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Ao final de oito anos de gestão, ao lado de um grande 
número de obras e iniciativas nas mais diversas áreas, da saúde 
à educação, da administração à segurança pública, da assistên-
cia social à habitação, do meio ambiente ao desenvolvimento 
agrário, em todos os segmentos que contribuem na constru-
ção de um Mato Grosso do Sul mais forte, tenho o prazer de 
constatar que também na Cultura avançamos. Avançamos em 
ações que nutrem, sustentam e ampliam tradições culturais já 
estabelecidas e em desenvolvimento no Estado, e também em 
iniciativas que colaboram para a abertura de novos caminhos, 
de novas perspectivas.  

Por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, 
consolidamos o Fundo de Investimentos Culturais de MS (FIC-
-MS), retomado no início de nosso governo em um processo 
gradual que resultou, só em 2014, no investimento de cinco 
milhões repassados para 80 projetos selecionados por editais 
abertos a todos os produtores de cultura. Um processo que 
gerou ao longo dos anos centenas de produtos e de atividades 
nas áreas de música, dança, literatura, teatro, circo, artes visuais, 
artesanato, audiovisual, fazeres tradicionais, formação cultural, 
entre outras. Na área das publicações,  mais de 200 títulos foram 
produzidos só por esse canal, além de trabalhos referenciais 
como a série Vozes (da Dança, do Teatro, do Artesanato, das 
Artes Plásticas e da Literatura), a série Memória Sul-mato-
-grossense, com textos essenciais para entender a história de 
nosso Estado, a Enciclopédia das Águas de MS e tantos outros 
que, além de difundir nossos valores e nossas raízes, chegam a 
bibliotecas e escolas formando gerações que herdarão e deverão 
cuidar de nosso patrimônio maior enquanto sociedade que se 
orgulha de sua história e sua determinação de se aperfeiçoar. 

Nesse rol, podemos incluir a revista Cultura em MS que já 
é fonte de consulta e pesquisa em temas como a interconexão 
entre cultura, economia, turismo e meio ambiente, ou a saga 
dos povos pioneiros, dos desbravadores e dos muitos grupos 
que participam da construção de nosso estado, a exemplo da 
colônia japonesa que é tema desta edição. A Cultura em MS é 
mais uma realização que, dentro de uma pasta específica, a de 
Cultura, demonstra que as áreas estão conectadas, ao trazer 
benefícios para a compreensão de nossa história e nosso cultura 
e, por meio desta, para o desenvolvimento da educação, do 
meio ambiente, da economia, da sociedade sul-mato-grossense.

André Puccinelli
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

1914-2014 ‒ Cem anos da chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil  
em Campo Grande e da ligação das frentes da obra (Três Lagoas-Campo Grande  
e Porto Esperança-Campo Grande). As obras que ilustram as páginas de abertura  

(créditos na p. 4) são do acervo do Instituto Cultural Gilberto Luiz Alves e integram  
a mostra “O Pantanal e sua história na pintura sul-mato-grossense”.
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NO REGISTRO DE UMA FESTA POPULAR OU NA FESTA MESMA,  

NO CONCRETO DE UMA ARQUITETURA HISTÓRICA OU EM ESPETÁCULOS  

QUE NÃO SE REPETEM MAIS, A CULTURA INSISTE EM NOS TRANSFORMAR O OLHAR

Jonir Figueiredo 
Mapa do Paraízo – Pantanal Brazil (Rio Paraguai)
Acrílica sobre Tela - 93 X 110 cm. - s. d.

Lelo
Porto de Corumbá I
Acrílica sobre Tela - 30 X 40 cm. (déc. de 2000)

Daltro
Ladeira, Manoel Cavassa e João, o Santo
Acrílica sobre Tela - 64 X 84 cm. s. d.

Lelo
Encontro de monções
Acrílica sobre Tela - 30 X 40 cm. - 2013

Lelo
Retirada da Laguna
Acrílica sobre Tela - 30 X 40 cm. - 2013

Daltro
Lida em cinza
Acrílica sobre Tela - 48,5 X 69 cm. - (2005)

Lelo
Estação da NOB (Campo Grande)
Acrílica sobre Tela - 30 X 40 cm. - 2013

L. Xavier
Os pioneiros
Óleo sobre Tela - 50 X 70 cm. - 1995

Lelo
Chuva e vagões
Acrílica sobre Tela - 50 X 70 cm. - 2012

As imagens reproduzidas nas páginas de abertura desta edição 
são do acervo do Instituto Cultural Gilberto Luiz Alves e integram a 
mostra “O Pantanal e sua história na pintura sul-mato-grossense”. 
Ela é parte do projeto de formação de professores “Águas que 
educam”, concebido pela Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul e financiado pelo Ministério da Educação. De natureza iti-
nerante, a mostra já foi apresentada nos municípios de Corumbá, 
Aquidauana, Porto Murtinho, Três Lagoas, Campo Grande, Ponta 
Porã, Dourados, Paranaíba, Costa Rica e Coxim. 

