

17. Este termo reporta-se ao modo que encontrei para me referir a pequena sala de
aula construída pelos migrantes.
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da Colonizadora se dirigiram à cidade de Vera (MT), onde
já funcionava a única escola do estado, a Escola Estadual N.
Sra. do Perpétuo Socorro, a fim de solicitar que a pequena
sala de aula de Sinop pudesse ser uma extensão da referida
escola. Assim, posteriormente com a solicitação formal junto
à Delegacia de Educação e Cultura do estado de Mato Grosso, a pequena sala de aula foi autorizada a funcionar como
extensão da escola supracitada, sob direção e administração
de irmãs da Congregação Santo Nome de Maria, trazidas de
Maringá (PR), pelo colonizador, especialmente para exercer
tal função.
Assim, para atender as necessidades daqueles migrantes, partem deles próprios a iniciativa de criar uma instituição,
e, num segundo momento, entre eles se percebe a exigência de
uma intervenção determinada, o que ocasiona a reivindicação
por uma escola ‘institucionalizada’, uma vez que não apenas
‘dar escola’ aos filhos, era preciso que esta escola ‘existisse’
legalmente. A pequena ‘escola dos migrantes’ ficou deste
modo desde seu início, vinculada à Escola de Vera (MT).
Contudo, há que se destacar, neste item, o quanto o
estado e o Governo Federal foram negligentes para com a
situação educacional durante o processo inicial de colonização no norte-mato-grossense. Percebeu-se durante esta
investigação que, para que o processo de ocupação da ‘nova’
fronteira se consolidasse, o Estado Federal não poupou políticas públicas que viabilizassem a infraestrutura necessária,
além da oferta dos incentivos fiscais e políticas de créditos
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que favoreciam a elite nacional e internacional a investir na
região Centro-Norte do país. Entretanto, a educação não
recebeu igual importância.
A promessa da ‘escola’ nas propagandas da colonizadora
sempre esteve presente, mesmo porque a educação fazia parte
do projeto colonizador, pois atendia os interesses de manter,
de fixar o migrante naquelas terras, ou seja, a educação estava certamente “à serviço da sociedade como instrumento na
construção de uma cidade” (TOMÉ, 2009, p. 10).
Pôde-se perceber que posteriormente à iniciativa dos
migrantes em construir com as próprias mãos a pequena sala
de aula, houve uma parceria entre colonizadora e estado.
Este último se fez presente quando se tratava de autorizar o
funcionamento de qualquer nova ‘escola’ que pudesse atender as crianças das novas comunidades rurais que surgiam a
cada novo dia em Sinop, todas elas, assim como a ‘escola dos
migrantes’, eram pertencentes à única escola do estado na
Gleba Celeste até 1976, a Escola N. Sra. Do Perpétuo Socorro
da cidade de Vera, como já mencionado.
Nos depoimentos obtidos, pode-se observar nitidamente
isto, dentre os quais elencamos este:
Em março de 75 o Osvaldo Sobrinho era secretário de educação, ele veio para cá com duas técnicas para orientar todo
o trabalho da região, aí fomos todos para um encontro em
Vera, e, ele falou com estas palavras, “onde tiver dois ou três
alunos e puder fazer uma escola de pau-a-pique eu autorizo
o funcionamento e contrato o professor” ele falou assim para
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todos os pais, imagina a cidade estava começando, todos os
pais se sentiram seguros. (Depoimento Braz, 2011).

Deste modo, a preocupação não estava relacionada
à qualidade do ensino, tampouco à formação docente, à
aprendizagem dos alunos. Mesmo porque, o que se pode
inferir é que o importante era cumprir a promessa de ‘dar
escola’ aos filhos daqueles migrantes, em qualquer que fosse
o espaço, mesmo que para isto não tivesse profissionais com
a habilitação própria. Com isto, a cada nova comunidade
que surgia, cujos alunos não pudessem frequentar a sala de
aula construída na cidade, devido a distância, improvisava-se um espaço e escolhia-se em tal comunidade ‘os mais
instruídos’ para exercer a docência. “E, assim era: onde tivesse 6, 7 alunos, misturava tudo, e dava aula aonde fosse,
podia ser na própria casa do professor, já contratava o mais
instruído, e funcionava ali uma escola” (BRAZ, depoimento
em 08/12/2011).
Neste contexto, se a escola promovia a fixação do
colono, do migrante trabalhador, por que não ‘dar escola’
mesmo que esta fosse de ‘pau-a-pique?’ E, assim, se faziam
as pequenas escolas em torno da cidade de Sinop – partiam
das iniciativas dos migrantes e eram autorizadas, feitas as
contratações necessárias primeiramente pela colonizadora
e logo depois pelo estado, permanecendo até 197618 todas
18. A partir de 1976, a escola em Sinop foi oficialmente instituída como uma escola
do estado.
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vinculadas à Escola N. Sra. do Perpétuo Socorro, para cumprir o compromisso de uma educação institucionalizada.
Neste cenário, a ‘escola dos migrantes’ era a cada dia
reinventada: com seus alunos das mais diferentes idades e
séries misturadas, com sua professora que ‘aprendia’ aos seus
modos a ‘ensinar’, com seus pais que viam nela a oportunidade do futuro melhor para seus filhos, com seus materiais
improvisados como cadernos inventados de papel de embrulho, enfim, com suas marcas deixadas num passado não tão
distante. A pequena sala de aula, mesmo com o descaso do
estado, mesmo com tantas dificuldades, se impõe através de
uma história singular e única que se materializa numa história
maior, universal.

Considerações finais
Em relação aos movimentos deste estudo, pode-se
dizer que o projeto de colonização de Sinop fazia parte de
um projeto maior, promovido pelo Estado, sob um discurso legitimador de ocupar os espaços considerados ‘vazios’
demográficos na Amazônia, fortalecer a segurança nacional
e resolver conflitos em alguns estados federativos, devido
principalmente à modernização latifundiária.
No projeto colonizador de Sinop, assim como de toda
Gleba Celeste, foi utilizada marcante propaganda nos estados do Sul do Brasil e em algumas cidades de São Paulo. As
propagandas eram ambiciosas, provocavam sonhos, desejos
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de um futuro mais promissor: promessa de terra fértil, de
um clima bom e sem geadas, promessa de um lugar ideal
onde o colono sulista poderia sonhar em um dia tornar-se
grande fazendeiro e seus filhos teriam um futuro melhor
que aquele que os pais tiveram no passado. Promessas, sonhos, esperanças, ilusões atraíram milhares de migrantes,
principalmente sulistas, em especial do estado do Paraná,
a ingressar numa ‘aventura’ rumo à ‘Selva Amazônica’ em
busca de um ‘mundo novo’, da ‘Terra Prometida’.
Mal sabiam os migrantes o que os esperava. Desilusões,
frustrações, sofrimento, doenças, miséria, saudade dos que
ficaram e muito, muito trabalho para fazer: uma cidade
precisava ser construída, tudo estava por ser feito e cabia
ao suor daqueles trabalhadores tal projeto – “A propaganda
garantia terras férteis, falava das possibilidades de progresso
e lucros. O que a propaganda não falava era que a região
estava, em alguns casos, mal cortada por “picadões”, trilhas
nas quais só se passava a pé, sem nenhuma estrutura de
apoio aos colonos como postos de saúde, escolas para as
crianças, estradas para o escoamento da produção”. (JOANONI NETO, 2012, p. 2).
Contudo, os migrantes quando chegaram a Sinop,
além da promessa da ‘terra ideal’, contavam também com
a promessa de escola para os filhos, uma vez que tinham
na educação escolar a ferramenta que garantiria um futuro
melhor para seus filhos. E os colonizadores, cientes dessa
convicção dos migrantes, não poupavam garantias de educa-
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ção naquele ‘novo’ território, isso na propaganda veiculada.
Deste modo, a educação se constituía como uma das principais ferramentas para fixação do migrante naquele solo.
Entretanto, a educação naquele momento inicial não
recebera os mesmos investimentos e incentivos, tampouco
a mesma ‘atenção’ recebida do estado pelo processo de integração à ‘nova’ fronteira. Apesar de a escola ter sido uma
promessa para atrair os migrantes, quando estes chegaram
ela não existia. Assim, inconformados com tal situação,
partiu dos próprios migrantes a iniciativa de juntar-se e
construir a escola, assim como decidir os primeiros rumos
que a educação de seus filhos receberia, escolhendo dentre
eles ‘os mais instruídos’ para exercer a docência na pequena
Escola Sinop, inicialmente extensão da Escola Estadual N.
Sra. do Perpétuo Socorro, de Vera (MT).
Numa pequena ‘sala’ de madeira, com estrutura material precária, que parecia mais um casebre cujo chão era a
própria terra, as primeiras crianças que chegaram a Sinop
estudavam todas reunidas sob o regime multisseriado, sob
a orientação da ‘professora dos migrantes’ que, mesmo
não tendo habilitação para exercer a docência, se sentiu
no desejo de ‘ajudar’ aquelas crianças que não teriam onde
continuar seus estudos. A ‘saleta’ de madeira, cujos materiais para sua construção foram doados pela colonizadora,
fora improvisada pelos migrantes que, fugindo das teias da
conformação, não suportaram a ideia da propaganda falsa da
escola, pois seus filhos tinham de alguma forma que estudar.
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Diante do exposto, este trabalho sugere uma discussão sobre o discurso nacional no que se refere ao contexto
educacional na tentativa de romper com a ideia de haver
“diferentes projetos de escolarização ancorados num discurso
nacional que insiste em homogeneizar, seja nas estatísticas,
seja nas propostas pedagógicas” (SILVA, 2012, p. 2), uma vez
que pretende-se enfatizar a singularidade da Instituição em
estudo, o que nos permite contrapor ao discurso da existência
de uma escola brasileira ‘única’.
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INSERÇÃO, GESTÃO E
USOS DE LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA E DE
CIÊNCIAS EM ESCOLAS
PÚBLICAS DE SINOP E
SORRISO (MT)
Patrícia Rosinke
Edson Pereira Barbosa

Introdução
Neste capítulo apresentamos os resultados de nossa
leitura a respeito da inserção, gestão e uso de laboratórios
de Informática e de Ciências em escolas públicas de Sinop e
Sorriso (MT). A importância dessa discussão deve-se ao fato
de entendermos como não esgotada a questão dos espaços
além da sala de aula em instituições de ensino público.
Este trabalho é resultado do projeto de pesquisa intitulado “O Espaço e o Lugar na Representação dos Sujeitos que
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Configuram a Educação Básica no Município de Sinop (MT)1”
que visa fazer levantamentos, compreender e promover discussões quanto ao espaço e ao lugar escolar na promoção da
Educação Básica, bem como à integração do lúdico e da experimentação no espaço escolar.
Neste texto, em particular, procuramos investigar as
condições físicas dos Laboratórios de Informática e Ciências,
bem como a gestão e uso desses espaços, os projetos e programas ali desenvolvidos.
Para realização da leitura sobre implantação de laboratórios em escolas públicas, adotamos como princípio o
conceito de leitura plausível que é definida por Lins (1999, p.
93) como “toda tentativa de se entender um autor [a qual]
deve passar pelo esforço de olhar o mundo com os olhos do
autor, de usar os termos que ele usa de uma forma que torne
o todo de seu texto plausível”.

1. Espaço e lugar escolar
O significado de ‘espaço’ é mais abstrato do que ‘lugar’. O
que começa como espaço indiferenciado transforma-se em
lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de
valor. As ideias de ‘espaço’ e ‘lugar’ não podem ser definidas
uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade do
lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça

1. Este projeto conta com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Mato Grosso (FAPEMAT).
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do espaço e vice-versa. Além disso, se pensamos o espaço
como algo que permite movimento, então lugar é pausa;
cada pausa no movimento torna possível que localização
se transforme em lugar. (TUAN, 1983, p. 1)

Espaço e lugar aproximam-se enquanto designações
atribuídas a certo limite físico ou geográfico, porém, distanciam-se enquanto conceitos propriamente ditos. Segundo
Frago e Escolano (2001) o espaço é uma construção social e o
espaço escolar, configura-se em uma das possibilidades desta
construção, a arquitetura escolar pode ser vista como um
programa educador, ou seja, como um elemento do currículo
invisível ou silencioso, ainda que ela esteja por si mesma bem
explícita ou manifesta. A localização da escola e suas relações
com a ordem urbana das populações, o traçado arquitetônico
do edifício, seus elementos simbólicos próprios ou incorporados e a decoração exterior e interior respondem a padrões culturais e pedagógicos que os sujeitos internalizam e apreendem.
Conforme Frago e Escolano (2001), o espaço-escola não
é somente um palco no qual personagens agem e interagem
dentro do processo educativo. A arquitetura escolar é, em si
mesma, um programa. Nesse caso, esse trabalho é um esforço
de observar e compreender como esse programa vai se constituindo em relação à gestão dos espaços para inserção de novos
ambientes de ensino e aprendizagem no contexto escolar.
Para Frago e Escolano, todo espaço (inclusive o espaço
escolar) é sempre construído simbolicamente por aquele que
dele fazem uso. Disso decorre que, a forma como o espaço
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é utilizado e percebido também o identifica. Os espaços são
dotados de significados e representações, tornando-se lugares. (Ibid, p.78)
A Escola, no sentido de espaço, com a função de promover construção de conhecimentos e formação de cidadãos,
aproxima-se da definição que Jodelet (apud ANDRADE, 2007,
p. 102) traz sobre a questão “o espaço pode ser concebido
como algo provido de significado. É um elemento sócio-físico
que será organizado, ocupado e transformado pelo ser humano através de um filtro de ideias, crenças, valores e sentimentos partilhados no interior de um grupo de pertença”.
Ainda, “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada
e partilhada, com o objetivo prático, e que contribui para a
construção de uma realidade comum a um conjunto social”
(ANDRADE, 2007, p.22).
Nesse sentido, nossa preocupação é compreender como
ocorre essa partilha do espaço na construção e as atividades
desenvolvidas nos espaços dos laboratórios. Assim trataremos daquilo que os sujeitos das escolas nos dizem que fazem
nesses espaços, não do que poderiam fazer. A narrativa de
nossa leitura será a partir do que nossos interlocutores dizem
que estão fazendo. Assim, conforme Lins (2012), estaremos
falando a partir deles, não por eles.
Na Escola há espaços que se configuram em lugares,
dada a forma como cada indivíduo se apropria do mesmo.
Conhecer as atividades desenvolvidas nos laboratórios, as
regras que as compõem, as relações que nelas ocorrem, ouvir
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e interagir com os sujeitos envolvidos nessas atividades pode
nos permite compreender os significados produzidos pelos
sujeitos envolvidos nessas ações.
Tuan, ao discutir espaço e lugar também trata de questões relativas à amplitude da experiência ou conhecimento.
Esse autor afirma que “a experiência pode ser direta e íntima
(antigo morador de uma cidade), pode ser indireta (taxista
que aprende a se deslocar nela) e conceitual (um geógrafo
que a estuda)” (TUAN, 1983, p. 1).
Nesse trabalho, entendemos que inicialmente, os professores, os alunos e gestores da escola têm uma experiência
direta, já os pesquisadores, iniciam por meio de uma experiência indireta, os estudos teóricos, as entrevistas e visitas
e à medida que forem desenvolvendo a pesquisa-ação foram
também adquirindo certa intimidade com esses espaços e
constituindo-os como lugares. Assim a leitura que apresentamos não é apenas indireta e conceitual, mas também, em
certa medida, íntima e direta.

2. Procedimentos metodológicos
Para saber onde esses espaços estão e quais os usos,
adotamos um conjunto de procedimentos metodológicos:
entrevista semiestruturada para obtenção de dados junto aos
sujeitos envolvidos com a temática abordada; visita monitorada com filmagem e imagens digitalizadas dos diversos espaços escolares; e o exercício da pesquisa-ação propriamente
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dita, que contou com duas ações de formação continuada:
um curso de formação em informática aplicada ao trabalho
docente; e a implantação de um laboratório de Ciências em
uma escola pública de ensino fundamental em Sinop (MT).
A opção pela entrevista semiestruturada deve-se ao fato
de essa permitir iniciar de questionamentos básicos e ir se ampliando o campo das interrogativas à medida que se recebem as
respostas dos informantes. Assim, além de ser uma ferramenta
de coleta de dados, esse tipo de entrevista confere um roteiro
de questões que permite certa flexibilidade à medida que as
informações vão sendo fornecidas pelo entrevistado.
O roteiro da entrevista semiestruturada continha uma
apresentação do projeto, seguida de dezesseis questões, que
indagavam sobre fundação, localização, estrutura-física de
salas de aula, bibliotecas, laboratórios, sanitários, refeitórios,
salas anexas ou extensões e programas e projetos desenvolvidos
nestes espaços.
Outro recurso para produção de dados foram as visitas
monitoradas às Escolas, com filmagem e fotografias digitalizadas dos diversos ambientes. Com relação às vídeo-gravações, ou
às filmagens, Magnani (apud BELEI et al., 2008) destaca que são
ferramentas úteis por armazenarem expressões que o próprio
entrevistador assume, ainda por captar o movimento, o que
neste caso em particular se torna fundamental, uma vez que
se deseja compreender também o uso dos espaços escolares.
Para realização das visitas constituímos um protocolo
para o qual eram necessários pelo menos três pesquisadores:
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sendo um responsável por manter o diálogo com o entrevistado, destacamos que, apesar de esse pesquisador ter a função
de conduzir o diálogo – os outros, à medida que entendiam
necessário, também faziam perguntas, comentários, ou intervinham; o segundo era responsável pela gravação em vídeo; e
o terceiro, responsável por anotações e registros fotográficos.
As visitas foram previamente agendadas nas escolas com
os diretores, ou coordenador designado pela direção. No dia
da realização da visita, o entrevistado conduzia a equipe até o
local em desejava iniciar a apresentação da escola. Na função
de guia mostrava, conforme o roteiro que estipulado por ele,
os espaços, falando sobre os usos, a história, os projetos etc.
Posterior a essa fase de produção de dados, passou-se
a uma fase de organização. Para isso, foram determinadas
quatro direções para sistematização dos estudos: i) referente
à identificação escolar; ii) acerca do envolvimento da comunidade com a escola (pais, membros da localidade/bairro
etc.) e suas atividades; iii) sobre o espaço físico da escola; iv)
referente às gestões e usos dos espaços escolares, projetos e
programas de ensino desenvolvidos na escola.
Com base nessas direções, estão sendo elaborados textos
que apresentam a compreensão acerca da constituição, gestão,
uso e exploração dos espaços escolares em Sinop e Sorriso.
Neste texto, em particular, trataremos da quarta questão,
haja vista que procuramos apresentar nossa leitura sobre a
inserção, a gestão e o uso dos laboratórios de Informática e
de Ciências nas escolas públicas Sinop e Sorriso.
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Outra fase importante para a produção dos dados deste
texto foi nossa tentativa de ir até os laboratório de Informática e de Ciências falar com os envolvidos na atividade de uso
desses espaços e discutir um caminho a ser percorrido. Para
isso, foram desenvolvidas duas ações de formação continuada: um curso de informática aplicada à profissão docente e a
implantação de um laboratório de Ciências numa escola de
ensino fundamental de Sinop.
Esta fase do projeto de pesquisa se molda numa perspectiva de investigação-ação. Segundo Bogdan & Biklen (1994, p.
292), “a investigação-ação consiste na recolha de informações
sistemáticas com o objectivo de promover mudanças sociais”.
E nossa intervenção tinha como objetivo estimular condutas
envolvendo os diferentes usos dos espaços escolares, com a
intenção de gerar ações que promovam mudanças reais.

3. Os laboratórios nos espaço
escolares
A seguir apresentamos cenários de como a implantação,
gestão uso dos laboratórios de Informática e Ciências ocorre
nas escolas que acompanhamos no período de junho de 2011
a junho de 2014 em Sinop e Sorriso (MT).
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3.1 Laboratórios de informática
Um cenário de implantação de laboratórios de Informática nas instituições educacionais que investigamos pode
ser narrado da seguinte da forma:
A escola foi contemplada por um projeto de implantação
de um ou dois laboratórios, equipamentos etc. [a escola (unidade) é uma privilegiada, terá laboratórios, equipamentos!],
no entanto a estrutura física da escola precisará ser revista.
A construção/adequação da infraestrutura física é demorada, às vezes, improvisada, uma sala de aula será transformada em laboratório, outras vezes a construção é comprometida por falhas no projeto ou na execução. São comuns
problemas como: falhas na construção, número insuficiente
de tomadas para ligar os computadores, instalação elétrica que
não suporta ligar o sistema de climatização da sala, embargo
de obra etc. Também é comum a demora na instalação dos
equipamentos (computadores e climatizadores) que chegam
a ficar nas caixas por meses, aguardando as condições ou a
empresa responsável pela instalação.
Quando os laboratórios estão instalados, as instituições
educacionais descobrem por conta o significado de gerenciar
a sala de Informática: o acesso à internet é limitado por causa dos preços ou por limitações técnicas, os computadores
demandam permanente manutenção, é necessário fazer
constante renovação de equipamentos, os softwares mais
conhecidos são pagos e caros, os professores desconhecem
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e rejeitam softwares livres. Isso gera custos para os quais a
escola não dispõe de orçamento.
A direção da escola precisa se preocupar com problemas relacionados à segurança, como descreve Penteado &
Skovsmose (1998, p. 46):
A sala de Informática precisa de grades e cadeados, o que
evita que computadores inteiros sejam levados, mas frequentemente peças e acessórios desaparecem das máquinas (pois
têm algum valor no mercado). É preciso muito cuidado com
as chaves. Isso cria um clima ruim entre os professores que
querem usar a sala de Informática. Com quem está a chave?
Onde ela está? E quem tem a senha da internet? Tudo isso
tumultua a prática de ensino.

Outro problema tem sido a indefinição do profissional
responsável pelo laboratório. Nas escolas de Sinop e Sorriso
identificamos três situações distintas. As escolas estaduais
até o ano de 2013 contavam com técnicos em multimeios
para cuidar e apoiar os professores nas atividades nas salas de
Informática. Em 2014, esses técnicos não foram contratados e
as escolas se arranjam como podem: um professor em desvio
de função, ou um voluntário, ou o auxílio de estagiários de
cursos de licenciatura etc.
Cada escola da rede municipal de Sinop até 2013 contava com um professor com formação em Informática como
responsável pela sala de Informática. Já em 2014, a Secretaria
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Municipal de Educação contratou, temporariamente, técnicos
em Informática para os laboratórios de Informática, tal como
ocorre nas escolas municipais de Sorriso.
A falta de definição do perfil do profissional responsável
pelo laboratório tem causado transtornos, a cada ano letivo
as escolas iniciam as atividades pedagógicas sem a presença
desse profissional; em alguns casos, a sala de Informática fica
fechada ou subutilizada por meses.
Quando o laboratório está em condições de funcionamento, iniciam outros problemas. Geralmente, cada
instituição tem apenas um laboratório, para muitas turmas
no mesmo horário. A primeira tentativa é o agendamento,
mediante projetos, mas isto causa muitos conflitos, pois uns
poucos utilizam e outros ficam muito tempo sem acesso à sala
de Informática. Também pode ocorrer de nenhum professor
elaborar projeto e o laboratório ficar dias sem uso didático.
Uma alternativa tem sido a organização de horário semanal
fixo, de modo que todas as turmas tenham oportunidade de
ir à sala de Informática, mas essa distribuição/organização
prévia de horário não leva em consideração as necessidades
do professor como organizador da atividade pedagógica.
Assim, possuir laboratório de Informática não implica
usá-lo na prática pedagógica. Os professores ponderam que
não estão habituados a fazer gestão da aprendizagem da sala
de Informática, pois têm medo de perder o controle da turma.
As turmas de alunos, geralmente têm entre 25 e 35 alunos,
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os laboratórios entre 10 e 15 computadores funcionando.
Como acomodar todos numa sala apertada? Como organizar
o ambiente de aprendizagem com um reduzido número de
computadores? Dividir a turma? Mas quem cuida daqueles
que ficam na sala de aula? Quem apoia o professor no laboratório? O que ele fará quando um computador travar? Estes
foram os questionamentos dos professores.
Desse modo, para os professores o laboratório de Informática é um ambiente aberto, onde as possibilidades não
estão limitadas por um planejamento prévio, por isso, o professor deverá estar sempre pronto para enfrentar perguntas
que podem não ser facilmente respondidas. Eles explicitam
dificuldades e receios de sair de sua zona de conforto e adentrar a uma zona de risco2.
Também observamos que alguns professores entendem
que a internet e o computador são recursos complementares
a serem utilizados pelos alunos em atividade extraclasse – tarefa de casa, pesquisa etc. – sem necessariamente o professor
estar conduzindo o processo.
Com base em nossas observações e relatos, consideramos plausível dizer que o acesso ao computador e à internet
nas escolas, em alguns casos, é utilizado como recurso de
controle disciplinar, “se a turma se comportar durante a semana poderá ir ao laboratório de Informática jogar ou acessar
2. Segundo Penteado (2008, p. 49), “zona de risco se contrapõe a zona de conforto,
na qual a situação educativa mostra um alto grau de previsibilidade tanto para
alunos quanto para professores.”
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a internet”. Assim, laboratório de Informática também é visto, principalmente por alunos, como um lugar de lazer, um
espaço para o lúdico, como se fosse uma lanhouse.
Nessa experiência foi comum os professores afirmarem
que desconhecem os softwares ou não sabem utilizar os
equipamentos. Pensando nisso, ofertamos, no ano de 2013
um curso de “Informática Aplicada ao Trabalho Docente”
com carga horária de 20 horas, na sala do Educador de uma
Escola Municipal de Sinop.
Nesse curso, o trabalho inicial foi levar os professores ao
laboratório de Informática, alguns disseram até desconhecer
aquele espaço e ficaram admirados com a existência de netbooks que poderiam ser levados às salas de aulas; descobriram
as dificuldades de acesso à internet no laboratório, muito
lenta e o sinal caia com frequência. Outra parte do trabalho
foi abrir e utilizar os notebooks dos professores3. Em muitos
casos, pela primeira vez foram abertos e utilizados alguns
aplicativos disponíveis nos computadores: planilha eletrônica,
elaborador de apresentação em slides. O curso consistiu em
utilizar o computador para facilitar o trabalho docente. As
questões que orientaram o trabalho foram: como escrever
textos com sentenças matemáticas (fração, raiz quadrada,
expressão numérica)? Como editar uma apresentação? Como
colocar uma música na apresentação? Como digitar um

3. Cada professor efetivo da rede Municipal de Educação do Município de Sinop
recebeu, em 2012, um notebook.
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exercício com figuras geométricas? Como digitar um texto
estilizado (poema)? Como inserir figuras num texto? Como
fazer um diário de classe na planilha eletrônica?
No decorrer do curso descobrimos que alguns professores já dominavam bem essas ferramentas, tendo sido
convidados a ajudar os que tinham mais dificuldades, o que
ocasionou boas oportunidades de troca de experiências sobre
o uso do computador.
Na avaliação do curso, os professores afirmaram que as
atividades propostas foram importantes para que tivessem
noções sobre os softwares e seus usos na atividade docente e
até apresentaram perspectivas de utilização em suas práticas
pedagógicas. Entretanto, consideraram que essa formação
não fora suficiente para encorajá-los a assumirem de pronto
a utilização da informática no ensino, porque isso depende
também de outros fatores, como quantidade de alunos, gestão do laboratório, disposição do laboratório de Informática,
receio do professor em sair da zona de conforto.
Com isso consideramos que a inserção da sala de Informática nas atividades de ensino só será possível se as propostas de uso do laboratório forem desenvolvidas junto com
os professores de cada escola. Igualmente, os laboratórios
também necessitam estar prontos para atender a demanda,
com instalações adequadas, inclusive no que se refere a máquinas e comunicação (internet) e pessoal de apoio. Caso
contrário, continuaremos a dizer que o professor não está
preparado para explorá-lo e incapacitado para criar ambientes
de aprendizagem aos alunos e o laboratório de Informática
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ficará restrito ao ensinamento da disciplina de Informática,
ou para jogos como prêmio a alunos disciplinados.

3.2 Laboratório de Ciências
Os laboratórios de Ciências, em geral, não constituem
a infraestrutura existente nas escolas da rede pública de
Sinop e Sorriso. Quando existem são ainda projetos em fase
de execução e com sérios problemas, estando com as obras
embargadas, os equipamentos encaixotados e, de certa forma,
depreciando à medida que o tempo passa.
Sabe-se que, no caso dos laboratórios de Ciências, a
transformação de uma sala de aula em laboratório é complexa.
Trata-se não apenas da adequação de um espaço destinado
às aulas práticas, outros importantes fatores precisam ser
considerados: cuidados com as instalações hidráulica e elétrica, sistemas de ventilação e segurança, com os materiais
e os reagentes requeridos e principalmente a escolha mais
acertada das experiências. Estas precisam ser perfeitamente
visíveis, para que possam ser observadas pelos alunos; não
devem apresentar perigo de explosão, de incêndio ou de intoxicação, para a segurança dos jovens; precisam ser atrativas
para despertar o interesse dos mais indiferentes alunos e ter
explicação teórica simples, para que possam ser deduzidas
pelos próprios alunos (Morais, 2011).Todos esses fatores contribuem para inviabilizar e inibir iniciativas autônomas das
escolas em criar estes espaços com recursos próprios.
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As escolas estaduais de ensino médio que aderiram ao
programa Ensino Médio Integrado4 (EMI) contam, há quatro
anos, com as obras de implantação de laboratórios de Biologia, Física, Informática, Matemática e Química. Enquanto
as obras não são concluídas, as aulas são, em geral, somente
teóricas.
Nas escolas de ensino fundamental não existem laboratórios de Ciências, nem de Matemática, alguns materiais
(esqueletos, estufas, microscópios, lâminas, material dourado,
tangram, jogos etc.) chegam a ser encontrados, principalmente nas escolas que aderiram ao programa de educação em
tempo integral – o Mais Educação –, recebendo seus alunos
nos contraturnos. Esses materiais geralmente estão acondicionados em locais impróprios (biblioteca, almoxarifado ou
sala da coordenação).
Uma justificativa para isso é que as escolas não possuem
espaços físicos, o que acaba por fazer com que todos os espaços disponíveis na escola sejam utilizados, muitas vezes
sendo insuficientes e levando às escolas a atender seus alunos
em tendas e espaços terceirizados chamados de extensões.
Nesse Projeto de Pesquisa, um dos objetivos específicos
é relacionado a instigar reflexões sobre ludicidade e experimentação no ensino de Ciências. Uma possibilidade de ação
efetiva foi a estruturação de um laboratório de Ciências em
4. O Ensino Médio Integrado (EMI) é uma modalidade de ensino que concilia,
em quatro anos de curso, a formação propedêutica de ensino médio com uma
formação técnica especifica.
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uma das escolas investigadas, na qual nos foi proposto que
uma das salas de aula dessa escola poderia ser transformada
em laboratório. Esta proposta engajou, inicialmente, a direção, coordenação escolar e o grupo de pesquisadores.
Por tratar-se de uma demanda oriunda da instituição
escolar, os equipamentos e demais materiais foram adquiridos com recursos (investimento) da própria escola. Assim,
a sala de aula passou a ser preparada para a nova finalidade,
alguns móveis foram adquiridos de forma planejada. Nessa
fase solicitou-se também uma ligação nova de recurso hídrico,
bem como a instalação de uma bancada com cuba no local. O
trabalho de estruturação do laboratório de Ciências contou,
além da equipe de pesquisadores da UFMT, com a participação de uma Bolsista de Iniciação Científica do Projeto e dois
acadêmicos voluntários.
Para as discussões acerca do novo espaço, foram agendados encontros que ocorriam na oportunidade da ‘sala do
educador’, entre os docentes da escola e o grupo de pesquisadores. Nessa formação foi apresentado o projeto, o espaço
físico do laboratório, discutidas – com base em Zanon e Freitas
(2007) – questões sobre a aula de Ciências, ações que favorecem a aprendizagem em Ciências e aspectos que tratam da
aliança teoria e prática como forma investigativa de promover
o ensino e aprendizagem em Ciências Naturais e formas de
utilizar o laboratório com os alunos.
Nesse processo foi elaborado um roteiro que serviu para
orientação de professores e alunos da Escola nas primeiras
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visitas ao laboratório. O roteiro era composto de normas e
procedimentos padrões no Laboratório (segurança e higiene).
Em seguida foram elencados, manipulados e estudados os
materiais adquiridos, tais como: esqueletos, dorso humano,
fases da gestação, sistemas reprodutores, entre outros. O microscópio óptico com lâminas prontas também constou como
atividade de formação; nessa oportunidade os professores
puderam manusear e desenvolver habilidades para melhorar
a visualização das lâminas.
Como atividade de interação foi proposta a confecção
de uma maquete do Sistema Solar com uso de materiais de
fácil aquisição, bem como a montagem de um sistema com
as fases da fecundação e, como último roteiro, a confecção
dos sistemas reprodutores humanos, masculino e feminino.
Durante a realização dos encontros foram levantadas
pelos professores as dificuldades quanto ao uso do novo
ambiente como espaço de ensino e aprendizagem. Os apontamentos ressaltavam questões, como: o pouco espaço físico
do laboratório e a grande quantidade de alunos nas salas, a
falta de um profissional técnico de laboratório, o controle da
indisciplina dos alunos no local e o cuidado com os materiais
que lá estão. Alguns outros aspectos, relacionados à gestão
do espaço surgiram, tais como: acesso e guarda da chave do
laboratório, limpeza dos materiais, entre outros. Então, assim,
alguns poucos docentes se entusiasmaram com a proposta,
perceptivelmente, foram abalando-se e a empolgação da
atividade foi se enfraquecendo aos poucos.
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Num segundo momento, contamos com a participação
de três estagiárias do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da UFMT-Sinop, bem como com a presença
de um professor designado para o laboratório de Ciências da
escola. Com isso, retomamos as atividades de recepção e de
desenvolvimento dos roteiros propostos. Professores e alunos
mostraram-se mais motivados no reconhecimento do novo
espaço e sua utilização.
Nossa argumentação nesse processo tem sido em favor
da contextualização do conteúdo a ser ensinado. Contextualizar, segundo Galiazzi & Gonçalves (2004), pode estar relacionado com alguma profissão; ou com questões ambientais,
com o cotidiano; como uma simples ilustração ou ainda como
um mero recurso para a motivação dos alunos. Entretanto,
em nossa leitura, a compreensão do laboratório de Ciências,
como um lugar importante para que a experimentação possa
se constituir numa estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo
de questionamentos de investigação, ainda não ocorreu,
pelo menos não identificamos, nessa escola. Também ainda
não estamos seguros de que o laboratório esteja plenamente
incorporado nos planejamentos e aulas dos professores da
escola. Em nova fase deste projeto, esperamos ampliar nossa
compreensão sobre o processo de incorporação desse espaço
e de qual será o lugar do laboratório de Ciências nos processos
de ensino e aprendizagem nessa escola.
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Considerações finais
Ao observar o processo de chegada dos laboratórios nas
escolas, constatamos que a implantação dos laboratórios não
ocorre por iniciativa da escola. Ocorre mais ou menos da seguinte forma: os problemas são identificados e percebidos por
pesquisadores, especialistas, empresas e gestores de políticas
públicas e o processo de produção de solução para o problema
identificado é realizado pelo especialista ou grupo de especialistas, nas universidades ou nas empresas, sem a participação dos
sujeitos da escola; depois de prontos, codificados e embalados,
os materiais e as ideias são apresentadas aos professores como
produtos prontos para serem consumidos.
A inserção desses espaços nas escolas em geral continua
sendo lenta, parcial, conturbada e desarticulada das expectativas e necessidades do corpo docente. Também observamos
que o uso de laboratórios não faz parte da memória escolar
dos docentes, dos 47 professores que participaram da formação apenas nove tiveram acesso a laboratório de Ciências na
educação básica. Na formação inicial, o uso do laboratório
não tinha como foco a prática docente, mas a comprovação
de uma teoria. Isso, junto à ausência de uma formação continuada focada na prática docente, contribui para que espaços
como laboratórios de Informática e de Ciências, quando existem, por não fazerem parte da cultura escolar brasileira, não
sejam incorporados aos planejamentos dos professores e não
se constituam em ambientes de ensino.

368

Patrícia Rosinke e Edson Pereira Barbosa

Com relação à observação do uso dos laboratórios como
espaços para o lúdico e o experimental, reforçamos que o uso
do laboratório de Informática é associado ao lúdico principalmente pelos alunos, no entanto, nem sempre esse uso está
articulado a um planejamento consistente do professor, a
maioria das vezes, é usado como forma de controle disciplinar
da turma. Já com relação ao laboratório de Ciências, ainda não
estamos convictos de este já esteja incorporado aos planejamentos dos professores.
Em nossa leitura, entendemos que a inserção desses
‘novos’ espaços didáticos na escola deve ocorrer de forma
articulada com uma formação continuada local, de modo que
dê o tempo necessário para que os professores conheçam e
desenvolvam uma prática de uso e gestão dos laboratórios.
Na perspectiva de exercitar e registrar experiências de
formação continuada para uso de laboratórios, estamos desenvolvendo, como ação do subprojeto Pibid Interdisciplinar
em Ciências Naturais e Matemática da UFMT, atividades de
acompanhamento da instalação de salas ambientes em três
escolas públicas de Sinop.
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POSSIBILIDADE DE GERAR
NOVOS CONTEÚDOS
E CONCEITOS
MATEMÁTICOS ATRAVÉS
DA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Elizabeth Quirino de Azevedo

Introdução
Neste capítulo, apresento um pouco de minha trajetória pela Educação Básica e minhas inquietações com relação
ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática. Relato uma situação-problema ocorrida em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola estadual do município de Várzea Grande (MT), que me levou a investigar as
potencialidades metodológicas da Resolução de Problemas
em sala de aula.
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No campo das tendências educacionais, a Resolução
de Problemas ocupa um lugar de destaque no âmbito nacional e internacional, por sua eficácia em promover a construção do conhecimento matemático pelo educando. Essa
construção em sala de aula tem por objetivo promover a
criatividade, a tomada de decisões, a conquista de confiança
e, assim, a geração de seres pensantes.
Esse relato é parte do terceiro capítulo de minha dissertação de mestrado, defendida em 2001, sob a orientação
da Profa. Dra. Lourdes de la Rosa Onuchic. Nesta pesquisa,
a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas foi a metodologia adotada no trabalho de campo, considerando a Resolução de Problemas como um caminho para se aprender e
ensinar Matemática.

1. Minha trajetória
Iniciei minha atividade docente alfabetizando crianças. Como alfabetizadora, trabalhei em duas escolas particulares, no interior do estado do Paraná, durante meu Curso de Licenciatura em Matemática. Minha sala, considerada
especial, era formada por crianças que nunca haviam frequentado uma escola e muitas delas não sabiam como segurar um lápis para escrever.
No primeiro dia de aula algumas crianças eram falantes,
outras ressabiadas, outras curiosas. A escola era uma novidade
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para elas e até ameaçadora para algumas pois, nos primeiros
dias, algumas entravam para a sala de aula chorando.
A primeira semana era muito difícil. Os alunos e eu
éramos completamente estranhos mas, aos poucos, eu me
transformava na “tia Beth” e, com o passar dos dias, semanas
e meses sentia-me recompensada ao ver aquelas crianças
vencerem, uma a uma, as dificuldades da leitura, da escrita e,
principalmente, dos cálculos. Como elas gostavam das aulas
de matemática! Era uma verdadeira diversão. Cada aluno
tinha, em seu armário, uma caixa com muito material para
manusear nas aulas de Matemática: tampinhas, barbantes,
palitos de sorvetes, botões coloridos, caixas de fósforos, embalagens variadas, papel colorido e outras bugigangas que
eles traziam para as aulas. A escola também possuía material
específico para as aulas de Matemática. Como eram esperadas
essas aulas! Que alegria! Quanta vontade de aprender!
Durante o ano os professores recebiam da direção da
escola livros sobre educação, ensino-aprendizagem, planejamento etc... Os escritos de E.G.White, escritora americana do
final do século XIX, fizeram diferença em minha vida. White
defende o ensino-aprendizagem de forma significativa, com
a finalidade de formar pessoas com capacidade de pensar
e de agir por si mesmas. No livro Educação, 5a edição em
português, ela diz:
Em vez de pusilânimes educados, as instituições de ensino
poderão produzir homens fortes para pensar e agir, homens que possuam amplidão de espirito, clareza de pen-
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samento, e coragem nas suas convicções. [...] À frente do
estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso.
(WHITE, 1997, p.18)

Para ela o verdadeiro educador é aquele que não se
satisfaz com um trabalho de segunda ordem e diz:
Não se contenta com encaminhar seus estudantes a um
padrão mais baixo do que o mais elevado que lhe é possível atingir. Não pode contentar-se com lhes comunicar
apenas conhecimentos técnicos, fazendo deles meramente
hábeis guarda-livros, destros artistas, prósperos homens
de negócios. É sua ambição incutir-lhes os princípios da
verdade, obediência, honra, integridade, pureza – princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade
e o erguimento da sociedade. (WHITE, 1997, p.29)

Embora as ideias dessa autora me impressionassem, não
via como colocá-las em prática. Depois da graduação passei a
lecionar Matemática para os alunos do Ensino Fundamental,
em escolas públicas e particulares. Esperava que eles gostassem de Matemática como na primeira série mas, percebi que,
ao avançarem da 5a para a 8a série, aos poucos, iam perdendo
aquele entusiasmo pela Matemática. Intrigava-me, ainda
mais, o fato de que alguns deles haviam sido alfabetizados
por mim. Ao chegarem à 8a série, a grande maioria dos alunos
detestava Matemática. Não era confortável estar em uma sala
de aula sabendo que a maior parte dos alunos não gostava
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daquilo que se lhes “ensinava”. Por que eles não gostavam de
Matemática? O que acontecera com aquele entusiasmo, com
aquela vontade, aquela euforia dos primeiros anos escolares?
O que mudara? Onde estava o erro? Esses questionamentos
começaram a surgir e fazer parte das conversas na sala dos
professores.
Como trabalhar a Matemática de forma a convencer os
alunos de sua importância? Descobri, então, que não bastava
saber Matemática. Era necessário algo mais para ensinar com
eficiência. Mas, o quê? Esforçava-me para reproduzir as aulas
da maneira como havia aprendido nas aulas de Prática de
Ensino, durante a graduação. Mas, por mais que preparasse
as aulas e as atividades, que apresentasse exemplos de forma
gradual, atendesse os mais fracos até fora do horário de aula
nas chamadas aulas de reforço, mesmo assim ficava aquela
sensação de que algo estava faltando. Aquela dependência
dos alunos me incomodava.
Professora, e agora o que eu faço?
Professora, qual é o próximo passo?
Professora, está certo?
Professora, eu não sei !! Professora ... professora...