MS tem mais dois patrimônios 
culturais reconhecidos 

Duas edificações construídas no século XIX com o objetivo de 
demarcar e consolidar a fronteira Oeste do Brasil – o Forte Jun-
queira, em Corumbá, e o 6º Distrito Naval, em Ladário – foram 
reconhecidos em setembro como Patrimônios Culturais Brasileiros 
pelo conselho consultivo do Patrimônio Cultural, do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ambas as edificações foram construídas logo após a Guerra da 
Tríplice Aliança, em 1871, para impedir novos ataques, além de 
garantir o território brasileiro frente à requisição pela Argentina 
de território paraguaio junto ao atual Mato Grosso do Sul. A Base 
de Ladário, projetada como arsenal da Marinha na região, conta 
ainda com acervo de 15 peças de artilharia.

O Forte Junqueira oferece uma vista privilegiada para o Pantanal. 
Os doze canhões fabricados na Inglaterra nunca foram usados. 
As paredes são de calcário e têm meio metro de espessura. O 
Forte, que está situado hoje dentro do Quartel do 17º Batalhão 
de Caçadores, tem esse nome em homenagem a José Oliveira 
Junqueira, ministro da Guerra na época de sua construção, e é 
aberto à visitação.

Outros bens e sítios tombados em âmbito nacional em Mato 
Grosso do Sul são o Complexo Ferroviário, em Campo Grande; o 
Casario do Porto, em Corumbá; as Grutas do Lago Azul e de Nos-
sa Senhora Aparecida, em Bonito; o Forte de Coimbra e a ponte 
ferroviária Eurico Gaspar Dutra, ambos no município de Corumbá, 
o mais antigo de MS.

6º Distrito Naval da Marinha: fundado em 1872 como Arsenal de  
Guerra da Marinha foi fundamental na consolidação da fronteira Oeste 
brasileira e é aberto à visitação.

Ton Barbosa 
Pantanal 
Acrílica sobre Tela - 30 X 40 cm. - 2013

O Pantanal e sua história 
na pintura sul-mato-grossense

FA
BI

O
 P

EL
LE

G
RI

N
I



CULTURA EM MS - 2014 - N.7 5

Autor (e co-autor) de canções geralmente escolhidas para simbolizar a história 
e a cultura de Mato Grosso do Sul, como Sonhos Guaranis, Trem do Pantanal e 
Comitiva Esperança, Paulo Simões lançou em setembro passado o DVD “Sobre 
Todos os Trilhos da Terra”, dirigido por Edson Audi, e financiado pelo Fundo 
Municipal de Investimentos Culturais de Campo Grande (FMIC).

“Nossa ideia foi retratar a geração responsável pelo surgimento da música 
popular contemporânea de MS, a partir dos festivais da década de 1960. Meu 
trabalho serviu de ponto de convergência, pelo fato de eu ter colecionado par-
cerias diversas, com nomes como Geraldo Espíndola, Geraldo Roca, Almir Sater, 
Celito Espíndola, Guilherme Rondon, Dino Rocha, entre outros, abrangendo 
várias das tendências que se estabeleceram em nosso cenário”, conta o músico.

Trata-se de um documentário de 84 minutos, no qual Paulinho, como é cari-
nhosamente conhecido entre os mais chegados, remonta o início da música au-
toral em MS, rememorando o tempo dos festivais que contagiavam a população 
e lançaram grandes talentos musicais sul-mato-grossenses, nos anos 1960/70.

 “Colhemos depoimentos de outros artistas com quem trabalhei, daqui e 
de fora do Estado, que contribuem para traçar um esboço de nossa história, 
ainda muito recente, e como é comum no Brasil, muito pouco registrada. Por 
isso procuramos utilizar bastante material de arquivo, e esperamos que esse 
trabalho estimule outros artistas a investirem na documentação audiovisual de 
suas carreiras, uma necessidade básica nos dias atuais. A lamentar, apenas, a 
impossibilidade de um único documentário conter todas as atividades em que 
me envolvi, e que mereceriam ser citadas, como o filme Comitiva Esperança, e 
a Peña Eme Ene, só para dar dois exemplos.”