Sabia que o caminho era torná-los independentes, confiantes e persistentes nas tentativas de resolver problemas
matemáticos até que a resposta fosse encontrada. Mas, como
fazer isso?
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Ao lecionar para alunos do Ensino Médio, imaginei que,
como os alunos já haviam passado pela chamada Matemática
Básica, não encontraria esse tipo de problema. Enganei-me.
A situação era ainda mais complicada nas escolas públicas,
onde a maioria dos alunos chega ao Ensino Médio com grande
dificuldade nos conceitos de Matemática estudados no Ensino
Fundamental. E agora? O que fazer com esses alunos?
Nas escolas públicas, percebi que um outro problema,
ainda mais sério, acontecia: alguns conteúdos, embora constantes dos livros didáticos, não faziam parte do programa da
escola e, se faziam, muitas vezes eram trabalhados de forma
superficial, gerando grandes dificuldades. Geometria, Álgebra
e Estatística no Ensino Fundamental; Geometria no Espaço,
Números Complexos e Equações Algébricas ou Polinomiais
no Ensino Médio são exemplos de conteúdos trabalhados
com pouca profundidade. O caso mais sério, que percebi,
foi o das Equações Algébricas, que aparecem como último
conteúdo do Ensino Médio, e que raramente é abordado.
Por que esse tópico é tão raramente trabalhado nas aulas das
escolas públicas? Não será importante?

2. Leitura matemática de um
"painel ecológico"
Um fato ocorrido num último bimestre de uma turma
do 3 ano do Ensino Médio, contribuiu muito para a minha
o
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decisão de pesquisar as Equações Algébricas ensinadas no
Ensino Médio.
A professora de Biologia da escola estadual do município
de Várzea Grande (MT) na qual eu trabalhava, havia proposto,
aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, um Projeto Ecológico. Os alunos do 3º ano D escolheram pintar na parede do
corredor do colégio, a que dava acesso ao andar superior da
escola, um painel que retratasse o Pantanal mato-grossense.
Com a ajuda do pai de uma das alunas, eles conseguiram
preparar a parede para receber as tintas. Iniciou-se então o
trabalho. Dia após dia os alunos trabalhavam com carinho e
atenção, subindo em cavaletes e mesas para lixar a parede,
que receberia as cores do pantanal com sua fauna e flora, bem
como os dois estados brasileiros que fazem parte dele: Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Aos poucos as tintas foram
dando vida ao painel. Na hora do recreio e no final das aulas,
era comum ver alunos trabalhando no painel e logo podíamos
distinguir as formas de animais e os estados brasileiros que
eles estavam pintando.
Um dia, no final do período, quando descia a rampa que
dava acesso ao pátio inferior, deparei-me com um grupo de
alunos com pincéis nas mãos sobre cavaletes e mesas. Parei
e elogiei o trabalho deles pois, realmente, estavam trabalhando no painel com muito carinho. Foi então que uma aluna
segurando um pincel em umas das mãos e uma latinha de
tinta na outra disse:
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– Professora, você bem que poderia dar uma nota pelo nosso
trabalho!

Os colegas, percebendo minha presença, viraram-se,
cada um com seu instrumento de arte nas mãos, e, em coro,
confirmaram o pedido da colega:
– É isso ai, professora!

Tive uma leve impressão de que eles haviam combinado
aquilo e, antes que dissesse algo, um outro aluno acrescentou:
– Olhe bem, professora, eu estou aqui!
– Ah! Até que não é má ideia, acrescentou um outro.

Ali estava eu, olhando para aqueles animados, felizes e
sorridentes alunos, sem saber como avaliá-los em uma atividade que não havia planejado e tampouco pensado. Foi então
que a aluna, com um largo sorriso, disse:
– E então, professora?

Não esperava aquele pedido. Apesar de ter apreciado
muito a forma como eles se empenhavam no projeto da professora de biologia, não sabia como atendê-los de uma forma
produtiva e significativa. Não havia combinado nada com a
professora e nem ela havia projetado um trabalho que envolvesse outras disciplinas, como mais tarde confessou-me na sala
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dos professores. Como estávamos no final do ano, a professora
não imaginou que os alunos pudessem se empenhar tanto em
um projeto de trabalho mais arrojado. Enganou-se e eu fui
surpreendida. Olhei para a aluna e para os alunos empoleirados, olhando-me, esperando uma resposta e, então, respondi
“Vou pensar no assunto”.
Sob a promessa de um “pensar no assunto”, eles se voltaram para o painel e continuaram com o trabalho, sorrindo,
cantarolando e batucando, com os pincéis, uma canção típica
dos pagodeiros da sala. Olhei para os alunos mais uma vez e,
então, desci a rampa.
O ritmo da canção foi ficando cada vez mais distante,
e uma grande indagação foi tomando seu lugar. Como vou
avaliá-los? Minha disciplina é Matemática e não acompanhei
o trabalho deles desde o início, como posso avaliá-los? Com
essas indagações cheguei à sala dos professores. Já não havia
mais ninguém com quem pudesse conversar sobre o assunto
e dividir minha preocupação.
Não havia prometido avaliá-los, mas iria pensar no assunto. Isso me deixou com uma vantagem: poderia conversar
com os colegas para encontrar uma saída. Os dias passaram e
o painel ficou pronto e, ainda, eu não havia encontrado uma
forma satisfatória que envolvesse Matemática na avaliação que
eles me haviam pedido.
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Figura 1: Painel Ecológico

Fonte: Acervo pessoal da autora

Numa manhã, entrei na sala para as duas primeiras
aulas. Havia preparado uma atividade para ser desenvolvida
em grupo. Pedi que se organizassem como de costume e
comecei a distribuir as fichas de atividades. Foi então que
alguém se lembrou:
– Professora, você já pensou sobre o painel?
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Parei, olhei para eles e disse:
– Pensei, mas, embora vocês tenham trabalhado bastante e o
painel tenha ficado muito bonito, não acho justo dar uma nota
sem que a Matemática apareça.

O descontentamento geral foi seguido de uma reação
verbal.
– Ahhhhh !!!!!!

Como cada aluno tinha nas mãos a ficha de atividades e a daquele dia seria um relatório, tive uma ideia. Eles
poderiam usar as fichas para relatar a matemática usada na
criação do painel. Apresentei aos alunos a proposta. Descobri
que a participação direta na criação do painel era trabalho
de uns 40% dos alunos da sala. Os outros se envolveram em
outra parte do projeto da professora de Biologia. Portanto,
era natural que os alunos não aceitassem aquela proposta.
Então lembrei-me de uma frase de Paulo Freire:
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançado
por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. (FREIRE, 1993, p.11)
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Pensei um pouco e, então, sugeri:
– Porque não fazermos uma leitura matemática do painel? Assim
todos podem participar.

Novamente o comentário foi geral:
– Como? O que vamos escrever no relatório? Vamos contar os
bichos do painel? Vamos contar as cores? Quantos estados?

Passei então a explicar para os alunos que eles poderiam
fazer uma leitura matemática.
– Cada um deve pegar a sua ficha, uma caneta e, se preferir, a
sua cadeira e vamos todos para o corredor fazer uma leitura
matemática do painel. Observem bem, que matemática está
presente no painel? Lembrem-se da Matemática que vocês já
estudaram até aqui.

Fomos então para o corredor. Cada aluno posicionou-se
em frente ao painel e eu assumi a postura de observadora.
No início eles vinham perguntar se poderiam relatar suas
descobertas, mas como respondi que o relato era deles e que
eles deveriam escrever o que estavam vendo sem a minha
interferência, as perguntas cessaram. Aquele grupo de alunos
descobriu, então, a Matemática presente no painel e as descobertas nem sempre matemáticas, foram compartilhadas com
um entusiasmo contagiante. Apesar dos erros cometidos por
não ser um trabalho planejado de forma a atender aos objetivos
de uma leitura plenamente Matemática, pude perceber a possibilidade de explorar muito mais as atividades interdisciplinares
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e que os alunos correspondem aos nossos anseios quando os
deixamos participar da construção do conhecimento.
Após a leitura de alguns relatórios, comentei com a
coordenadora pedagógica do período sobre o que havia acontecido e o que os alunos relataram. E é preciso, aqui, ressaltar
a importância do diálogo e da troca de experiência entre os
professores pois, sempre que nos envolvemos em algum trabalho, podemos aprender alguma coisa.
Até ali não havia percebido a importância dessa atividade
em termos interdisciplinares. Foi a coordenadora, com sua
maneira toda especial de ver e compreender o processo ensino-aprendizagem, quem me fez entender. Ela se empolgou tanto
com a leitura dos relatórios que sugeriu a leitura de um deles
na Feira Cultural que aconteceria dentro de três dias. Antes
que eu pudesse expressar espanto, entrou na sala a professora
de Sociologia, responsável pela coordenação da Feira Cultural.
Mesmo diante de meu protesto, as coisas foram encaixadas para
que um relatório fosse lido. O rumo dos acontecimentos me
preocupou. Novamente argumentei a falta de planejamento,
os erros contidos nos relatórios e a impossibilidade de discutir
o relatório com os alunos de modo que a apresentação fosse
mais elaborada. A coordenadora insistiu dizendo:
– Não importa. Os alunos vão falar sobre o painel e você pede
que alguém, dentre os alunos, leia um dos relatórios.

Concordei. Separei um dos relatórios, e uma aluna apresentou-o na Feira Cultural. Com essa experiência eu aprendi
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que muita coisa pode ser aproveitada como metodologia de
ensino, quando se abre para o diálogo.
É importante observar que a leitura matemática, feita
por alunos do 3º ano do Ensino Médio foi muito pobre. A
análise da leitura do painel mostrou que formas e conceitos
geométricos foram facilmente identificados. Coisas simples
como as pernas dos pássaros lembrando “retas paralelas”, a
boca da onça em forma de parábolas e os olhos do peixe de
forma circular foram as observações mais comuns.
Entretanto deixaram de avaliar, por exemplo, a extensão
dessa região e perceber que porcentagem da área do Brasil
ela representa. Qual a população dessa região? Quais das
espécies animais apresentadas estão em extinção? Quais
desses animais colaboram com a economia da região? Com
que “número” isso ocorre?

3. Leitura matemática de um
“painel matemático”
Diante do não cumprimento integral do programa e do
fechamento do conteúdo proposto para o Ensino Médio, o
grupo de professores de Matemática da escola que citei, no
ano seguinte, decidiu que todo o conteúdo proposto deveria
ser trabalhado. Como parte desse grupo, propus o trabalho
com todos os conteúdos. Reunimo-nos e montamos um plano
geral de trabalho para o ano escolar e um plano para o pri-
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meiro bimestre, em que, além do conteúdo, era apresentada
uma metodologia de trabalho.
Mesmo com um grande número de alunos com dificuldade, com necessidade de constantes retomadas de conteúdo,
decidimos cumprir a proposta de trabalhar todos os conteúdos de uma forma mais aprofundada. Entretanto, a cada reunião bimestral de planejamento, tínhamos que decidir entre:
“todo o conteúdo” ou “mais profundidade”, considerando o
período letivo e o currículo para o Ensino Médio.
No final do 4o bimestre, motivada pela leitura do Painel
Ecológico, mencionado anteriormente, resolvi montar um
Painel Matemático. Pretendia verificar se equações algébricas,
números e expressões matemáticas faziam parte do conhecimento dos alunos.
Infelizmente, com essa turma eu havia trabalhado apenas equações de 1o e 2o graus não tendo trabalhado as de graus
mais elevados: 3, 4, 5, ... O tempo se esgotara antes que pudesse fechar a matemática estruturada para o Ensino Médio.
Utilizando uma folha de papel sulfite tamanho grande
e pincel atômico, escrevi várias equações de diferentes graus,
com coeficientes reais e complexos, expressões algébricas,
igualdades numéricas e até uma propriedade trigonométrica.
Pedi aos alunos que fizessem uma leitura desse painel
e que relatassem o que eram capazes de identificar, fazendo
uma ligação com conteúdos já estudados. O que eles identificaram e o que não foram capazes de identificar levou-me
a refletir sobre a importância de se trabalhar esse conteúdo.
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Figura 2: Painel Algébrico

Fonte: Acervo pessoal da autora

A maioria dos alunos se preocupara em explicar a resolução de equações de 1o e 2o grau, ignorando a presença de
equações de ordem mais elevada. Alguns alunos se expressaram sobre isso, relatando o seguinte:
“... percebemos também que essas equações e expressões são
do 1o e 2o graus, são várias, que poderá ser calculada de diversa
maneiras. Para se resolver equações fracionárias temos que ...”
(Aluno 1, do 3o ano do E.M.)
“As contas que estão no painel são equações e expressões do
1o e 2o graus. São completas e incompletas, com frações e sem
frações. Cada uma tem a sua maneira de calcular e resolver.”
(Aluno 2, do 3o ano do E.M.)
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“São equações de 1o e 2o graus. Temos equações completas
e incompletas. Temos também equações com números
complexos, equações trigonométricas e fracionárias. Temos
também equações que dá para se colocar no Plano de Gauss.
Ex: 3x – 4.”
(Aluno 3, do 3o ano do E.M)

Mesmo os alunos que conseguiram identificar as equações de maior grau, relacionaram-nas com a resolução de
equações de 2o grau, como mostram os trechos dos relatórios
que eles apresentaram:
“No quadro à frente apresentam várias expressões algébricas,
equações fracionárias de 1o ao 5o graus e números complexos.
Cada uma dessas expressões ou equações terá sua forma de
resolução de acordo com o seu expoente ou fração em que se
encontra ou pela raiz. Por exemplo: x2 + 9 = 0.”
(Aluno 4, do 3º ano do E.M.)
“... 2/5x3 + 9/7x2 - 3/4x + 2 =0, essa é uma equação do 3o grau.
Apesar de ser uma equação com vários expoentes, para começar
sua resolução precisamos tirar o mínimo múltiplo comum dos
denominadores para só então colocar na forma de Bháskara.”
(Aluno 5, do 3º ano do E.M.)

A análise da leitura do painel matemático mostra que
os alunos manifestaram desconhecimento até mesmo para
a identificação de uma equação algébrica.
Como vimos, os alunos mostraram dificuldade em
identificar expressões aritméticas, expressões algébricas e
simples equações de graus 1 e 2. Como trabalhar com eles
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equações polinomiais de graus mais elevados? Por que esse
tópico consta do currículo? É importante trabalhar, no Ensino
Médio, equações algébricas? Se for, deveria ser bem trabalhado, se não for, por que constar do programa? Até que ponto
um aluno que o trabalhou superficialmente ou não trabalhou
ficará prejudicado ao continuar seus estudos ou entrar diretamente no mercado de trabalho? Onde as equações algébricas
se mostram importantes nos dois casos?
Diante de tantos questionamentos, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNESP-Campus de Rio Claro e desenvolvi uma pesquisa sobre “O
ensino-aprendizagem-avaliação das equações algébricas ou
polinomiais através da Resolução de Problemas”. Com a realização desse trabalho de mestrado, percebi a importância
de se trabalhar esse conteúdo no Ensino Médio, sem o qual,
o programa, projetado para os três anos, ficaria inacabado.
Todo o estudo sobre números se completa com os Números
Complexos e as Equações Algébricas não só fecham um estudo algébrico como também todo um programa de ensino,
uma vez que, para trabalhar bem Equações Algébricas, os
alunos precisam de todos os Conjuntos Numéricos de N a C,
da Álgebra do Ensino Fundamental e Médio, da Geometria
e da Trigonometria.
Com relação à Álgebra ensinada nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, ela tem uma conotação muito
diferente daquela ensinada nos cursos de matemática universitária. Muitos adultos identificam álgebra escolar com
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manipulação simbólica – resolver equações complicadas e
simplificar expressões algébricas. Sem dúvida, os símbolos
algébricos e os procedimentos para trabalhar com eles são
uma realização matemática histórica muito intensa e são
críticas no trabalho matemático. Mas, álgebra é mais do que
mover símbolos. Os estudantes precisam compreender os
conceitos da álgebra, as estruturas e os princípios que regem
a manipulação dos símbolos e como os símbolos podem ser
usados para registrar ideias e ganhar compreensão dentro
de uma situação-problema.
Ao se ensinar Matemática através da resolução de problemas, os problemas são importantes não somente como
um propósito de se aprender Matemática, mas também,
como um primeiro passo para se fazer isso. O problema passa a ser olhado como um agente que pode desencadear um
processo de construção do conhecimento.
Na visão de Onuchic (1999), essa compreensão da Matemática, por parte dos alunos, deve envolver a ideia de que
entender é essencialmente relacionar e afirma que:
Esta posição baseia-se na observação de que a compreensão
aumenta quando: o aluno é capaz de relacionar uma determinada ideia matemática a uma grande variedade de contextos; o aluno consegue relacionar um dado problema a um
grande número de ideias matemáticas implícitas nele; o aluno consegue construir relações entre as várias ideias matemáticas contidas num problema. (ONUCHIC, 1999, p.208)
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A resolução de problemas tem sido um tópico presente
nos currículos de Matemática. A forma de se trabalhar com
problemas matemáticos tem passado, nos últimos anos, por
um processo de mudanças levando a novas formas de trabalho em sala de aula.
Segundo Onuchic e Allevato (2011, p. 81), “o problema
é o ponto de partida e, na sala de aula, através da resolução
de problemas, os alunos devem fazer conexões entre diferentes ramos da Matemática, gerando novos conceitos e novos
conteúdos”. Os conceitos gerados quando se faz conexões
com outros ramos da Matemática, durante a resolução de
um problema, é o que vai garantir um aprendizado com
compreensão e significado.

Conclusão
A Matemática tem desempenhado um papel importante na resolução de problemas nos diferentes segmentos
da sociedade e tornar seu ensino mais eficiente é questão
prioritária. Percebe-se que a resolução de problemas tem
ocupado papel de destaque nos currículos. As recomendações curriculares se multiplicam no sentido de levar, aos
interessados pela educação, a importância da resolução de
problemas para a sala de aula.
A Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação
da Matemática através da Resolução de Problemas se apre-
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senta como um caminho para se trabalhar com compreensão e significado de forma dialógica. Por que esse caminho? O que esse caminho pode oferecer ao aluno?
Nessa Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação
de Matemática através da Resolução de Problemas, o problema é o ponto de partida na construção de novos conceitos e
conteúdos matemáticos. Além disso, durante a resolução de
um problema, o professor pode se apropriar dos recursos da
História da Matemática, de Jogos, da Tecnologia, de Material Manipulativo, da Heurística e outros, se necessário for.
A Resolução de Problemas é uma forma potente na
construção de conhecimento, de procedimentos matemáticos e atitudes, motivo pelo qual ela tem grande destaque
nos currículos referentes à Educação Básica. No entanto,
ela ainda não foi incorporada nas práticas docentes. Uma
das possíveis causas da não incorporação é que, provavelmente, em sua formação inicial e continuada o professor
não teve oportunidade de vivenciá-la para construir os
seus próprios conhecimentos.
Em meu trabalho, com alunos de diferentes níveis de
escolaridade, percebo que através da resolução de um problema, pode-se trabalhar ideias matemáticas que, muitas
vezes, passam despercebidas se o interesse for apenas o
resultado final e não o processo de ensino-aprendizagem.
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REPREENSÃO: ANÁLISE
DE UMA LENDA BORORO
VISTA COM OS OLHOS DA
EDUCAÇÃO
Cristinne Leus Tomé

Introdução1
Neste capítulo estudaremos a lenda bororo2 La Música
sob os olhares educativos. As tribos da família linguística
1. Este trabalho é um recorte da Dissertação “Quando eu Canto Posso: o discurso
educacional em texto de tradição oral” pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – Faculdade de Educação, 2000. A investigação abarca o estudo de narrativas
oriundas de uma época de oralidade da história da humanidade analisando-as com
os olhares da educação.
2. Aqui cabe uma explicação sobre a acentuação tônica da língua bororo e o motivo
da troca de acento em algumas palavras que irá ocorrer ao longo deste capítulo
em relação à lenda em texto de língua espanhola e entre os textos dos autores
pesquisados. A língua bororo tem sua acentuação tônica natural na penúltima sílaba,
sempre; a única ressalva é quando o texto é letra de alguma canção em que, para
enfatizar o ritmo, se costuma acentuar todas as últimas sílabas. Durante a leitura
desta pesquisa, quando as palavras escritas em bororo não estiverem devidamente
acentuadas (ficando a cargo de cada autor utilizado), deve-se sempre manter esta
constante e acentuar a penúltima sílaba, mesmo quando a palavra não receber
nenhum acento gráfico. Para maiores esclarecimentos a respeito, consultar a obra de
Colbacchini e Albisetti (1942, p. 21).
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bororo, no Brasil Central, tinham/tem a preocupação em
manter suas tradições culturais, e o conjunto de saberes indígenas, por meio de um complexo sistema de regras e técnicas
de memória a fim de perpetuá-los. O caráter educativo deste
conjunto de saberes que circulam pelas aldeias constitui-se em
um momento formador de uma identidade bororo.
A análise da lenda se dá em dois momentos: primeiramente iniciamos com a análise da lenda como uma narrativa
etiológica. Em um segundo momento destacaremos alguns
pontos educativos da lenda, como o sagrado, o trabalho e a
linguagem. A repreensão é tematizada como um momento
no processo educativo em que o sujeito rompe com o já-dado
e se coloca frente ao novo, ao desconhecido, configurando-se
como uma releitura de seu real.

1. Repreensão: análise de uma
lenda bororo vista com os olhos
da educação
1.1 Análise da narrativa “La Música”
El tiempo de nuestras vidas es, entonces, tiempo narrado;
es el tiempo articulado en una historia; es la historia de
nosotros mismos tal como somos capaces de maginarla, de
interpretarla, de contarla y de contar(nos)la.
(LARROSA, 1996, p. 467).
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Iniciamos com a apresentação da lenda La Música:
LA MÚSICA3
Mientras el espíritu Bopé-joku silbaba una melodía, el maíz se
alzaba desde la tierra, imparable, luminoso, y ofrecía mazorcas
gigantes, hinchadas de granos.
Una mujer estaba recogiéndolas de mala manera. Al arrancar
brutalmente una mazorca, la lastimó. La mazorca se vengó
hiriéndole la mano. La mujer insultó a Bopé-joku y maldijo
su silbido.
Cuando Bopé-joku cerró sus lábios, el maíz se marchitó y se
secó.
Nunca más se escucharon los alegres silbidos que hacían brotar
los maizales y les daban vigor y hermosura. Desde entonces, los
indios bororos cultivan el maíz com pena y trabajo y cosechan
frutos mezquinos.
Silbando se expresan los espíritus. Cuando los astros aparecen
en la noche, los espíritus los saludan así. Cada estrella responde
a un sonido, que es su nombre.

A narrativa acima é uma lenda que, dentro das formas
em que se dividem as narrativas, são classificadas como etnológicas, onde entrariam as narrativas míticas e narrativas
etiológicas – lendas com finalidade explicativa (ADAM; REVAZ, 1997). Uma narrativa explicativa seria aquela que tem
um certo objetivo de ser, uma certa função a considerar, no
caso, explicar algo, elucidar algo. Um certo acontecimento,

3. Esta lenda encontra-se em Galeano (1988, p. 37).
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ocorrido no passado mas que repercute até o presente, influenciando de alguma maneira a vida social e cultural de um
povo e que deve ser de conhecimento de todos, que deve ser
explicado a este povo, para que todos saibam como começou e
porque é que sucedeu dessa maneira, porque é que foi assim.
Da lenda La Música, enquadrada neste contexto como
uma narrativa explicativa, podemos separar alguns acontecimentos histórico-sócio-trabalhistas ocorridas entre o passado
e o presente que vieram a justificar um novo posicionamento
de todo o grupo. Por exemplo:
1. Um acontecimento seria a explicação do porquê
do trabalho ser ou não braçal, porque é que os
bororos passaram a ter que cultivar eles próprios
suas roças em vez de só colherem as espigas:
Antes – “Mientras el espíritu Bopé-joku silbaba una
melodía, el maíz se alzaba desde la tierra”, não havia
interferência humana no ato de plantar, era uma
ação espiritual.
Agora – “Desde entonces, los indios bororos cultivan
el maíz com pena y trabajo” porque “Nunca más se
escucharon los alegres silbidos que hacían brotar los
maizales y les daban vigor y hermosura”. O espírito,
não assobiando, não presenteia mais aos bororos
com a roça plantada, cabendo a eles a realização
deste trabalho.
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2. Outro acontecimento retrata a qualidade dos
frutos entre o tempo passado e presente:
Antes – “El maíz se alzaba desde la tierra, imparable,
luminoso, y ofrecía mazorcas gigantes, hinchadas
de granos.”
Agora – “Y cosechan frutos mezquinos”. O tempo
da fartura constante é substituido pelo tempo da
carência.

3. Outro acontecimento demonstra o papel feminino na sociedade e a maneira como a ação de
trabalhar requer um cuidado específico uma vez
que consequências impensáveis podem decorrer.
Na lenda em questão, uma ação inadequada causou uma sequência de ações negativas e comprometedoras aos costumes dos bororos:
A primeira ação: “Una mujer estaba recogiéndolas
de mala manera”.
A segunda ação: “Al arrancar brutalmente una
mazorca, la lastimó”.
A terceira ação: “La mazorca se vengó hiriéndole la
mano”.
A quarta ação: “La mujer insultó a Bopé-joku y maldijo
su silbido”.
A quinta ação: “Bopé-joku cerró sus lábios”.
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4. Um outro acontecimento seria sobre o poder do
assobio do espírito, poder para fazer crescer – vida
– ou murchar – morte – uma planta; a linguagem,
para o espírito, seria realizada através do assobio:
Vida – “el espíritu Bopé-joku silbaba una melodía, el
maíz se alzaba desde la tierra”.
Morte – “Bopé-joku cerró sus lábios, el maíz se
marchitó y se secó”.
Linguagem – “Silbando se expresan los espíritus”.

5. Para terminar esta primeira parte, um outro
acontecimento que se destaca nesta narrativa é o
nome que corresponde a cada estrela e a inclusão
do som, dando origem ao nome da lenda:
Nomear – “Cada estrella responde a un sonido, que
es su nombre”.

Seguindo com a análise da narrativa, Adam e Revaz
(1997) a dividem em três sequências interligadas que seriam:
uma situação inicial (antes), uma transformação (o processo)
e a situação final (depois).
Os autores apresentam os constituintes da situação
inicial com o seguinte quadro (Idem, p.64):
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Nesta lenda, os componentes da narrativa estão situados desde sua apresentação. No caso do(s) agente(s), quem,
a princípio temos o espírito Bópe-Jóku e novos personagens
são incluídos durante o decorrer dos acontecimentos, como
a mulher e a própria aldeia bororo. Existem os seres inanimados, como o milho e os astros, que poderiam ser considerados
também personagens, visto que participam ativamente dos
acontecimentos: o milho como ponto de partida e os astros
como ponto de chegada. Em relação ao acontecimento, o quê,
sabe-se que o milho crescia enquanto o espírito assobiava.
Quanto às circunstâncias em que isto ocorre, têm-se
a questão temporal (o quando) e espacial (onde) a serem
levantadas.
Apesar de não haver uma definição precisa quanto ao
quando aconteceu esta narrativa, existe uma noção temporal
que se dá através de um tempo indefinido. Como exemplo, tem-se a conjunção “mientras” (enquanto), que passa a sensação
de que algo está acontecendo, um sentido de atemporalidade,
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e também simultaneidade, colocando esta ação, este fato, em
algum lugar no tempo, mesmo que de forma indefinida.
Com a preposição “desde entonces” (desde aquela época),
percebe-se a situação de um tempo anterior e um posterior.
Antes os índios bororos cultivavam o milho sem trabalho
penoso, agora que o espírito não os ajuda mais, o trabalho se
faz fatigante.
Embora a questão do tempo não seja determinada de
maneira clara, deixando o leitor sem uma referência, pode-se
perceber a evolução dos fatos através do tempo. A sequência
temporal aparece pela manifestação desde o período indefinido (quando o espírito assobiava para o milho crescer) até a
atualidade (com a realização do trabalho braçal).
Expressões como “mientras” (enquanto), “nunca más se”
(nunca mais se), “desde entonces” (desde aquela época), acabam por introduzir o leitor dentro da questão da temporalidade. Percebe-se a sequência da ação através do tempo, com um
início (no princípio era o espírito que fazia crescer os milharais
através do assobio), um meio (a mulher que machuca a espiga
e é por ela machucada, acabando por maldizer o assobio do
espírito) e um fim (os índios que deveriam cultivar – e fazer
crescer – os milharais).
Para saber o lugar onde ocorre esta narrativa, deve-se
considerar uma explicação que se encontra durante a sequência das ações. Quando a narrativa coloca que “los indios
bororos cultivan el maíz” (os índios bororos cultivam o milho)
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acaba-se por subentender que estes milharais estão plantados
nas aldeias dos bororos, situando, assim, espacialmente esta
lenda. Ou seja, a narrativa – atemporal – é situada no universo
dos bororos, que era o mundo deles.
Visto a situação inicial apresentada acima, o passo seguinte na sequência da narrativa seria o da transformação.
Na transformação tem-se o processo no qual a narrativa se
insere, apresentando, primeiramente, o nó da trama seguido
pela tensão dramática.
Por nó da trama entende-se a ação que rompeu com a
situação de equilíbrio que havia, isto é, o espírito que assobiava
e fazia crescer os milharais.
A mulher que estava recolhendo as espigas de forma
errada, inclusive machucando-as, acabou por romper com a
cumplicidade que havia entre o assobio do espírito e os milharais que cresciam ao escutar o seu som. Por desconsiderar
esta cumplicidade, o equilíbrio da situação se desfez; a felicidade outrora manifesta estava agora apagada pela mulher
imprudente. O passado, visto como uma época onde o único
trabalho era colher as espigas, sem o suor de cultivá-las, não
existia mais. Durante o desenrolar desta quebra de equilíbrio
tem-se: a mulher machucando a espiga; a espiga machucando
a mulher; a mulher insultando o espírito (que com seu som –
assobio – fazia crescer os milharais).
Ao insultar o espírito, é introduzida a tensão dramática
da narrativa, o resultado deste desequilíbrio, desta ação que

401

A repreensão: a análise de uma lenda bororo vista com os olhos da educação

foge ao que era esperado (a mulher que machuca a espiga)
e que desencadeia uma nova situação que passa a vigorar (o
espírito parou de assobiar).
O desenlace: sem o som do assobio do espírito, os milharais deverão ser cultivados pela comunidade; o trabalho
braçal se estabelece, dá-se um novo equilíbrio, uma nova
normalidade. A penalidade por não respeitar o equilíbrio que
havia antes entre o espírito e a comunidade, demonstrado
através do crescimento de uma espécie alimentícia dos índios
bororos, foi que, a partir de agora, todos deveriam realizar
o trabalho para cultivar e manter a roça. Como conclusão,
o espírito não faria mais este trabalho para eles; os índios
bororos é que o deveriam realizar.
Com esta situação final dada, a narrativa nos surpreende
(como leitores) apresentando uma quebra temática e nos introduzindo novos elementos e novos personagens. “Silbando
se expresan los espíritus. Cuando los astros aparecen en la
noche, los espíritus los saludan así. Cada estrella responde
a un sonido, que es su nombre.” Não temos mais apenas o
espírito Bopé-joku que assobia ao se comunicar, mas todo o
panteão de espíritos. E a todos os espíritos é dada a capacidade
de comunicação, de expressão, com todos os seres, que aqui
neste desfecho se estende às estrelas.
De certa forma, mesmo que esta quebra nos leve a
questionar sobre o porquê da sua presença no contexto da
narrativa, quando o início – meio – fim já estavam definidos,
poderíamos entender esta intromissão temática associando a
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relação existente entre a época de plantio, que é regida pelos
astros, e a comunidade dos bororos. Os astros, de maneira
simbólica, fariam o papel do espírito assobiando (fazendo
soar) lá do firmamento para que os milharais crescessem e
se multiplicassem aqui embaixo, mas agora, sem dispensar
o trabalho braçal.

1.2 Os elementos educativos
Após a apresentação da narrativa por meio de seus
elementos clássicos, observaremos como se manifestariam
alguns efeitos de sentidos educativos encontrados nesta
lenda. Assim, entenderemos como a educação aparece como
um dos discursos que se atravessa por entre os milharais, a
mulher, o espírito e os astros e que é formador de uma identidade bororo.
Entendemos que a construção identitária como um
processo que se dá entre o sujeito e a ordem do simbólico.
Segundo Orlandi (2002, p. 234-235), ao avaliar o trabalho
pedagógico em populações indígenas levanta que:
Primeiramente, o de que a identidade é um movimento na
história. Em seguida, o de que nos processos identitários é
necessário atentar à afirmação da identidade em sua inserção
social. [...] Isso quer dizer que, na perspectiva discursiva, a
identidade resulta de processos e estes são da ordem do simbólico, do social e do político, no modo como são praticados
na história, com suas causas e consequências.
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A autora levanta que a construção de uma identidade é
um processo em que estão presentes a ordem do simbólico,
social e político. Neste processo, os sujeitos significam a si e
aos outros discursivamente. Como um movimento na história,
a construção da identidade de um povo não é sempre igual,
mas heterogênea, dialógica, transformadora. Esse dualismo
transformador se estabelece na relação entre o sujeito, a
língua e a história. Para constituir-se como sujeito, o sujeito
produz sentidos na sua relação com a linguagem, significando
a si mesmo e aos outros (este real que o rodeia).
Na lenda La Música, analisaremos as condições de
produção que a originaram, a fim de estabelecermos uma
relação entre os sentidos pré-construídos e as filiações que os
sujeitos fizeram a esses sentidos. Para Pêcheux (1993, p. 75),
condições de produção é “[...] o estudo da ligação entre as
‘circunstâncias’ de um discurso e o seu processo de produção.”
Segundo Ribeiro (1986, p. 76-77), os índios bororos habitavam uma extensão de terras no centro da América do Sul4:
Tribos da família linguística Bororo ocupavam originalmente
uma larga faixa do centro de Mato Grosso que se estendia,
a oeste até à Bolívia; a leste até o centro-sul de Goiás, onde
confinava com a Caiapônia; ao norte até às margens da
região dos formadores do Xingu; e, ao sul até próximo do
rio Miranda.

4. Sobre a influência da cultura bororo na nomeação de acidentes geográficos
utilizados nestas terras e que se mantém hoje, conferir Drumond (1965).

404

Cristinne Leus Tomé

Os índios bororos habitam o Centro-Oeste do Brasil e
encontram-se divididos em aldeias, praticamente formando
dois núcleos: um, sob a influência das Missões Salesianas,
outro, a cargo dos postos indígenas (VIERTLER, 1991). No
Mato Grosso, são 11 as aldeias bororo situadas em 6 Terras
Indígenas: Meruri, Perigara, Sangradouro-Volta Grande
(ocupada pelos Xavante), Tadarimana, Jarudori (invadida
pelos brasileiros) e Teresa Cristina. Em 1997 o total de índios
bororos era de 1.024 no Mato Grosso (SOUZA, 2008, p. 88).
Eles desconheciam a escrita5 e mantinham sua cultura,
suas lendas e mitos através da tradição oral. Ao explicarem
a sua inclusão no mundo, os índios bororos a associam a um
passado com elementos provindos dos reinos animal e vegetal. É muito importante para eles este elo de ligação entre os
seres humanos e os animais e vegetais. Como um exemplo,
temos que eles próprios se apelidaram como o nome dado
a um peixe, Orari (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p.
186), e não Bóe, que seria bororo em sua língua; uma aldeia
é conhecida como orari-mogo-dógue, que significa “os que
moram com os pintados ou sucurís” (Ibid., p: 16). A expressão

5. Hoje, a língua oral bororo é registrada com a utilização da grafia e gramática
contemporânea. Existe uma discrepância entre os autores quanto a definição em
nomear a língua falada nestas aldeias. Viertler (1991, p. 11) categoriza como “índios
de língua Otuké (por vezes também classificados como pertencendo ao tronco
linguístico Macrogê)”; já Ribeiro (1986) e Colbacchini e Albisetti (1942) falam em
língua bororo de modo genérico; utilização também compartilhada por Viertler
em alguns casos (p.19) no decorrer de seu trabalho. Esta última designação será a
utilizada no trabalho.
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bororo foi uma nomeação dada pelos primeiros exploradores
ao estabelecer contato com estes índios, e significa “terreiro,
pátio, praça”; eles próprios se autodenominam Bóe, que além
de nomear os habitantes da tribo significa também “coisa”; aos
civilizados chamam de bráe6 (Ibid.). Nas tribos, os diversos
clãs (wobe) trazem nomes que são uma manifestação deste
contato com a natureza. Cada clã encontra no reino animal
ou vegetal sua origem, “considerando o ascendente mais remoto. Este estípite é o totem, que originariamente dá ao clã
o seu nome” (Ibid., p: 30). Um exemplo deste elo de ligação
entre os vivos e seus antepassados animais e vegetais são os
seguintes clãs: para o clã Paiwoe, a tartaruga é seu antepassado fundador; para o clã Aróroe, é a larva da borboleta; para
o clã Iwaguddudogue, é o pássaro; e para o clã Apiburegue é
a palmeira (Ibid., p: 31).
Como os índios bororos desconheciam a escrita, mantinhas a sua história, suas lendas e mitos através da tradição
oral. Era muito importante aprender de memória todos estes
saberes.
Dewey (1959), ao escrever Democracia e Educação,
dedicou uma passagem no capítulo intitulado A natureza da
matéria de estudo sobre a educação em povos primitivos em
que destaca o fato de que o tempo destinado à memorização
dos conhecimentos referentes à sua cultura, à sua tradição,
estariam numa ordem de maior relevância para o grupo do

6. Viertler (1991, p. 15) usa a expressão barae para civilizados.
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que os destinados a uma atividade diária. Os povos de tradição oral despendiam um tempo considerável para manter
seus saberes, aqueles que não tinham uma representação
concreta, como suas histórias, suas lendas, para que estes
não se perdessem no tempo.
Para o autor (1959, p. 199-200):
Existe um vínculo congregador, um elo de ligação nas lendas,
tradições, canções e liturgias que acompanham os atos e ritos
de um grupo social primitivo. Elas representam o cabedal de
significações, sentidos, ou interpretações que emanaram da
experiência passada do grupo, que êste ama e quer tanto, que
a identifica com a concepção de sua própria vida coletiva.
Como não fazem parte dos conhecimentos e habilidades
manifestados nas ocupações diárias de comer, caçar, fazer a
guerra ou a paz, fabricar agasalhos, vasilhas de barro, cêstos
etc., torna-se necessário gravá-los direta e conscientemente
sôbre os mais novos do grupo – e, com freqüência, como
nas cerimônias de iniciação, são gravados em ambiente de
grande fervor e funda emoção. Dão-se os grupos primitivos
a muito mais trabalho para conscientemente perpetuar os
mitos, lendas e fórmulas verbais sagradas do grupo, do que
para transmitir seus costumes imediatamente úteis, precisamente porque os primeiros não poderiam ser adquiridos,
como os costumes úteis, na vida ordinária da vida social.

Quando Dewey aborda que os povos de tradição oral
destacam o cerimonial que acompanha cada narrativa ou canção para que haja mais facilidade de memorização dos textos,
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podemos destacar algumas situações educacionais entre os
índios bororos: “É costume dos Boróros, em chegando a noite,
comunicarem uns aos outros, em altas vozes, os acontecimentos do dia, contar as lendas da tribo, dar avisos e transmitir
impressões”. (COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 16).
Colbacchini e Albisetti, missionários salesianos que
viveram junto aos índios bororos, trazem dados importantes
de como era tratada a narrativa pelos índios. Podemos dizer
que os índios que conhecem sua história de memória, seus
costumes e sabem narrar estes saberes ao restante do grupo
são reconhecidos pelo seu saber. Assim, vários jovens e crianças
participam das reuniões escutando atentamente as narrativas
para poder repeti-las mais tarde, guardando os pormenores
e detalhes. Acreditam que, mascando a raiz e a casca de uma
arbusto conhecido como bico de garça, baxe enno-ddoreu, a
memorização dos fatos se dará de maneira mais fácil; utilizada
então para este fim. Ao narrá-las, se preocupam também com
o desembaraço, com a destreza em contar, com a desenvoltura, esfregando nos lábios algumas folhas utilizadas para este
fim; uma delas chama-se “remédio (que é) comida do makao”,
makao u ke jorubbo (Ibid., p. 187)7. Podemos dizer que os índios dramatizam oralmente estas lendas. Ao narrá-las, eles se
comunicam com os outros, com o mundo, adquirindo neste
gesto de contar histórias um caráter de inclusão no mundo.