Cinema em flor 
no FestCine América do Sul

O tempo é de cinema em Mato Grosso do 
Sul, com festivais, mostras, produções abun-
dantes de curtas, médias e longas e novos 
editais para realizadores. Um destaque do final 
do ano a reunir muitas das criações recentes 
foi o FestCine América do Sul, que, de 30 de 
novembro a 7 de dezembro, exibiu 44 produ-
ções sul-americanas em salas do cinema UCI 
do Shopping Bosque dos Ipês e em um drive 
in montado no estacionamento do shopping.

A abertura foi com a esperada avant pre-
mière do filmensaio “Planuras”, de Maurício 
Copetti. Documentário que investe na criação 
de uma linguagem própria, tem como cenário 
o Pantanal, tema já de outros trabalhos do ci-
neasta para produtoras e emissoras de televisão 
como a BBC. Agora, a abordagem é poética, 
costurando os ciclos de inundações e secas do 
Pantanal com a cultura do homem pantaneiro. 
O trabalho encheu as salas na estreia e até 
ganhou, por pedido do público, uma nova 
exibição no festival.

Entre os curtas, a estreia de Filipi Silveira no 
roteiro e direção tem chamado a atenção da 
crítica e da curadoria de festivais nacionais e 
internacionais. Além da exibição no FestCine, “O 
Florista” (2012) está circulando em uma dezena 
de festivais importantes, inclusive na mostra 
paralela do Festival de Cannes de 2013, o Court 
Métrage - Short Film Corner, e na sétima edição 
do Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. 
A história do serial killer que quer eliminar as 
pragas do jardim do mundo conquistou até a 
Academia Brasileira de Cinema, que o indicou 
ao primeiro turno do Grande Prêmio do Cinema 
Brasileiro 2013. Com homenagens ao suspen-
se, ao terror, ao cinema noir e até ao anime, 
o filme teve atuação e produção do diretor e 
co-produção da Zion Filmes. Outro destaque 
é o curta de Essi Rafael, “A TV está ligada!”, 
resultado de um trabalho de três anos, com 
colaboração de uma dezena de artistas campo-
-grandenses e produção da Casa de Cinema 
de Aquidauana. O  universo da notícia e da 
imprensa são abordados com humor e crítica, 
em torno da figura de um personagem, o Ma-
níaco da Calçada, que abala a tranquilidade 
dos cidadãos da capital pela insistência em um 
comportamento perigoso: a não observância da 
correta maneira de se portar em uma calçada.

Além de mostras competitivas, o Festival 
organizou uma série de debates sobre a produ-
ção sul-americana, homenagens e exibições de 
filmes sobre Manoel de Barros, como o clássico 
Caramujo-Flor, de Joel Pizzini. A realização foi 
da Associação de Cinema e Vídeo de Mato 
Grosso do Sul (ACV-MS) com patrocínio de R$ 
200 mil do Fundo de Investimentos Culturais 
da FCMS.

Os Bizarros, 
primeiro grupo 
de Paulo Simões, 
formado com 
Geraldo Espíndola 
no final dos  
anos 1960.

DVD rememora carreira de                       
Paulo Simões
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Festival Dança Três
transforma paisagens três-lagoenses

AJUDAR A SOPRAR 

VENTOS DE (IN)

FORMAÇÃO 

E PROMOVER 

ENCONTROS SÃO 

OS PRINCIPAIS 

OBJETIVOS DESTA 

REALIZAÇÃO NÃO  

COMPETITIVA.

Q A curadoria do evento se voltou para o contexto 
geográfico de fronteira de Três Lagoas, percebendo-
-o como oportunidade de viabilizar encontros entre 
artistas, educadores, estudantes e pesquisadores 
em dança paulistas e sul-mato-grossenses. Ajudar a 
soprar ventos de (in)formação e promover encontros 
são os principais objetivos dessa realização. Outro 
aspecto que o torna singular é o fato de não ser 
competitivo, não distribuir premiações, porque não 
é esse o parâmetro no qual se acredita que uma 
realização artística consiga se enquadrar.

Além de mostras de artistas profissionais, de es-
tudantes e escolas, a programação do Festival Dança 
Três inclui oficinas e mesas de discussão, onde são 
colocadas em pauta análises das apresentações, com 
o objetivo de contextualizar histórica e politicamente 
o fazer artístico e abrir debates sobre criação e com-
posição coreográfica. 