7. Para maiores informações sobre as plantas medicinais utilizadas pelos bororos,
conferir Hartmann (1967).
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É pelo som que os espíritos se comunicam, se expressam, e
assim o fazem os bororos, é pelo som que eles se expressam
com contarem suas lendas.
Na lenda La Música temos o espírito chamado de Bopé-joku que assobia para o milho crescer. Estudando o significado de seu nome, encontramos o seguinte: Bope é um nome
genérico atribuído aos espíritos maus, ruins (ALBISETTI;
VENTURELLI, 1962, p. 511). A palavra Joku é formada por ji,
seu, e óku, olho; mas não se encontra sozinha, estando sempre
associada a algo, como jokubuji (bu, pelo e ji, ele) para dizer
‘olho peludo’, expressão utilizada para injuriar, ou como joku
kaworu, olhos verdes (Ibid., p: 690). Foi encontrada a expressão
bope joku babico, para designar o correto, o certo (Ibid., p: 511).
Procurando por babico foi encontrado o seguinte: “espírito cujo
nome completo é Bope Babico, filho do espírito Burekóibo”
(Ibid., p: 193). Neste ponto, conseguimos iniciar e fazer uma
associação com o espírito Bopé-joku citado na lenda estudada.
A designação e o significado para Burekóibo é a seguinte: “Certo
aróe, espírito, denominado também Méri. Antigamente esse
espírito, conforme uma lenda, fornecia roças prontas e maduras
aos bororo até o dia em que desistiu porque lhe faltaram ao
respeito” (Ibid., p: 528).
Há outra lenda chamada de O Espírito Burekóibo, ou
seja, Méri pune os Bororo que conta a história de Burekóibo
que cultivava e fazia crescer as plantações até o dia da punição
(ALBISETTI; VENTURELLI, 1962, p. 1155-1156). Ao lermos esta
outra versão, temos uma parte semelhante à lenda La Música
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quando destaca que era os espíritos que cuidavam da roça,
mas não menciona a importância do assobio neste processo
como também não menciona aos astros no céu.
Já na lenda A Origem do Nome das Estrelas (ALBISETTI; VENTURELLI, 1969, 495-496), temos que os espíritos
se comunicam através do assobio e que os bororos aprenderam os nomes das estrelas por meio de seu som.
Com estas informações, nos parece que a versão da
lenda La Música é enriquecida com temas religiosos, sociais,
culturais, astronômicas que circulavam entre as tribos bororo.
A intenção de trazer informações de uma lenda para completar a outra (no caso trazer o meio utilizado pelos espíritos
para a comunicação, o assobio, para explicar como é que os
espíritos faziam – ou mandavam – os milharais crescerem) nos
demonstra um certo “ar de família” (ADAM; REVAZ, 1997, p.
17), uma certa liberdade para que, dentro da estrutura básica
da lenda a ser contada, o narrador pudesse acrescentar com
outros dados, de outras narrativas, trechos que pudessem
engrandecer e enriquecer a narração. Benjamin (1994, p.
201) discorre que “O narrador retira da experiência o que ele
conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E
incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.”
Não houve problema para o narrador acrescentar este
dado ao final da história, uma vez que estava utilizando de
todo o seu conhecimento para melhor explicar ao ouvinte, à
sua plateia, a lenda de Bopé-joku. Larrosa (1996, p. 471) nos
elucida que: “Por eso, la historia de nuestras vidas depende
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del conjunto de historias que ya hemos oído y, en relación a
las cuales, hemos aprendido a construir la nuestra.” Este narrador se utilizou de seus saberes para uma nova interpretação
(ou complementação) da lenda sobre a punição dos bororos;
estas reinterpretações garantem que os saberes do passado se
mantenham vivos e formadores de uma identidade.
O elo utilizado pelo narrador ao incorporar a última
frase à lenda La Música é o som – que associa o ato de crescer
o milho pelo assobio (um som) ao nome das estrelas, que também são sons. “Silbando se expresan los espíritus. Cuando los
astros aparecen en la noche, los espíritus los saludan así. Cada
estrella responde a un sonido, que es su nombre.” Deve-se
ressaltar aqui o fato de que o assobio, além de ser utilizado
como um instrumento de linguagem (para chamar, ordenar
etc.), é também utilizado entre os espíritos para denominar
estrelas (ALBISETTI; VENTURELLI, 1969, p: 506-507).
Na lenda A Origem do Nome das Estrelas o personagem menino aprendeu e decorou o nome de todas as estrelas
para ensinar aos Bororo. Contam os autores Colbacchini e
Albisetti (1942, p: 219) que os índios têm um conhecimento
bastante significativo dos astros e de sua influência sobre a
natureza: “De seu movimento aparente, calculam as várias
horas da noite, e as estações do ano, mas não se preocupam
de conhecer qual a causa de seu movimento.”
Os Bororo dão nomes às estrelas (kuigge) e conhecem
algumas galáxias, como a Via Láctea, que recebe o nome de
cinza das estrelas, kuigge dogue eruguddo. A seguir, algumas
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das constelações que conhecem com a sua correspondente
Bororo a seguir (Ibid.):
Constelação das Plêiadas

Akiridogue – penugem branca

Constelação do Corvo

Geriguigui – tartaruga terrestre

Constelação Cruzeiro do Sul

Pari búrea – pé de avestruz

Constelação dos Argonautas

Wai – jacaré ou crocodilo

Constelação Orion, As Três Marias

Baxe iwararegue – vareta branca

O ato de assobiar para os bororos tem um significado
especial e peculiar. Existe o que se poderia chamar de linguagem assobiada que é comumente utilizada como se fosse a
linguagem oral, utilizada com palavras. Existem nove variantes
na Enciclopédia Bororo (v.1, p. 824), para o que seria assobiar
ou fazer assobiar, como sendo um ato de comunicação entre
seres humanos.
“É assobiando que se expressam os espíritos”, nos diz
a lenda. Se expressam. Exprimere. Em Ferreira (1998, p: 460)
encontramos várias possibilidades de sentidos para este verbo:
“fazer sair”, isto é, ao assobiar, os espíritos são colocados à mostra; “apresentar”, “expor”, os espíritos são exteriorizados, são
manifestos; “pronunciar”, “articular” ao assobiar, os espíritos
se articulam com os homens, a natureza e com eles mesmo;
ao assobiar os espíritos são “traduzidos”, são “vertidos”, são
compreendidos. O contato entre os espíritos e os homens,
entre os locutores, a troca de sentidos era pelo assobio.
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Quando o assobiar ou soprar está associado a xamãs
ou espíritos é utilizada a expressão bakurirído, que seria
“fazer ventilação” (ALBISETTI; VENTURELLI, 1962, p. 215).
“Em suma, o sopro associa-se a movimentos de ar e de sons
emitidos por mãos de mulheres e bocas de homens vivos,
associado a espíritos de árvores e palmeiras, auxiliares dos
Bororos, que trabalham e falam em nome dos seus mortos
recentes”. (VIERTLER, 1991, p. 125).
Para os Bororos, existe uma hierarquia espiritual que
deve ser respeitada e temida, para que punições não se abatam sobre eles. Segundo Cobacchini e Albisetti (1942, p. 96)
o bari (plural baire), feiticeiro da aldeia, é a pessoa mais importante, inclusive com poderes de vida e morte sobre seus
habitantes. Maeréboe seria o conjunto das almas dos baire
mortos, conhecidos como espíritos maus que causam temor
nos bororos.
São eles os que presidem aos fenômenos celestes, levam o
sol em seu curso diário, ou melhor, são os baire mesmos
(ou maeréboe) que levando um metal incandescente na
cabeça (aro-meriurugo) aquecem com este os homens
ao olhar a terra. Quando os baire tem o ferro bem quente,
aquecem mais os homens. Por isso os índios, quando o sol
é muito quente, dizem: boe-eru-re-i “as coisas queimam-me”. (Ibid., p: 97).

São os maeréboe (bópe do céu; bópe significa “coisa
ruim”) que produzem a chuva e o vento através de seus
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olhos, narizes, cabelos e unhas, estrelas cadentes e meteoros,
sempre associados a maus presságios com a morte de algum
membro da aldeia. Estes espíritos dos xamãs mortos que em
vida haviam sido maus, apresentam uma aparência feia, com
muitos cabelos, costas peludas e cabeças esburacadas, isto é,
são o contrário dos bororos que possuem pele lisa e sem pelos
e cabelos curtos (VIERTLER, 1991, p: 26).
Os bópe que habitam a terra são associados a lugares
secos, como a terra e o ar, “têm uma perna só, ventre grande,
o peito e as costas peludas como o morcego e os cabelos muito
grandes, habitando o oco das aroeiras” (Ibid.).
O Bope é a origem da suprema ordem e desordem do cosmo, associado aos fenômenos climáticos, astronômicos,
biológicos, responsável pelo crescimento e decadência dos
organismos animais e vegetais, à poluição sexual e social,
aos cheiros fortes, ou intercurso sexual e outras atividades
que exigem grande esforço físico. (Ibid., p: 30).

Os bororos são punidos por qualquer infração nos domínios do bópe; as doenças são causadas pelo espírito, durante a
caça deve-se respeitar os animais destinados ao bópe ou que
seja moradia dele, assim como deve-se respeitar as plantas e
frutos destinados ao bópe. Quando o bópe quer se comunicar
com os bororos, o faz através do xamã, o bari, em sonho, como
quando manda condenar à morte algum membro do grupo
que foi hostil ao espírito ou avisando sobre o lugar onde terá
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boa caça (VIERTLER, 1991, p. 30-33). Bopé-joku seria, então,
o espírito de um xamã morto a ser temido pelos bororos.
Em contrapartida aos bópe, os bororos acreditam na
existência de aroe, a alma dos mortos. Elas “são bonitas, detestando os cheiros fortes, preferindo o consumo de milho e
frutos que não sejam do Bope” (Ibid., p. 36).
Crêem que, depois da morte, a alma vai habitar uma das duas
aldeias de mortos, uma no extremo ocidente, presidida por
Bakororo e outra no oriente, onde domina Ituboro. Mas
como as almas se aborrecem de ficar lá, transmigram para
o corpo dos animais.
As almas encarnam-se em gaviões, peixes [...].
Bem depressa a alma se cansa da nova vida, de modo que
deseja se livrar ou com a morte do animal ou saindo espontaneamente. Quando livre vai para as montanhas onde se
encarna nas araras, papagaios e outros pássaros. (COLCACCHINI; ALBISETTI, 1942, p. 87).

Na lenda, esta punição se faz presente. A mulher que
machucou a espiga e maldisse o assobio do espírito, bópe,
acabou por irritá-lo, e, para vingar-se, condenou aos bororos
a plantarem eles próprios suas roças de milho.
Para evitar punições futuras, conhecendo, assim, as
regras hierárquicas dos seres divinos, os bororos conceberam
um elenco de lendas que tem o propósito de regrar a vida
social.

415

A repreensão: a análise de uma lenda bororo vista com os olhos da educação

Quase todas essas lendas tem o escopo de estabelecer a
origem antiquíssima de suas usanças e costumes e de inculcar nos índios o respeito à tradição e aos chefes que a
fazem respeitar.
Aqui se percebe o fim de evitar as más ações, pois quem as
comete é punido com a morte, com várias peripécias, no
mínimo com o remorso da consciência. (COLBACCHINI;
ALBISETTI, 1942, p. 188).

Na citação acima os autores destacam que as lendas
fazem parte de um conjunto de saberes indígenas que tem
como um dos propósitos o “respeito à tradição”.
Esta lenda é narrada no verbo passado, através do discurso indireto, por alguém que presenciou os fatos ocorridos
e contou aos outros. A utilização de verbos dicendi, do dizer,
é uma constante durante a narração: “Mientras el espíritu
Bopé-joku silbaba”, “La mujer insultó”; “los espíritus los saludan así”. Cabe ao narrador o papel de depositário do saber,
ensinando aos jovens sobre os perigos que se abatem à tribo
aos que não respeitem as tradições. Neste processo, ele vai
construindo uma identidade de grupo, saberes simbólicos
que unem a todos.
Dentre os saberes que podemos destacar a partir da lenda estudada é o diálogo que se estabelece entre o mundo dos
espíritos e o mundo dos humanos. Do mundo dos espíritos
temos o primeiro personagem, Bopé-joku que assobiava para
fazer o milho crescer. O espírito é apresentado como um ser
que tem o poder de vida e morte através de seus sons. Ele é
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alguém importante, alguém a ser temido, pois detém o poder
de fazer crescer as plantas (que os humanos não têm).
Uma rede de filiações se estabelecem aqui. O espírito
como um ser que se impõe sobre os outros, aquele que manda,
aquele que detém o poder, aquele a ser temido. Do outro lado,
os bororos, representados pela mulher, que seriam aqueles
que estão sob o poder deste espírito, pois é o espírito que
abastece com o milho os bororos. Estabelece-se uma troca
de favores: o espírito fornece o alimento e, em troca, é bem
tratado pelos bororos, é respeitado. Os bororos precisam do
espírito para fazer crescer as plantas (o milho), o espírito
precisa dos bororos para ser cultuado, uma troca de favores
que há e que deve ser mantida.
A mulher foi imprudente, não respeitou ao espírito
quando feriu a espiga. Mostra-se aqui que, apesar do espírito
não estar diretamente associado à espiga, mas ao ato de fazer
crescer a espiga, vemos que, indiretamente esta espiga era
um pertence de bópe, e deveria ser tratada como se fosse um
objeto sagrado. A mulher ignorou este fato, não respeitou o
objeto sagrado: as espigas eram oferecidas aos humanos –
“(Bopé-joku) ofrecía mazorcas gigantes”. Neste diálogo de
tensão entre o bópe e a mulher, o sobre-humano se calou.
O espírito condenou aos bororos o trabalho da plantação de
todo o ciclo do milho, da semeadura à colheita.
Em duas ocasiões anteriores, utilizamos a expressão
“fazer crescer os milharais” com o significado de cultivar (na
passagens: “os índios que deveriam cultivar – e fazer crescer
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– os milharais e, o espírito que assobiava e fazia crescer os
milharais”). Ao trabalhar os sentidos produzidos para este
“fazer crescer”, podemos realizar algumas observações que
incidam em ações educativas.
No latim educação, educe, é uma palavra que produz
uma rede de definições em que se destacam (FERREIRA,
1998, p. 412):
Educe
1. educo, as, are, avi, atum.
1 Criar (animais e plantas), alimentar, ter cuidado com,
cuidar de.
2 Formar, educar, instruir (pessoas).
3 (poét.) Produzir // ou, o que a terra produz.
2. educo, is, ere, duxi, ductum.
1 Conduzir para fora, tirar.
2 Fazer sair, levar.
3 Levar a juízo, citar perante o tribunal.
4 Elevar, exaltar, celebrar.
5 Dar à luz, produzir.
6 Criar uma criança.
7 Beber, absorver, esgotar.
8 Gastar, passar o tempo.

A ideia de e (= sair, para fora) juntamente com ducere
(= conduzir) acaba por ser um elo de ligação, semelhante ao
som – assobio – na lenda estudada, que conduz para fora.
Temos alguém que nos conduz a algum lugar, temos
algo por onde somos conduzidos, temos um ductum a trilhar,
a desbravar, a ser conhecido. O percurso por este ductum se
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faz em todas as direções, por todos os lados criando constantemente as redes de saberes.
Neste percurso, o papel do narrador é construído visando a produção de sentidos educacionais. A destreza ao narrar
suas lendas e mitos faz do narrador um homem importante
pela tribo. Um sujeito que se filiou a este conjunto de saberes
indígenas e que se move entre eles dispondo das lendas e
reagrupando-as como melhor convém para que haja o efeito
de educação entre a tribo (como na lenda estudada, onde
temos o acréscimo de dados sobre a linguagem dos espíritos).
Relendo a lenda e, ao mesmo tempo, compreendendo
as definições para educatio contidas nelas, teríamos que:
Mientras el espíritu Bopé-joku silbaba una melodía (Elevar,
exaltar, celebrar), el maíz se alzaba desde la tierra (Fazer sair,
levar), imparable, luminoso, y ofrecía mazorcas gigantes,
hinchadas de granos.
Una mujer estaba recogiéndolas de mala manera (A Negação
de: Criar animais e plantas, alimentar, ter cuidado com, cuidar
de). Al arrancar brutalmente una mazorca, la lastimó. La
mazorca se vengó hiriéndole la mano. La mujer insultó a Bopéjoku y maldijo su silbido.
Cuando Bopé-joku cerró sus lábios, el maíz se marchitó y se
secó. (Levar a juízo).
Nunca más se escucharon los alegres silbidos que hacían
brotar los maizales y les daban vigor y hermosura (Dar à luz,
produzir). Desde entonces, los indios bororos cultivan el maíz
com pena y trabajo y cosechan frutos mezquinos. (Produzir //
ou, o que a terra produz).
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Silbando se expresan los espíritus (Conduzir para fora, tirar).
Cuando los astros aparecen en la noche, los espíritus los
saludan así. Cada estrella responde a un sonido, que es su
nombre.

A lenda apresenta rupturas em vários momentos. Rupturas não apenas de ações, mas uma nova ressignificação que
se estabeleceu. Não foi apenas a ação braçal de plantar ou
não plantar o milho ou as novas categorias de sementes (de
boa ou de má qualidade) que gerou esta ruptura, mas uma
ruptura em termos de ressignificações. Uma lenda onde o
educatio perpassa e se atravessa constantemente nas ações
do cotidiano da tribo. Novos sentidos se formam a partir do
momento em que a espiga foi machucada. O fazer crescer
não mais como uma benção divina, mas como um processo
constante, um construir constante. E neste fazer crescer, com
“pena y trabajo”, o processo educacional não mais como uma
ação fácil de realizar, ela não é mais dada pelos espíritos, mas
como algo a ser trabalhado, algo a ser conquistado.

Conclusão
Chamamos de A Repreensão o título deste capítulo
por querer lembrar que sempre a repreensão se manifesta
de alguma maneira durante o ato de fazer crescer. A mulher
foi repreendida pela espiga, os bororos foram repreendidos
quando o espírito parou de assobiar, mas nem por isso, isto
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significou um retorno a um patamar de ignorância ou a uma
decadência cultural ou social.
Não devemos canalizar este ato como um ato negativo,
punitivo, desencorajador, querendo demonstrar superioridade de um ser sobre outro pelo simples poder que lhe é
atribuído de fazer plantas crescerem ao seu som, de poder
executar suas façanhas porque assim lhe é permitido. Quando
repreender é visto como uma poda na estação certa, este ‘fazer crescer’, ‘conduzir para fora’, temos uma situação de não
contemplação da abrangência do que poderia ser este ato de
repreender. A ideia de repreensão abordada aqui se relaciona
com o ato de acordar, o ato de mover algo fixo para um outro
lugar, como um estopim que dá início a um novo posicionamento frente ao mundo. Educare e exprimere (‘conduzir para
fora’, ‘fazer sair’, como analisado anteriormente) se completam aqui e nos levam a um lugar comum; talvez os espíritos
considerassem que já era chegada a hora dos bororos ‘saírem
para fora’ sozinhos; um momento especial para os bororos,
que passariam a ‘fazer crescer’ com as próprias mãos, expor-se
a si mesmos, apresentar-se a si mesmos, compreender-se a si
mesmos, enfim, a produzir sentidos neste novo real que se
apresentava. Neste novo momento os bororos estariam livres
para se ‘conduzir’ eles próprios suas decisões.
Repreender não como um ato punitivo por si só. É fato
que a mulher machucou a espiga e o espírito Bópe Jóku se
vingou parando de assobiar, não permitindo mais que os milharais crescessem ao seu som. Mas o elo entre o espírito e a
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aldeia não se quebrou por causa disso, os índios continuaram
(continuam) a celebrar os espíritos e a temê-los.
Os bororos abordaram o tema da repreensão por meio
de uma lenda. Por uma narrativa eles discorreram que o
silêncio (o não assobiar) teve efeitos de recriminação. No
mundo bororo o ato de fazer crescer passa por momentos de
colheita e por momentos de “pena e trabalho”, por momentos
de aprovação e de reprovação. Como todo processo de crescimento, o agradável e o fácil vem acompanhado do esforço,
das escolhas, das avaliações e das repreensões.
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PARTE 4

Biodiversidade

DIAGNÓSTICO DO
SISTEMA DE PRODUÇÃO
DE MEL DE APIS
MELLIFERA EM REGIÃO
DA AMAZÔNIA LEGAL
Carmen Wobeto
Claudineli Cássia Bueno da Rosa

Introdução
A apicultura se baseia em um tripé de sustentabilidade, englobando e integrando aspectos ecológicos, sociais e
econômicos, sendo uma das poucas atividades agropecuárias
com essas características (CAMARGO et al., 2002).
Dos produtos obtidos da colméia, o mel é o principal
objetivo da exploração apícola brasileira. Contudo, a falta de
cuidados higiênico-sanitárias nas etapas de manejo, coleta,
processamento e armazenagem, comprometem a qualidade
do mel produzido.
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Assim, a adoção de boas práticas apícolas (BPA), que
são aplicações dos princípios higiênicos e sanitários em todas as etapas do processo produtivo, como por exemplo, o
uso de equipamentos adequados e higienizados, bem como
a existência de um local correto para manuseio e extração de
mel, são ações fundamentais e prioritárias para a obtenção
de um produto final que atenda as exigências de segurança
alimentar (SOUZA, 2007).
Mato Grosso pertence à Amazônia Legal e tem grande
potencial apícola baseado na diversidade de ecossistemas,
constituídos de três biomas: Cerrado, Pantanal e Amazônia.
Esses biomas se destacam pela grande diversidade de fauna
e flora, proporcionando uma grande variedade de méis, de
sabores e odores diferentes, enriquecidos com pólen e néctar
de várias espécies florais (BORDINI, 2009).
Na região do médio norte do estado de Mato Grosso,
mais precisamente nos municípios de Sinop, Santa Carmen,
Nova Ubiratã, Sorriso e Ipiranga do Norte, a apicultura é
uma atividade relativamente nova com potencial de crescimento, pois se insere numa região de transição entre
Cerrado e Floresta Amazônica, com grande disponibilidade
e diversidade de florada (SEBRAE, 2008).
Em 2010, Santa Carmen produziu 38,8 toneladas de
mel, Nova Ubiratã 15 toneladas e Sinop 7,8 toneladas. Esses
valores ainda são considerados baixos quando comparados a
outros municípios brasileiros. Em 2010, o município de Araripina (PE) produziu 655 toneladas, seguido por Ortigueira
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(PR), com 510 toneladas, e Santana do Livramento (RS) com
460 toneladas (IBGE, 2010).
Na busca do fortalecimento da apicultura, que nesta
região é muito recente, necessita-se inicialmente diagnosticar
a qualidade do mel produzido na região, uma vez que sua
comercialização ainda é informal.
Em função desta realidade regional, o foco deste estudo
foi avaliar as condições higiênico-sanitárias dos apiários e casas de mel dos pequenos produtores da região do médio norte
de Mato Grosso e, desta forma, contribuir com a consolidação
da apicultura, apontando os principais entraves e possíveis
estratégias para o crescimento da cadeia apícola regional.

1. Avaliação das condições
higiênico-sanitárias dos apiários
e casas de mel
A avaliação foi realizada através de visitas in loco nos
meses de maio a julho de 2012 e aplicação de questionário
tipo “check list” (ver em Anexo A), contendo 64 questões baseadas nas Normas Higiênico-Sanitárias e Tecnológicas para
Mel, Cera de Abelhas e Derivados, aprovadas pela Portaria
nº 6 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), de 02 de julho de 1985 (BRASIL, 1985).
O questionário foi aplicado a 03 apicultores escolhidos
aleatoriamente de cada uma das 04 associações da região, ou
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seja, 12 apicultores, distribuídos nas cidades de Sinop, Sorriso,
Santa Carmen, Feliz Natal, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã.
O questionário abordou questões que envolvem os
seguintes tópicos:
1. Apiário;
2. Manejo;
3. Equipamentos, utensílio e materiais apícolas;
4. Casa de mel ou local de processamento do mel;
5. Mel;
6. Manipuladores;
7. Higienização;
8. Manejo de resíduos;
9. Abastecimento de água.

2. Resultados e discussão
Como a maioria dos apicultores está em fase de implantação da atividade, a aplicação desse questionário tornou possível o diagnóstico do sistema de produção de cada apicultor
e possibilitou identificar entraves na cadeia produtiva apícola,
indicando melhorias necessárias para garantir a produção de
um alimento seguro.
Na Figura 1, estão apresentados os resultados sobre o
questionário aplicado para verificar as condições referentes
ao apiário e ao manejo do apicultor durante a colheita das
melgueiras no campo.
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Figura 1: Respostas dos apicultores em relação ao item 1
do questionário aplicado. Item 1 – Apiário: 1.1 – Localização
do apiário a mais de 300 m de residências, currais e galpões;
1.2 – Acesso fácil a veículos; 1.3 – Acesso fácil a pessoas; 1.4 –
Apiário próximo a fonte de néctar e pólen naturais; 1.5 – Apiário
próximo a fonte de água de boa qualidade; 1.6 – Instalado em
área sombreada; 1.7 – Distância de fontes de contaminação.

Em relação aos apiários vistoriados, de maneira geral,
os apicultores estão cientes da importância da localização e
facilidade de acesso (Figura 1). O apiário de 58,3% dos entrevistados está localizado a mais de 300 m de residências
e currais, o que é importante para garantir a segurança das
pessoas e animais. E, na maioria dos casos, os apiários estão
em locais de fácil acesso a veículos e pessoas, o que melhora
o fluxo das atividades e reduz o risco de acidentes de trabalho
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com abelhas. Em 16,6%, estão instalados em locais não sombreados ou parcialmente, o que dificulta a regulação térmica
das colmeias e pode afetar a qualidade do mel, devido ao
aumento do nível de hidroximetilfural nos méis (MARCHINI
et al., 2005). Inclusive, o apiário de um dos produtores pesquisados encontrava-se instalado em meio a um plantio de
girassol, sem sombreamento.
Quanto ao quesito manejo, como pode ser observado
na Figura 2, a maioria os produtores estão procedendo de
maneira correta, escolhendo o momento certo da colheita,
usando roupas adequadas para o manejo e uso consciente da
fumaça. Em relação a coleta, todos os apicultores realizam-na em dias ensolarados, para evitar o aumento dos teores
de umidade do mel devido a sua alta higroscopicidade, além
do cuidado na escolha de quadros de mel sem presença de
mel verde, ou seja, desoperculado, identificado em 83,3%.
Apesar de apenas 25% dos entrevistados utilizarem tela excluidora, a ausência de crias nas melgueiras para extração se
dá em 58,3% das propriedades. No manejo da fumaça, todos
utilizam material de origem vegetal como carburante e, na
maioria dos casos, ela é fria, limpa e livre de fuligem, mas
em 83,3% é utilizada sendo direcionada diretamente sobre
o favo, que, segundo LENGLER (2000), pode levar a teores
elevados de cinzas, devido à capacidade de o mel absorver
resíduos e odores.
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Figura 2: Respostas dos apicultores em relação ao item 2 do
questionário aplicado. Item 2 – Manejo: 2.1 – Alimentação
das colmeias antes das floradas; 2.2 – Colmeias possuem tela
excluidora; 2.3 – Utilização de quadros guardados de melgueira
para produção; 2.4 – Realização da coleta em dias sem chuva;
2.5 – Ausência de mel verde (desoperculado) nos quadros de
mel; 2.6 – Ausência de crias nos quadros de mel; 2.7 – Fumaça
utilizada é fria, limpa e livre de fuligem; 2.8 – Fumaça é aplicada
em pequena quantidade e nunca diretamente sobre os favos;
2.9 – Material carburante do fumegador de origem vegetal;
2.10 – Utilização de roupas adequadas para manejo; 2.11 –
Pessoas que trabalham na colheita das melgueiras e entram
no local de processamento.

Em relação aos equipamentos, utensílios e materiais
apícolas utilizados (Figura 3), um dado preocupante obtido
foi que, em metade dos casos, os apicultores improvisam
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mesas de madeira para fazer a desoperculação, ao invés de
mesas de inox, o que expõe o mel a risco de contaminação
devido à dificuldade de higienizar esta superfície, contudo foi
observado na desoperculação que os quadros são apoiados
em bandejas plásticas atóxicas. Todos os apicultores utilizam
garfos e centrífugas em inox, o que cai para metade no caso dos
fumegadores e tanques de decantação, e apenas 25% empregam formão em inox. Para os utensílios nos quais há contato
direto com o produto (garfos desoperculadores, centrífugas e
tanques de decantação), há mais risco de contaminação caso
esses não sejam corretamente higienizados e o uso de matérias
inertes, como o aço inoxidável, são requeridos pela legislação
de controle de qualidade do mel; porém, com utensílios nos
quais não há contato direto com o produto (fumegadores e
formão), o risco de contaminação é menor, mas são preferíveis
materiais inoxidáveis devido à maior durabilidade e facilidade de higienização. Porém, ressalta-se que, além do uso de
centrífuga de inox, é necessário que ela se mantenha fechada
durante o processamento e isso foi observado em cerca de 40%
das casas de méis vistoriadas; o risco desta prática indevida está
relacionado à alta higroscopicidade do produto, o que poderá
acarretar o aumento da atividade de água e a proliferação de
bolores e leveduras nos méis (SILVA et al., 2008).
Ainda em relação aos utensílios utilizados nas casas de
extração de mel, na Figura 3, verificou-se ser mais comum o
uso de meias femininas para filtrar o produto do que peneiras
de aço inoxidável; esta prática deve ser revista, uma vez que
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há a possibilidade de resíduos ou ainda a higienização deficiente destes materiais poderá gerar risco de contaminação.
Na maioria das instalações, os equipamentos estão dispostos
de modo a propiciar um bom fluxo operacional e, em mais de
80% dos casos, os méis são acondicionados em embalagens
adequadas, atóxicas próprias para o armazenamento de alimentos (BRASIL, 1985).

Figura 3: Respostas dos apicultores em relação ao item 3,
que trata sobre equipamentos, utensílios e materiais apícolas
utilizados. 3.1 – Utilização de formão em inox; 3.2 – Fumegador
em inox; 3.3 – Garfo desoperculador em inox; 3.4 – Mesa de
desoperculação em inox; 3.5 – Centrífugas em aço inoxidável;
3.6 – Uso da centrífuga fechada durante a centrifugação;
3.7 – Tanques de decantação em inox; 3.8 – Filtros em tela
de aço inox; 3.9 – Fio de náilon como material filtrante; 3.10 –
Utilização de pano durante filtração; 3.11 – Utilização de meia
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de nylon feminina como filtrante; 3.12 – Bom fluxo operacional
proporcionado pela localização dos equipamentos; 3.13 –
Embalagens para acondicionamento são de material plástico
atóxico.

No item quatro (Figura 4), que trata do local de processamento, a maioria dos produtores não possui casa de
mel, ou ainda um local específico somente para a extração
do mel e há um número muito grande de inadequações nas
instalações que foram improvisadas, como a presença de
roupas ou utensílios pendurados na parede (41,6%). Em 25%
dos casos, o teto ou forro estão mal conservados; em apenas
50%, as paredes são revestidas e impermeabilizadas adequadamente; e 83,3% dos pisos permitem boa higienização, o que
pode acarretar contaminação do produto pela presença de
sujidades no teto ou piso, de umidade oriunda do processo
de limpeza e por resíduos de produtos. Apenas metade das
instalações possui telas nas janelas e 41,6% delas são limpas
quinzenalmente, oferecendo risco de contaminação por partículas de poeira e outras sujidades oriundas dessas estruturas.
Instalações sanitárias em boas condições em 75% dos casos,
mas apenas 33,3% possuem produtos de higiene pessoal, o
que maximiza a possibilidade de contaminações decorrentes
da higienização incorreta dos apicultores. Fato que pode ser
agravado pela presença de animais domésticos e utensílios
utilizados em práticas agrícolas em 25% dos locais visitados,
para ambos os casos.

436

Carmen Wobeto & Claudineli Cássia Bueno da Rosa

Figura 4: Respostas dos apicultores em relação ao item 4, sobre a casa de mel
ou local de processamento. 4.1 – Apicultor possui casa de mel; 4.2 – Ausência
de animais domésticos ou de criação próximo ao local; 4.3 – Ausência nas
proximidades, de utensílios utilizados em práticas agrícolas; 4.4 – Ausência
de utensílios e roupas dentro do local de processamento; 4.5 – Instalações
sanitárias em boas condições; 4.6 – Instalações sanitárias dotadas de produtos
adequados para higiene pessoal; 4.7 – Hábito de anotar a produção de cada
colméia; 4.8 – Espaço suficiente para equipamentos e para estocagem; 4.9
– Janelas com telas; 4.10 – Telas das janelas limpas quinzenalmente; 4.11 –
Paredes que propiciam perfeita impermeabilização; 4.12 – Piso impermeável e
de fácil higienização; 4.13 – Paredes com mínimo de 2 m de altura; 4.14 – Teto
ou forro em adequado estado de conservação.

Em relação ao transporte dos quadros de mel e às
melgueiras, item 5 do questionário (Figura 5), a maioria dos
apicultores faz corretamente, evitando contato direto com o
solo e sujidades. Quanto ao armazenamento, todos estocam
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o mel em ambiente sem incidência direta de luz solar e 75%
sob estrado de madeira. Em 25% dos casos, os apicultores relataram que vêm sofrendo com alterações no odor e que estas
ocorrem devido à presença de resíduos estranhos no mel, o
que atribuem a presença de alguma substância oriunda da
erva quente (Spermacoce latifólia Aubl.), uma planta daninha
comum em plantios de milho e soja.

Figura 5: Respostas dos apicultores em relação ao item 5 –
Mel e item 6 – Manipuladores. 5.1 – Quadros são colocados
em material próprio para transporte, evitando o contato com
o solo; 5.2 – Ao chegarem na casa do mel, as melgueiras são
colocadas sobre estrados limpos; 5.3 – Mel é armazenado de
forma a não receber luz solar direta; 5.4 – Embalagens com mel
são colocadas sobre estrado de madeira; 5.5 – Transporte da
fonte de produção até o entreposto é feito em embalagens
adequadas, bem vedadas e protegidas do sol; 5.6 – Presença de
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resíduos estranhos no mel em anos anteriores; 5.7 – Presença
de impurezas próprias do mel ou de defeitos na manipulação.
6.1 – Uso de uniforme completo para processamento; 6.2 –
Uniformes limpos e de uso exclusivo; 6.3 – Hábito de tomar
banho antes de começar o processamento; 6.4 – Hábito de
lavar as mãos antes da entrada na casa de mel; 6.5 – Unhas
cortadas e livres de esmaltes; 6.6 – Uso de acessórios.

Conforme observado na Figura 5, em geral os manipuladores não seguem as instruções quanto à higiene, pecando
em pontos primordiais, como a vestimenta (só 33,3% utilizam
uniforme completo) e uso de acessórios (8,3% fazem uso de
algum tipo de acessório, principalmente relógios). O uso de
vestimentas exclusivas para local do processamento é verificado em 66,6%, bem como o banho antes de começar as práticas
de manipulação. De acordo com ANANIAS (2010), só deve ser
admitida a entrada de manipuladores na casa de mel após completa higienização e mediante uso de vestimentas adequadas,
já que a manipulação constitui um perigo biológico, devido ao
risco de contaminação por microrganismos.
Conforme a Figura 6 abaixo, quanto à higienização das
instalações e manejo de resíduos, a maioria obedece às exigências, entretanto quanto ao abastecimento de água, metade
dos apicultores utiliza água proveniente de poços, sem receber
nenhum tratamento, nem filtragem.
A água é uma fonte exponencial de contaminação, tanto de partículas de solo quanto de microorganismos, já que
é utilizada desde a higienização dos manipuladores até a de
utensílios e equipamentos (SILVA, 2007).
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Figura 6: Respostas dos apicultores em relação aos itens 7,
8 e 9, que tratam sobre higienização, manejo de resíduos e
abastecimento de água, respectivamente. 7.1 – Frequência
adequada de higienização; 7.2 – Produtos de higienização
regularizados pelo Ministério da Saúde; 7.3 – Produtos de
higienização identificados e guardados adequadamente.
8.1 – Recipientes para coleta de resíduos no interior do
estabelecimento; 8.2 – Retirada frequente dos resíduos da área
de processamento; 9.1 – Sistema de abastecimento de água
ligado a rede pública.

Considerações finais
Os principais entraves observados neste estudo foram
a inadequação das instalações de processamento do mel e as
falhas na higiene dos manipuladores.
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Instalações adequadas em casas de mel requerem recursos elevados e por isso distante da realidade regional; para
adequar-se às exigências das instruções normativas do MAPA,
considera-se viável a organização das Associações de apicultores na construção de casas de extração de uso coletivo.
Quanto às falhas na higiene dos manipuladores observa-se a necessidade de maior divulgação das BPA, por meio de
cursos e missões técnicas em regiões brasileiras nas quais há
consolidação de cadeia apícola. Destaca-se que muitos dessas
ações já estão em fase de implantação e mesmo de realização
pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Agência de Sinop, em parceria com a UFMT/
Campus de Sinop e EMBRAPA Agrossilvipastoril. Ou seja, a
cadeia apícola está em fase de implementação e crescimento
e as adequações necessárias irão ocorrer principalmente em
função da organização das Associações de Apicultores.
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Anexo A
RESULTADOS PERCENTUAIS DA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO TIPO
“CHECK LIST” EM APIÁRIOS E CASAS DE MEL

1 Apiário

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

1.1 O apiário está localizado a mais de
300 m de residências, currais, galpões de
criação e estradas.

58,3

16,6

25

1.2 O apiário possui acesso fácil de
veículos.

91,6

8,33

-

1.3 O apiário possui acesso fácil de
pessoas.

83,3

8,33

8,33

1.4 O apiário se encontra próximo a
fonte de néctar e pólen naturais.

100

-

-

1.5 O apiário se encontra próximo a
fonte de água de boa qualidade e de
fácil acesso para as abelhas, a uma
distância entre 100 e 500 m.

100

-

-

1.6 O apiário está instalado em área
sombreada.

83,3

8,33

8,33
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1.7 O apiário está localizado distante
de fontes de contaminação (esgotos,
depósitos de lixo etc.).

91,6

-

8,3

2 Manejo

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

2.1 O apicultor alimenta as colmeias
antes das floradas.

66,6

33,3

-

2.2 As colmeias possuem tela excluidora.

25

66,6

8,3

2.3 O apicultor utiliza quadros guardados
de melgueira para produção.

83,3

8,3

8,3

2.4 A coleta das melgueiras é realizada
em dias chuvosos.

-

100

-

2.5 Presença de mel verde
(desoperculado) nos quadros de mel
para extração.

16,6

83,3

-

2.6 Ausência de crias em qualquer fase
de desenvolvimento nos quadros de mel
para a extração.

58,3

33,3

8,3

2.7 A fumaça utilizada durante o manejo
é fria, limpa e livre de fuligem

91,6

8,3

-

2.8 A fumaça do fumegador é
direcionada diretamente sobre os favos.

83,3

16,6

-

2.9 Utiliza como material carburante
do fumegador materiais de origem de
origem vegetal como serragem, palhas
etc.

100

-

-
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2.10 O apicultor, durante o manejo, usa
roupas adequadas para esta prática
(macacão, luvas, botas de borracha).

100

-

-

2.11 As pessoas que trabalham
diretamente na colheita das melgueiras
no campo entram na área de
manipulação na casa de mel.

100

-

-

3 Equipamentos, utensílio e materiais
apícolas

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

3.1 O apicultor utiliza formão em inox.

25

75

-

3.2 O apicultor utiliza fumegador em
inox.

50

50

-

3.3 A casa do mel possui garfo
desoperculador em aço inox.

100

-

-

3.4 A mesa de desoperculação é em aço
inoxidável.

50

50

-

3.5 As centrífugas são em aço inoxidável.

100

-

-

3.6 Durante a centrifugação, a centrífuga
é mantida fechada.

41,6

58,3

-

3.7 Os tanques de decantação são em
aço inoxidável ou material plástico
atóxico.

66,6

25

8,3

3.8 Os filtros utilizados são de tela de aço
inoxidável?

33,3

41,6

25

3.9 Os filtros utilizados são de fio de
náilon com malhas nos limites de 40 a 80
mesh?

-

91,6

8,3
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3.10 O apicultor utiliza material filtrante
de pano durante a filtração?

-

100

-

3.11 O apicultor utiliza como meio
filtrante meia de nylon feminina?

41,6

58,3

-

3.12 A localização dos equipamentos
atende a um bom fluxo operacional,
observando os detalhes relativos à
facilidade de higienização.

66,6

25

8,3

3.13 As embalagens para
acondicionamento do mel são fabricadas
de material plástico atóxico, vidro, ou
outros aprovados pelo SIF? .

83,3

-

16,6

4 Casa de mel ou local de processamento do mel

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

4.1 O apicultor possui casa de mel.

50

8,3

41,6

4.2 Ausência de animais domésticos ou
de criação nas proximidades do local de
processamento.

66,6

25

8,3

4.3 Ausência nas proximidades do local
de processamento de mel de utensílios
utilizados em práticas agrícolas.

75

25

-

4.4 Ausência dentro do local de
processamento de utensílios, roupas etc.,
pendurados na parede.

58,3

41,6

-

4.5 Instalações sanitárias em boas
condições nas proximidades do local
onde é feito o processamento de mel.

75

25

-
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4.6 Instalações sanitárias dotadas de
produtos destinados à higiene pessoal:
sabonete líquido inodoro antisséptico,
toalhas de papel não reciclado para as
mãos.

33,3

33,3

33,3

4.7 O apicultor tem o hábito de anotar
a produção de cada colmeia, como
também a produção de cada safra.

25

16,6

58,3

4.8 O espaço é suficiente para a
instalação de equipamento e estocagem
do mel.

58,3

8,3

33,3

4.9 As janelas possuem telas para conter
a entrada de insetos?

50

33,3

16,6

4.10 As telas das janelas são limpas pelo
menos quinzenalmente?

41,6

41,6

16,6

4.11 As paredes são de alvenaria,
revestidas com azulejo, cerâmica
industrial ou similar, em cores claras, ou
outro revestimento que confira perfeita
impermeabilização

50

33,3

16,6

4.12 O piso é feito de material
impermeável, resistente e que permita
fácil higienização.

83,3

-

16,6

4.13 As paredes da casa do mel medem
altura mínima de 02 (dois) metros

91,6

8,3

-

4.14 O teto ou o forro estão em
adequado estado de conservação (livre
de trincas, rachaduras, infiltrações,
umidade, bolor).

50

25

25
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5 Mel

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

5.1 Os quadros de mel, após colhidos,
são colocados em material próprio para
transporte, evitando o contato destes
com o solo.

91,6

-

8,3

5.2 As melgueiras, ao chegarem na casa
do mel, são colocadas sobre estrados
devidamente limpos, que impeçam seu
contato direto com o solo.

58,3

16,6

25

5.3 O mel é armazenado de forma a não
receber luz solar direta.

100

-

-

5.4 As embalagens contendo mel são
colocadas sobre estrado de madeira ou
outro material, impedindo o contato
direto com o piso.

75

25

-

5.5 O mel é transportado desde a
fonte de produção aos entrepostos em
embalagens adequadas e específicas
para a finalidade, fechadas e protegidas
do sol, chuva e poeira.

58,3

8,3

33,3

5.6 O apicultor teve algum problema
causado pela presença de resíduos
estranhos no mel em anos anteriores.

25

75

-

5.7 O apicultor teve algum problema
causado pela presença de impurezas
próprias do mel ou oriundas de defeitos
na sua manipulação.

-

100

-
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6 Manipuladores

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

6.1 Os funcionários da casa de mel
usam uniformes constituídos de calça
e avental ou macacão, gorro, boné ou
touca e botas ou sapatos impermeáveis,
todos de cor branca.

33,3

33,3

33,3

6.2 Os uniformes são sempre
limpos e são de uso exclusivo no
estabelecimento, não se permitindo
a saída de funcionários trajando seus
uniformes de trabalho.

66,6

33,3

-

6.3 Os manipuladores costumam tomar
banho antes de começar o trabalho na
casa do mel

66,6

33,3

-

6.4 Os manipuladores têm o hábito de
lavar as mãos antes de entrar na casa do
mel.

100

-

-

6.5 Os manipuladores apresentam
as unhas sempre cortadas e livres de
esmaltes.

75

-

25

6.6 Os manipuladores usam brincos,
relógios, anéis, pulseiras, amuletos e
outras jóias dentro da casa do mel.

8,3

75

16,6

7 Higienização

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

7.1 Frequência adequada de
higienização das instalações.

91,6

-

8,3
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7.2 Produtos de higienização
regularizados pelo Ministério da Saúde.

58,3

41,6

-

7.3 Produtos de higienização
identificados e guardados em local
adequado.

50

41,6

8,3

8 Manejo de resíduos

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

8.1 Recipientes para coleta de resíduos
no interior do estabelecimento de fácil
higienização e transporte, devidamente
identificados e higienizados
constantemente; uso de sacos de lixo
apropriados.

41,6

33,3

25

8.2 Retirada frequente dos resíduos da
área de processamento, evitando focos
de contaminação.

75

8,3

16,6

9 Abastecimento de água

Sim
(%)

Não
(%)

Parcial
(%)

9.1 Sistema de abastecimento de água
ligado à rede pública.

50

50

-
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Meridional, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e
Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus
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Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop.
3–Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Campus
São José do Rio Preto, São Paulo, SP

Introdução
A bacia amazônica é responsável por grande parte da
biodiversidade nos ecossistemas terrestres e aquáticos do
Brasil (BRANDON et al., 2005), desempenhando um importante papel nos ciclos globais da água e do carbono, bem
como em serviços ao ecossistema e manutenção dos processos ecológicos (MARENGO, 2007). Adicionalmente, pode
exercer uma função importante na produção biotecnológica
ou de bioprodutos, como madeira, fibras, resinas, produtos
químicos orgânicos e genes, ampliando o conhecimento
para aplicação em biotecnologia, incluindo medicamentos
e cosméticos (ALHO, 2008), que podem auxiliar na distribuição de renda e no desenvolvimento regional sustentável
(DAVIDSON; ARTAXO, 2004).
Entretanto, devido aos processos antropogênicos,
grande parte da biodiversidade amazônica está sob forte
ameaça, principalmente por causa dos efeitos do desmatamento, atividades agropastoris e exploração ilegal de
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madeira (MORTON et al., 2006). Desse modo, é provável
que importantes componentes desta biodiversidade bem
como de serviços ambientais prestados por ela, estejam sob
algum tipo de ameaça, e negligenciados no planejamento de
ordenamento ambiental, principalmente por falta de informações sobre sua distribuição e ecologia (e. g. FEARNSIDE,
2006; GARRIDO-FILHA, 2002).
Estudos sistematizados sobre a biodiversidade são
elementos chave para atingir os objetivos da Convenção da
Diversidade Biológica, pois se concentra no conhecimento e
uso sustentável da biodiversidade (ALHO, 2008). Devido às
grandes questões envolvendo a biodiversidade e seus serviços,
ela se torna um fator importante para aumentar o conhecimento e investigação científica em ecologia (ARAÚJO, 1998),
fazendo com que os inventários básicos de riqueza biológica,
mesmo que pontuais, possam, a longo prazo, gerar informações que subsidiem projetos de inovações tecnológicas e/ou
produção de bioprodutos.
Para o uso e/ou fabricação de produtos oriundos da
biodiversidade é necessário conhecer a distribuição e a identidade taxonômica das espécies. Este conhecimento, para a
Amazônia, é ainda, incipiente, pois os estudos sobre padrões
de distribuição de espécies, o conhecimento da filogenia e
da diversidade na Amazônia são recentes (MENIN et al.,
2009). Estudos ecológicos e/ou inventários biológicos têm
como foco central explicar a distribuição e a abundância das
espécies e os fatores e/ou mecanismos que geram os padrões
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observados (SPENCER et al., 2002). Estudos realizados na
Amazônia apontam que as comunidades de animais e plantas
não são distribuídas homogeneamente (MORRONE; CRISCI,
1995), pois a região é um mosaico de distintas áreas de endemismo separadas pelos principais rios ou fitofisionomias
(SILVA et al., 2005).
A rápida transformação e/ou descaracterização de ambientes amazônicos (em média 21.495 km²/ano nos últimos
seis anos; INPE, 2006) em campos agrícolas, pastagens e em
florestas manejadas, resultam em eliminação ou fragmentação
da floresta, podendo acarretar a perda da diversidade biológica
existente através da diminuição da riqueza de espécies e das
populações, acarretando perdas potenciais para a produção
biotecnológica (LAURENCE et al., 2001). Esta realidade é
vivenciada pela Amazônia mato-grossense que, apesar de se
encontrar em uma área de tensão ecológica entre o Cerrado e
a Amazônia, sofre grande pressão com o avanço da fronteira
agrícola e pecuária, além da exploração mineral e o extrativismo vegetal.Com base nestas premissas, este capítulo objetiva
evidenciar os resultados preliminares das pesquisas do Núcleo
de Estudos em Biodiversidade da Amazônia Meridional sobre
a diversidade biológica da Amazônia mato-grossense (flora e
fauna), resultados em grande parte oriundos de amostragens
padronizadas conforme o Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio, http://ppbio.inpa.gov.br/), evidenciando que a
diversidade biológica e seu conhecimento são fundamentais
para o desenvolvimento sustentável da região.
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1. Desenvolvimento
A diversidade biológica da Amazônia mato-grossense
é o foco de atuação do Núcleo de pesquisadores do NEBAM
(Núcleo de Estudos da Biodiversidade da Amazônia Meridional), pioneiro e único nesta linha de pesquisa em Mato
Grosso, criado em 2007, que conta com a parceria de inúmeros pesquisadores nacionais e internacionais. A experiência
adquirida por meio das pesquisas desenvolvidas desde 2007 é
um dos fatores que certamente contribui para uma compilação dos principais resultados obtidos até o momento sobre o
conhecimento da biodiversidade regional. O núcleo também
faz parte das ações do Governo Federal brasileiro, por meio
do Ministério de Ciência e Tecnologia e o Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia em Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica (INCT-CENBAM). Assim apresentam-se,
abaixo, os principais resultados obtidos com os levantamentos
da diversidade biológica na Amazônia mato-grossense, referentes aos táxons estudados pelos pesquisadores do núcleo
bem como parceiros de outras instituições.

1.1 Fungos
Os fungos por muito tempo permaneceram numa
posição incerta na classificação biológica sendo por muito
tempo classificados junto às plantas e, posteriormente, junto
aos protistas. Porém, foi na década de 60 que Whittaker
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agrupou esses organismos em um reino à parte, o Reino
Fungi (WHITTAKER, 1969). Hoje sabemos que os fungos
possuem características próprias, como: estrutura somática
representada por hifas, que em conjunto constitui o micélio,
a dicariofase e a nutrição absortiva (ALEXOPOULOS et al.,
1996).
Estudos sobre a estimativa de espécies de fungos têm
demonstrado a existência de 1,5 a 5,1 milhões de espécies
(HAWKSWORTH 1991, 2001, BLACKWELL, 2011). Contudo,
pesquisa mais recente demonstrou que existem cerca de 3
milhões de espécies em todo o mundo (HAWKSWORTH,
2012). Dentre estas, apenas 100 mil espécies foram catalogadas até o momento no mundo (HAWKSWORTH, 2004).
Pesquisas revelam que a maior riqueza de espécies deve
ser encontrada em florestas tropicais de todo o mundo,
principalmente,na Amazônia devido a suas características
abióticas. Para o Brasil, há o registro de 4.771 espécies,destas
apenas 154 espécies para o estado de Mato Grosso pertencentes, principalmente, ao filo Basidiomycota (Lista de
espécies da Flora do Brasil, 2014). Esses dados ainda são subestimados e revelam uma grande lacuna no conhecimento
sobre a diversidade de espécies de fungos, sendo urgente
encorajar estudos nessa área, assim como formar recursos
humanos em taxonomia, visto que processos antrópicos
estão avançando e levando à extinção de muitas espécies.
Além disso, o inventário de espécies não só fornece dados
de biodiversidade como contribui para subsidiar estudos
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aplicados em micologia (extração de compostos, controle
biológico, biodegradação entre outros).
Por constituirem um reino, os fungos englobam grupos
diversos com espécies morfofisiologicamente diferentes e
que desempenham papéis ecológicos distintos na natureza,
seja como simbiontes, parasitas ou decompositores. Dessa
maneira, inúmeras importâncias são atribuídas aos fungos e
consequentemente diversos são os estudos envolvendo esse
grupo. Como decompositores, os fungos são capazes de
degradar a serapilheira no solo gerando um fluxo de energia
promovido pela ciclagem de nutrientes, considerada essencial
para a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas florestais
(GRAÇA et al., 2001); como simbiontes, podemos destacar
os fungos endofíticos (que vivem dentro do tecido vegetal),
os fungos micorrízicos (associados a raízes de plantas), os
liquens (associação de fungo e alga) e fungos que vivem com
outros animais como formigas, besouros etc. Nos fungos parasitas são incluídos tanto os que causam doenças em plantas,
destruindo importantes culturas (soja, milho, algodão, arroz),
quanto aqueles que parasitam animais causando doenças graves. Muitas espécies servem de alimento por serem ricas em
nutrientes, além de fornecerem sabores específicos a alguns
queijos. Extração de substâncias produzidas pelos fungos
tem demonstrado grande aplicabilidade tanto na indústria
medicinal (pigmentos, antibióticos e imunossupressores),
quanto na indústria de cosméticos (produtos para cabelo), na
indústria alimentícia (sucos de frutas, produção de álcool),
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na indústria de celulose (produção de papel), entre outras
(GRANDI et al., 1998, CELESTINO et al., 2014). Além disso,
algumas espécies podem ser usadas também no controle biológico de patógenos de plantas, o que representa uma solução
para graves danos proporcionados por esses microrganismos
(SOUZA et al., 2004).
O conhecimento atual sobre fungos ainda é muito
incipiente sendo que apenas 5-7% das espécies existentes
no mundo têm sido catalogadas. Muitas regiões ainda são
carentes no estudo sobre a diversidade de fungos no Brasil.
O estado de Mato Grosso é uma dessas regiões. Com apenas
154 espécies catalogadas, ainda é prematuro afirmar que uma
espécie é endêmica ou rara, se em diversas outras partes do
mundo esse grupo também não é bem conhecido. Além disso,
estudos biotecnológicos também são escassos no estado, o
que não nos permite determinar espécies bioindicadoras ou
que produzem certos compostos importantes e que possam
ser utilizados na indústria.
Entretanto, levantamento de fungos Lignolíticos (basidiomicetos) que desempenham um papel importante na dinâmica florestal, atuando como biodegradadores da madeira
morta, contribuindo para a ciclagem de nutrientes e favorecendo o crescimento de novas árvores, tem sido realizado.
No levantamento de Cordasso et al. (2012), no ano de 2011,
na região norte de Mato Grosso, as espécies que apresentaram maior número são pertencentes à Ordem Agarycales,
seguida das Ordens Ganodermatales, Lycoperdales, Poriales,
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Cantharellales, Auriculariales, Tremellales, Phallales, Stereales, Tulostomatales. Algumas dessas espécies encontradas
podem apresentar propriedades imunoduladoras, ou atuar
no controle biológico de fitopatógenos pelo controle direto
ou por possuir substâncias eliciadoras de mecanismos de
defesa em plantas (como fitoalexinas, por exemplo); além
de apresentarem capacidade de biodegradação de efluentes
químicos nas indústrias de produção de celulose e papel,
conforme apresentado na Tabela 1.
Pelos levantamentos iniciais, observou-se que em período seco há uma maior incidência dos Basidiomicetos da
ordem Poriales e Ganodermatales, enquanto que em período chuvoso a predominância é da ordem Agaricales, com
destaque para o gênero Marasmius. No bioma de transição
Amazônia Cerrado, os principais gêneros encontrados são
Marasmius, Hygrocybe, Leucocoprinus e Amauroderma,
e estudos devem ser realizados para avaliar seu potencial
futuro na degradação das principais madeiras da região, na
recuperação ambiental (como a aplicabilidade no tratamento
de contaminantes ambientais), no controle de doenças de
plantas e ainda nos estudos de bioprospecção.
Tabela 1: Lista de espécies de fungos encontrados na região norte de
Mato Grosso com suas respectivas atividades relatadas
Fungo

Atividade relatada

Autores

Caripia montagnei
(Berk) Kuntze

Propriedades
imunoduladoras

Queiroz et al. (2009)
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Ganoderma
applanatum (Pers.)
Pat.

Biorremediação de
efluentes de fábrica
de azeite

Matos et al. (2006)

Lintinus crinitus (L.) Fr.

Biorremediação

Ballaminut (2007)

Pycnoporus
sanguineus Fr.

Atividade
antimicrobiana
in vitro contra
Phaeoisariopsis
griseola (agente
causal da mancha
angular em feijão)

Viecelli et al. (2008)

1.2 Vegetação
O Brasil é o país mais rico em biodiversidade global.
Ocupa o primeiro lugar no total de espécies, possuindo a
maior extensão de florestas tropicais da Terra e o primeiro
lugar em diversidade de Angiospermas. Porém, apesar de o
Brasil deter essa megadiversidade e constituir o primeiro país
signatário da AGENDA 21 (1992), o qual destaca a urgência de
apoio aos Herbários, todo o esforço nesse sentido vem sendo
realizado de forma regional, por meio de Instituições locais e
com recursos de órgãos de fomento estrangeiros ou de grupos
de pesquisadores com recursos de projetos próprios, mas
sem qualquer plano coordenado efetivamente implantado no
país que contemple, especificamente, as coleções botânicas.
(<http://acd.ufrj.br/~mndb/herbpo.html>)

460

Leandro D. Battirola et al.

Os estudos em Taxonomia Vegetal são essenciais ao
conhecimento da biodiversidade e ao inventário da flora
brasileira, fornecendo também subsídios para outras áreas
da Botânica e áreas do conhecimento afins, além de embasar
programas de conservação. O herbário funciona como um
arquivo que documenta a identidade das espécies vegetais.
É igualmente importante para a pesquisa de base (taxonomia
e florística) como para a pesquisa de ponta (ecologia etc.).
Na verdade, nenhuma pesquisa botânica teria validade sem
ter material comprobatório depositado em um herbário, pois
seria impossível ter certeza sobre a verdadeira identidade das
plantas estudadas.
Herbário é uma das principais vertentes de preservação
da flora cosmopolita. Segundo o Index Herbariorum (1990),
em 147 países do mundo, há 2.639 herbários registrados
com 234.541.293 espécimes. No Brasil, as coletas botânicas
iniciaram-se na gestão de D. João VI, proporcionando a vinda
de vários botânicos europeus, dentre os quais se destaca o
naturalista Carolus Fridericus Phillippus de Martius, dando
como resultado destas coletas, incluindo o estado de Mato
Grosso, a obra Flora Brasiliensis.
O Herbário Centro-Norte-Mato-Grossense (CNMT) foi
fundado em 2009 e teve suas atividades iniciadas em 2010.
Conta com a colaboração de alunos, estagiários, bolsistas
e professores que vêm desenvolvendo as atividades concernentes à rotina de um Herbário, como coleta, triagem,
montagem do material botânico e provendo, também, as
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atividades de empréstimo, doação e permuta; atividades que
são fundamentais para seu estabelecimento. Além disso, estas
atividades são formas de se desenvolver educação ambiental
e cultural para a sociedade, por meio da exposição do material
para níveis educacionais mais basais, bem como através da
demonstração da atividade de registro das informações, que
pode culminar na descoberta de novos talentos científicos
entre os estudantes: desde o ano de 2012 o Herbário CNMT
é local-chave do projeto de extensão “Museu Itinerante da
Flora e da Fauna da Amazônia Mato-Grossense” em que, por
meio de visitas supervisionadas, estudantes e professores têm
contato com exemplares e procedimentos de coleta da flora
regional, além de receberem esclarecimentos sobre educação
ambiental.
Atualmente o Herbário CNMT conta com aproximadamente 7.000 exsicatas e cerca de 200 exemplares em sua
carpoteca, sendo que destas mais de 3.000 já se encontram
informatizadas. A rotina de informatização inclui verificação
de todos os dados incongruentes, correção de nomes científicos (tanto na planilha quanto nas exsicatas) e correção de
erros de digitação. O processo de informatização é contínuo: à
medida que novas coletas vão sendo realizadas, o material vai
sendo incorporado ao acervo e, assim, a coleção vai crescendo.
O Herbário CNMT apresenta diferentes grupos vegetais,
entre eles, Angiospermas, Pteridófitas (Monilófitas), assim
como uma pequena coleção de Briófitas e Algas Verdes que
ainda estão em processo de identificação. As Angiospermas
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apresentam maior diversidade (87,55%) seguida pelas Monilófitas, sendo estas totalmente informatizadas. Em 2012, as
famílias de Angiospermas que possuíam maior quantidade
de exsicatas eram Annonaceae (6,43%), Celastraceae (5,58%),
Euphorbiaceae (5,28%), Burseraceae (5,24%) e Rubiaceae
(5,11%); em 2014, podemos obervar uma diversificação do
acervo, com novas famílias se sobressaindo (Fabaceae, por
exemplo). Cerca de 70% das coletas são provenientes de Mato
Grosso, sendo os demais materiais oriundos de doações/
permutas. As Monilófitas apresentam um total de 336 espécimes; as famílias com mais representativas são Pteridaceae
com 32,14% dos indivíduos, seguidas por Hymenophyllaceae
(10,12%) e Polypodiaceae (6,85%), quase todas provenientes
de coletas no estado (91,07%) (Figura 1).
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Figura 1: Diversidade
do acervo do Herbário
CNMT. Fonte:
SpeciesLink 2014.
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Todo o material do acervo é proveniente de coletas
em diversos municípios da região norte do estado de Mato
Grosso, procedentes de diversos projetos cadastrados na
Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop.
Entre as localidades mais preponderantes, destacam-se os
Municipios de Claudia, Cotriguaçu, Novo Mundo e Tabaporã com projetos seguindo metodologia PPBio (Programa de
Pesquisas em Biodiversidade); Sinop e Sorriso, por meio de
projetos independentes, que não seguem a metodologia do
PPBio, além de materiais provenientes de outras regiões do
país através de permutas e doações (Figura 2). Atualmente,
podem-se encontrar mais informações sobre o Herbário
CNMT na internet, pelo sistema SpeciesLink, do Centro de
Referência em Informação Ambiental (CRIA) (http://splink.
cria.org.br/manager/detail?setlang=pt&resource=CNMT) e,
ainda, pelo Blog do Herbário CNMT (http://herbariocnmt.
blogspot.com.br/) ou de sua página no Facebook (https://
www.facebook.com/groups/594136127282574/).
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Figura 2: O Herbário
CNMT documenta,
principalmente, a
região norte do Estado
de Mato Grosso mas
apresenta exemplares
oriundos de outras
localidades. Fonte:
SpeciesLink 2014.
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1.3 Invertebrados
Os invertebrados constituem um agrupamento artificial
de inúmeras linhagens evolutivas, entre as quais se encontram os grupos mais diversificados da biota local, regional e
mundial. Até o momento, mais de 1,2 milhões de espécies
de invertebrados foram descritas em todo o planeta, o que
representa mais de 70% de toda a biodiversidade conhecida,
incluindo os microrganismos e as plantas (LEWINSOHN;
PRADO, 2002). Esses mesmos autores sugerem que no
Brasil, as 107–145 mil espécies conhecidas de invertebrados
representem pouco mais de 60% de toda a biota nacional
conhecida. No entanto, a fauna brasileira de insetos, sozinha,
provavelmente reúna mais (talvez muito mais) de um milhão
de espécies.Os artropódes correspondem ao mais abundante
e diversificado grupo de invertebrados, principalmente em
ecossistemas tropicais. Assim, apresentam-se os resultados
obtidos para os principais táxons já estudados na região como
Diplopoda, Acari e também Insecta.

1.3.1 Myriapoda
Os Myriapoda correspondem a um importante taxon
nas comuidades de artrópodes em florestas tropicais e são
representados por quatro classes – Diplopoda, Chilopoda,
Symphyla e Pauropoda –, sendo os dois primeiros mais bem
conhecidos. Os Diplopoda correspondem não somente a uma
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das maiores classes dentre os Myriapoda, mas também de
todo Reino Animal constituindo, aparentemente, o terceiro
grande grupo de artrópodes terrestres, seguindo Insecta
e Arachnida. Estima-se a existência de aproximadamente
80.000 espécies, entretanto, somente entre 11-12% desta
riqueza foi descrita (ADIS; HARVEY, 2000; GOLOVATCH
et al., 1995, 1997; HOFFMAN et al., 1996). Para a Amazônia
as estimativas indicam que existam cerca de 7.000 espécies/
subespécies distribuídas em mais de 60 gêneros, 16 famílias,
com apenas 250 espécies descritas (HOFFMAN et al., 2002).
Os estudos na Amazônia Meridional têm evidenciado
que a fauna local de Diplopoda é bastante diversificada, entretanto, os estudos são lentos pela dificuldade de identificação
de alguns táxons (BATTIROLA et al., 2011). Até o momento
encontram-se armazenados no Acervo Biológico da Amazônia
Meridional aproximadamente 1.400 indivíduos, em quatro
ordens taxonômicas, 11 famílias, 34 gêneros e 54 espécies/
morfoespécies. Spirostreptida, Polydesmida, Spirobolida e
Glomeridesmida representam as ordens amostradas. Dentre
os Spirostreptida, a família Spirostreptidae foi exclusiva. Polydesmida está representada por cinco famílias, Chelodesmidae,
Paradoxosomatidae, Pyrgodesmidae, Furmannodesmidae e
Oniscodesmidae. Os Spirobolida foram representados por
Rhinocricidae e Trogoniulidae. Dentre as famílias, na amostragem geral, Chelodesmidae foi mais abundante, seguida por
Spirostreptidae. Dentre os gêneros destacaram-se Plusioporus
(Attems, 1947), Urostreptus Silvestri, 1895, Trichogonodesmus
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e Chatarosoma Silvestri, 1897. Oito espécies estão identificadas até o momento, com destaque para Plusioporus salvadorii
Silvestri, 1895, Trichogonostreptus mattogrossensis (Silvestri,
1902), Urostreptus tampiitauensis (Schubart, 1947).
Diplópodos apresentam hábitos bastante diversificados, a maioria das espécies é detritívora (HOPKIN; READ
1992; MINELLI; GOLOVATCH 2001), e executa um papel
primordial na taxa de decomposição da matéria vegetal pela
fragmentação da matéria orgânica, estimulando a atividade
microbiológica por meio da ampliação da área disponível à
colonização por bactérias e fungos influenciando, indiretamente, o fluxo de nutrientes nos processos edáficos (PRICE,
1988), cuja intensidade varia de acordo com a espécie e as
características do habitat (HOPKIN; READ 1992).
A continuidade destes levantamentos com certeza
contrubuiram para o incremento no número de espécies
com registro para a Amazônia mato-grossense. Apesar da
importância ecológica e de sua elevada diversidade, estudos
abordando a riqueza e a biologia de Myriapoda ainda são escassos.Estes organismos estão distribuídos nos mais variados
habitats, sendo sua maior riqueza registrada em áreas úmidas
tropicais. No Brasil, os estudos concentram-se na Amazônia,
Mata Atlântica e Pantanal mato-grossense.
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1.3.2 Acari
Ácaros são organismos pequenos, que habitam os mais
diferentes ambientes. Correspondem ao segundo maior grupo
de artrópodes depois dos insetos. Em geral, apresentam maior
diversidade e abundância no solo, onde são encontrados em
maior quantidade na fração orgânica superficial (MORAES;
FLECHTMANN, 2008). Estes representam cerca de 80% a
90% da comunidade de artrópodes do solo e participam dos
processos de decomposição da matéria orgânica e mineralização dos nutrientes (ROMERA et al., 2006). Com a intensa
devastação de ambientes naturais devido às modificações
antrópicas, muitas espécies de ácaros predadores que poderiam ser utilizados como inimigos naturais de pragas agrícolas podem desaparecer mesmo antes de serem conhecidas
(Demite & Feres 2005).
Nas amostras coletadas em solo e folhedo em área de
mata nativa, no Parque Estadual do Cristalino, Mundo Novo
(MT) e na Fazenda São Nicolau, Cotriguaçu (MT), foram
encontrados 3.489 ácaros em amostras de folhedo. Esses
ácaros pertencem às ordens Oribatida (86,6%), Mesostigmata
(10,2%), Prostigmata (2,6%) e Astigmata (0,5%). Dos Mesostigmata, foram identificados ácaros da superfamília Uropodoidea, e das famílias Blattisociidae, Ascidae, Laelapidae,
Rhodacaridae, Phytoseiidae, Ologamasidae, Macrochelidae,
Melicharidae, Podocinidae e uma nova família para a Ciência.
Dentre os Prostigmata foram identificados ácaros do grupo
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trombidídeo e das famílias Cunaxidae, Bdellidae, Cheyletidae,
Tarsonemidae, Eupodidae, Tetranychidae e Scutacaridae.
Dentre os Ascidae, encontraram-se os gêneros Asca von Heyden, Gamasellodes Athias-Henriot e Protogamasellus Karg.
Dentre os Blattisociidae, encontraram-se os gêneros Lasioseius Berlese, Cheiroseius Berlese e Blattisocius Keegan. Dentre os Melicharidae, 100% pertencem ao gênero Proctolaelaps
Berlese. Nas amostras de solo, foram encontrados 122 ácaros.
Esses pertencem às ordens Oribatida (74,6%), Mesostigmata
(13,1%), Prostigmata (11,5%) e Astigmata (0,8%). Dentre os
Mesostigmata, foram identificados ácaros da superfamília
Uropodoidea e das famílias Rhodacaridae, Blattisociidae e
Laelapidae. Dentre os Blattisociidae, todos pertencem ao
gênero Cheiroseius. Entre os Prostigmata, foram identificados
ácaros da família Cunaxidae e trombidídeos.
Os ácaros edáficos mais abundantes coletados nos municípios de Novo Mundo e Cotriguaçu pertencem à Ordem
Oribatida. A Ordem Mesostigmata foi o segundo maior grupo em número de ácaros. Estudos detalhados das espécies
encontradas são necessários para que se possa verificar seu
potencial de uso, principalmente, como agentes de controle
biológico. Podemos comprovar a importância do estudo da
diversidade de ácaros em solo na Amazônia Meridional uma
vez que espécimes de ácaros predadores foram encontrados
nessa região além de espécimes de uma família ainda desconhecida da Ciência.
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1.3.3 Insecta
Referente aos insetos, Silva (2009) realizou um levantamento em área florestal e coletou aproximadamente 37.000
indivíduos, com predominância para as ordens Coleoptera
e Lepidoptera. Lúcio (2014) realizou trabalho na mesma
área e coletou 2.181 indivíduos distribuídos em onze ordens
(Blattaria, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hemiptera,
Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mantodea, Odonata e
Orthoptera), totalizando 58 famílias. As ordens Lepidoptera,
Hymenoptera e Coleoptera apresentaram a maior diversidade
de insetos, pois foi verificada maior riqueza de famílias, sendo
que tais ordens também apresentaram elevadas quantidades
de indivíduos, perfazendo 83,54% de todos os insetos coletados neste levantamento. Ainda na região de Cotriguaçu, Vicente et al. (2011) acrescentaram mais um local na distribuição
da formiga Daceton boltoni Azorsa and Sosa-Calvo (Insecta:
Hymenoptera) para a Amazônia brasileira.
Barreto et al. (2013) realizaram um inventário dos Cerambycinae, na região de Sinop e Claudia, e relataram trinta
e quatro espécies, distribuídas em 32 gêneros, sendo quatro
novos registros para o estado: Anoplomerus rotundicollis
G.-Méneville, 1844; Juiaparus mexicanus (Thomson, 1861);
Poeciloxestia ochrotaenia (Bates, 1870); Thoracibidion ruficaudatum (Thomson, 1865). Referente aos insetos-praga, Barreto
e Cavalet (2011) fizeram o primeiro registro para o Brasil, da
ocorrência de Promecops claviger Hustache 1929 (Coleoptera:
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Curculionidae), praga da soja, a partir de insetos coletados
no Mato Grosso. Wiest e Barreto (2012) realizaram um levantamento dos insetos pragas da soja ao longo de 28 anos
de cultivo no estado e demonstraram um aumento superior
a 450% quanto à incidência de pragas da cultura da soja, no
período 1978-2008, sendo que as pragas principais tiveram
um aumento de 66,67%. Pires et al. (2013) ampliaram a distribuição do Costalimaita ferruginea (Fabricius) (Coleoptera:
Chrysomelidae) praga de eucalipto, quando relataram sua
ocorrência para o Mato Grosso. Supõe-se que a diversidade
para outros grupos de insetos seja elevada, devido à heterogeneidade ambiental do estado, com seus vários domínios
fitogeográficos, ampla variação altitudinal e inúmeras bacias
hidrográficas.

1.4 Vertebrados
1.4.1 Peixes de riachos
Peixes de riacho da região norte do estado do Mato
Grosso estão distribuidos em seis ordens, 24 famílias e 101
espécies, distribuídos nas bacias dos rios Teles Pires e Juruena, ecorregião aquática Tapajós-Juruena (sensu ABELL et al.,
2008). A ordem Characiformes é a mais rica, com 49 espécies, seguida por Siluriformes, com 36 spp., Gymnotiformes
com 9 spp., Perciformes com 4 spp., Cyprinodontiformes
com 2 spp. e Synbranchiformes com apenas uma espécie. A
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família mais diversa é Characidae, com aproximadamente
33,7% das espécies, seguida de Loricariidae, com cerca de
12,9%. A resolução taxonômica específica desta diversidade
mostra, no entanto, que aproximadamente 46,5% das espécies não puderam ser determinadas (as ‘sp.’ e ‘aff.’), por se
tratarem de espécies provavelmente não descritas. Outros
18,8% se referem aquelas espécies com dúvidas na identificação (as ‘cf.’), apresentando provavelmente alguma(s)
diferença(s) quando comparada(s) com o tipo padrão da
espécie identificada. No geral, somente cerca de 34,7% dos
táxons foram prontamente identificados sem dúvidas de sua
identidade específica. Isto evidencia a necessidade urgente
de catalogarmos e estudarmos esta tão rica, mas desconhecida, fauna íctia.
Os riachos da Amazônia mato-grossense estão situados
em uma área de grande interesse para expansão agropecuária (GOULDING et al., 2003). Além da expansão dos campos
agrícolas, o potencial hidrelétrico dos cursos principais
dos rios Teles Pires e Juruena têm despertado assíduo interesse dos consórcios de empreendimentos hidrelétricos,
potencializando as ameaças à diversidade da ictiofauna
local. Estas interferências conduzem certamente a perdas
ou modificações incomensuráveis de habitats, refletindo,
por corolário, no drástico depauperamento da diversidade
em suas mais diversas dimensões, incluindo a biológica, a
ecológica, a genética, a de interações, com premente dimi-
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nuição da riqueza de espécies (LAURENCE et al., 2001) nos
ambientes diretamente e indiretamente afetados.
Os pequenos riachos, devido à sua histórica associação
com a floresta ripária, são fortemente afetados por esses impactos, resultando em alterações na abundância e distribuição
dos peixes (DIAS et al., 2009) e/ou até mesmo à extinção local
daquelas espécies com restrita distribuição ou elevada especificidade ecológica (BELTRÃO, 2007; SARMENTO-SOARES
et al., 2013). A transformação dos ambientes estruturalmente diversificados por aqueles simplificados (i.e., ambientes
de floresta para ambientes de área agrícola), e aqueles que
eram lóticos para lênticos (nas áreas de influência dos reservatórios), são alguns dos cenários que podemos constatar
ou constataremos facilmente em um futuro breve, dados os
prognósticos para essa área. Um exemplo é o estudo de caso
realizado em riachos do Rio Juruena, no qual compararam-se
a riqueza e a abundância das espécies de peixes em riachos
com mata preservada e com dominância de pastagem (CARVALHO et al., 2011).
Os resultados revelaram a importância da Floresta
Ripária para as assembleias de peixes (CARVALHO et al.,
2011). Deste modo, impactos sobre as florestas, os solos e as
águas podem desencadear processos que desestruturam as
comunidades aquáticas, levando a alterações nas relações de
abundância e distribuição de peixes e até mesmo ao desaparecimento local de algumas espécies. Neste sentido, o fato
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de algumas espécies, em especial aquelas que são sensíveis e
que exibem pouca vagilidade, terem uma distribuição restrita
a poucos riachos, essas interferências antrópicas aumentam
o potencial deletério a elas. Desse modo, o conhecimento
da riqueza íctia e dos fatores históricos e biológicos que, em
sinergismo, as estruturam, é de fundamental importância
para as eventuais medidas mitigadoras e de conservação/
manutenção das espécies e do ambiente em suas condições
mais prístinas possíveis.
A ecorregião aquática Tapajós-Juruena se destaca pelo
elevado endemismo de peixes. Como exemplos, podemos
citar Ancistrus tombador Fisch-Muller, Cardoso, da Silva &
Bertaco; Astyanax utiariti Bertaco & Garutti; Bryconexodon
juruenae Géry; Cetopsis sandrae Vari, Ferraris & de Pinna;
Creagrutus ignotus Vari & Harold; Hasemania nambiquara
Bertaco & Malabarba; Hemigrammus silimoni Britski & Lima;
Hemiodus sterni (Géry); Hisonotus bockmanni Carvalho &
Datovo; Hisonotus chromodontus Britski & Garavello; Hisonotus luteofrenatus Britski & Garavello; Hyphessobrycon heliacus Moreira, Landim & Costa; Hyphessobrycon hexastichos
Bertaco & Carvalho; Hyphessobrycon vilmae Géry; Jupiaba
paranatinga Netto-Ferreira, Zanata, Birindelli & Sousa; Melanorivulus modestus (Costa); Moenkhausia nigromarginata
Costa; Moenkhausia phaeonota Fink; Moenkhausia rubra
Pastana & Dagosta e Utiaritichthys esguiceroi Pereira & Castro, para mencionar alguns. Todos eles são encontrados nas
drenagens desta ecorregião aquática.
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Discussões biogeográficas dessa área podem ser consultadas em Carvalho e Albert (2011) e Pastana e Dagosta (2014).
Além disso, há diversos outros táxons não descritos, que necessitam ser urgentemente descritos face às intensas pressões
antrópicas deletérias que a área está sujeita . Como exemplo,
temos o registro de uma espécie nova de Hyphessobrycon
Durbin, em processo de descrição pelos autores, coletada em
riachos da bacia do rio Cristalino, Novo Mundo (MT). Além
disso, abordagens ecológicas detalhadas da dieta do peixe
elétrico Gymnorhamphichthys petiti mostraram que a espécie
é potencialmente bioindicadora (TESK et al., 2014), ocorrendo
somente em ambientes íntegros com disponibilidade de substrato arenoso, também já observado para a espécie G. rondoni
em riachos da Amazônia Central (ZUANON et al. 2006).
A distribuição dos peixes de riacho da Amazônia mato-grossense é desigual: poucos táxons têm ampla distribuição, ocorrendo nos três pontos (9%); 14% em dois pontos
e aproximadamente 77% ocorrendo em um único ponto (e
muitas vezes em um trecho específico do riacho, não em
toda sua drenagem), corroborando a elevada especificidade
na ocupação do habitat da diversidade dos peixes de riacho.
Em suma, documentar e entender a diversidade taxonômica
e ecológica desses peixes é condição sine qua non nas próximas décadas, pois dados técnicos poderão subsidiar políticas
públicas de conservação e manutenção das poucas áreas que
sobraram/sobrarão desse rico, e ameaçado, ecossistema.
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1.4.2 Anfíbios
Os anfíbios possuem ampla distribuição geográfica e
possuem mais de 7.140 espécies (FROST, 2013; AMPHIBIAWEB, 2013). Mais de 2.460 espécies (34%) estão concentradas
na América do Sul que é a mais diversa do planeta (VASCONCELOS et al., 2011, AMPHIBIAWEB, 2013). Atualmente, o Brasil é o país que abriga a maior diversidade de anfíbios, com 946
espécies (SEGALLA et al., 2012), das quais mais de 66% são
endêmicas (IUCN, 2012). A Amazônia brasileira possui mais
de 230 espécies de anfíbios (AVILA-PIRES et al., 2007), sendo
desses 221 de anuros. Não existe um estudo específico sobre
a diversidade de anfíbios para a Amazônia mato-grossense,
mas espera-se que ocorram mais de 110 espécies. Algumas
áreas inventariadas na Amazônia mato-grossense, como a
Faz. São Nicolau, apresenta uma alta diversidade, com 54
espécies está incluída entre as áreas mais diversas de anfíbios
da Amazônia. Inventários de espécies na Amazônia mato-grossense ainda são escassos (RODRIGUES et al., 2011), e a
grande diversidade de espécies com problemas taxonômicos e
o avanço do desmatamento no norte de Mato Grosso, oriundos das atividades agropastoris, corte seletivo de madeira e
construção de estradas (LAURENCE et al., 2001), contribuem
para o pequeno conhecimento da anfibiofauna dessa região.
O estudo da anfibiofauna na amazônia mato-grossense
já fez várias contribuições para a comunidade científica, como
o estudos de toxinas de Rhinella marina e Rhaebo guttatus,
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dos quais foram isolados compostos químicos (FERREIRA
et al., 2013) que estão sendo testados em estudos fitopatogênicos; avaliação de contaminantes ambientais sobre duas
espécies de anuros que reproduzem em poças próximas à
lavouras, mostrando o efeito de quatro tipos de agrotóxicos
sobre o desenvolvimento larval delas (FIGUEIREDO; RODRIGUES, 2014). Além disso, muitos novos registros foram
detectados para o estado de Mato Grosso com a ampliação
desses estudos (RODRIGUES et al., 2010) e também a descrição de novas espécies, como Amazophrynella vote (ÁVILA
et al., 2012).
Por ser pouco estudada e devido à falta de especialistas
do grupo, a Amazônia mato-grossense ainda tem muito a
contribuir com a anfibiofauna Amazônica, tanto é verdade
que muitas espécies inventariadas estão classificadas em nível
genérico e, provavelmente, muitas serão novas espécies para
a ciência. Algumas espécies foram descritas na região como
Physalaemus centralis Bokermann, 1962, Amazophrynella
vote (ÁVILA et al., 2012), e outras tiveram o primeiro registro
para o Brasil, oriundo de inventários na Amazônia mato-grossense como Hyalinobatrachium cappellei. Apesar do
endemismo da Amazônia mato-grossense ser baixo, ela está
inserida na região de endemismo Rondônia que apresenta
uma alta diversidade de espécie e compreende parte da Bolívia, todo o estado de Rondônia, parte do Amazonas, Mato
Grosso e Pará. No entanto, existem grandes lacunas na região
e existe a necessidade de novos inventários, principalmente,
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na região fronteiriça entre Pará e Mato Grosso que faz parte
de três grandes regiões de endemismo: Rondônia, Tapajós e
Xingu (SILVA et al., 2005) e está constantemente ameaçada
por atividades agropecuárias, construção de estradas e, mais
recentemente, por hidrelétricas (AZEVEDO-RAMOS; GALATTI, 2002; RODRIGUES et al., 2011).

1.4.3 Mamíferos
Uma das maiores diversidades de espécies de mamíferos do mundo está presente no Brasil, que apresenta mais de
700 espécies de mamíferos. Liderando este imenso número
de espécies mamíferos, a Amazônia possui 399 espécies, seguida pela Mata Atlântica (298 spp.) e o Cerrado (251 spp.).
Dentre as espécies que ocorrem na Amazônia, 231 (57,8%) são
espécies endêmicas, ou seja, não ocorrem em outro bioma.
Esta grande riqueza de espécies não está uniformemente
distribuída entre os diversos grupos taxonômicos. Morcegos
e primatas, por exemplo, têm o maior número de espécies
representantes em terras amazônicas; outros grupos como
carnívoros e roedores são mais ricos em outros biomas, Cerrado e Caatinga respectivamente (PAGLIA et al., 2012).
A diversidade de mamíferos amazônicos possui alguns
pontos de maior riqueza dentro deste bioma e outras regiões
ainda por serem melhor estudadas. O sudoeste da Amazônia
é reconhecido como um dos locais mais ricos em espécies
de mamíferos não-voadores do mundo (PERES, 1999). Isto
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demonstra a importância da continuidade de levantamentos
e inventários em distintos locais da Amazônia para compreendermos toda a biodiversidade do mais extenso dos biomas
tropicais. A maior parte das novas espécies de mamíferos
descritas nos últimos 20 anos no Brasil ocorrem na Amazônia
(PAGLIA et al., 2012).
A Amazônia mato-grossense representa um grande
vácuo de conhecimento com espécies ainda sendo descritas
em regiões com um acelerado processo de desmatamento.
Uma espécie de primata (zogue-zogue: Callicebus vieirai),
por exemplo, foi descrita em 2012 tendo sua localidade tipo
registrada no município de Cláudia (MT). O NEBAM concentra seus estudos em mamíferos de médio e grande porte
que merecem especial atenção em uma região com tantas
ameaças sinergéticas, tais como: caça, fogo e desmatamento.
Mato Grosso possui cinco espécies de primatas ameaçados
de extinção (Alouatta discolor: vulnerável, Saimiri ustus:
quase amaçado e Ateles chamek, A. marginatus e Lagothrix
cana: ameçados), duas espécies de tatu (Tolypeutes matacus:
quase ameaçado, Priodontes maximus: quase ameaçado), e
o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tritactyla: vulnerável)
(IUCN, 2014).

Considerações finais
O estudo da biodiversidade tem relação direta com
a preservação ou conservação das espécies, pois, enten-
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dendo a vida como um todo, teremos mais condições de
preservá-la, além de ser de suma importância para o nosso
desenvolvimento, resultando no aproveitamento múltiplo
dos recursos biológicos para que sejam explorados de maneira menos prejudicial à natureza, conservando-a o mais
possível, permitindo a harmonia entre o desenvolvimento
das atividades humanas e a preservação, chamando-se isso
modernamente de desenvolvimento sustentável. Assim, os
trabalhos desenvolvidos pelo staff do NEBAM vem ampliando o conhecimento da biodiversidade norte mato-grossense,
bem como pesquisas nesta área vêm colaborando para o desenvolvimento regional e para a conservação da Amazônia
Meridional
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Em consideração à relevante diversidade presente na região
amazônica e aos estudos desenvolvidos por diferentes pesquisadores é que organizamos esta obra multidisciplinar.
Este livro, ao envolver estudiosos da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT), da Universidade Federal do Pará
e da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), tem por
finalidade congregar contribuições de pesquisadores de diferentes áreas, como a política, a sociologia, a economia, o
direito, a linguagem, a educação e as ciências naturais, oportunizando em uma mesma obra a leitura da Amazônia em
diferentes visões, uma visão caleidoscópica. O caleidoscópio
é um instrumento ótico tubular, inventado no século VXII
como um brinquedo e, posteriormente, como possibilidade
de criar diferentes desenhos e fotografias que permitiriam
a visualização de diferentes imagens no mesmo aparelho.
Entendemos que as contribuições desses pesquisadores, ao
mesmo tempo que se apresentam com suas especificidades,
refletem a imagem da região amazônica de maneira mais
abrangente.