O Festival contou com a participação de estudan-
tes de academias de Campo Grande, Três Lagoas, 
Aquidauana e Andradina. Contou com a participação 
de companhias e artistas paulistanos, como Vanessa 
Macedo, que dirige a cia. de dança contemporânea 
Fragmento; Antonio Meira, que integra a Antonio 
Nóbrega Cia. de Dança, cujas criações hibridizam balé 
com danças festivas do Recife (PB), e Gentleman de 
Rua (GRUA), que realiza improvisações em espaços 
públicos. Contou, também, com os paulistas Dance-
ato, de Diadema, e Domínio Público, de Campinas; e 
com os sul-mato-grossenses Ligia Marina, Ginga Cia. 
de Dança, Cia. Dançurbana – que realiza, esse ano, 
circulação nacional, pelo Programa Palco Giratório, 
do Sesc Nacional –, Ana Lucia El Daher, Denise Rosa, 
Caio Baaratelli e Danniel Amaral. Ao todo, são cerca 
de 200 pessoas envolvidas na realização do Dança 
Três.                                                      (Luiza Rosa)

Quem se senta na arquibancada do Ginásio 
Poliesportivo Eduardo Milanês avista a Lagoa Maior, 
uma das três situadas no centro de Três Lagoas. A 
paisagem que acompanha jogos de futebol, basque-
te e vôlei, serviu de fundo, em setembro desse ano, 
para apresentações de dança. Com um linóleo negro 
ao centro, cortinas pretas nas extremidades desse 
“tapete”, cadeiras de plástico enfileiradas na frente, 
aparelhagem de luz e som, aos poucos, o ginásio foi 
se transformando em ambientação cênica.

Há dois anos, o Festival Dança Três vem transfor-
mando paisagens três-lagoenses. Pelo esforço de equipe 
coordenada pela produtora Arado Cultural, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, com apoio 
do Fundo de Investimentos Culturais de MS (FIC/MS), 
quartos de alojamentos construídos para operários de 
indústrias da região recebem gente interessada em 
dançar e trocar experiências e ideias sobre dança. 

“O público de Três Lagoas é muito interessante! 
Muito educado. As pessoas vão pra apreciar, sentam 
e assistem mesmo que seja uma coisa diferente 
do que estão acostumados a ver”, observa Renata 
Leoni, produtora, que integra a equipe da Arado 
Cultural. 

Antonio Meira  
envolve a plateia em  
sua aula-espetáculo  

"Gingado: frevo e 
improviso".

FOTOS: ESTÚDIO 2POR2
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Rota das Monções vira jogo de tabuleiro
“Desafios Monçoeiros” é o nome do jogo de tabuleiro, para ser jogado de 

duas a quatro pessoas, com o objetivo de conduzir as Monções de Porto Feliz 
(SP) até Cuiabá (MT), passando por Camapuã e Coxim em MS, como nos idos 
de 1700, enfrentando dificuldades ao longo do trajeto como os ataques de ín-
dios Payaguá e Kayapó, intempéries, pragas e obstáculos naturais com árvores 
tombadas, corredeiras e animais ferais.

A ideia é do game designer Willam Pereira de Paula, de Coxim, que foi con-
templado pelo Edital Mais Cultura – Microprojetos Pantanal – da Funarte e do 
Ministério da Cultura, para colocar em prática a ideia. Apreciador e estudioso 
da história regional, ele explica que para criar o jogo se fundamentou em refe-
rências bibliográficas. “Cada evento tem uma habilidade-chave exigida, como 
sobrevivência, medicina e combate. Com a pontuação, o jogador pode adquirir 
itens como bússola, garrucha, e contratar ajudantes como remador, cozinheiro... 
Mas nem tudo é a favor dos monçoeiros, há mudanças no tempo que prejudicam 
algumas situações, e há também os inimigos infiltrados, como o fidalgo e o guia 
inexperiente. É um jogo de estratégia e emoção”, define.

Inicialmente, foram feitos 200 jogos distribuídos a estudantes de graduação 
e pós-graduação dos cursos de História e Letras do campus de Coxim da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O jogo vem com manual de 
instruções e será disponibilizado gratuitamente para baixar na internet, imprimir 
e divertir aprendendo um pouco mais da história regional. 

“É um jogo coope-
rativo, ou seja, não é 
competitivo. Todos de-
vem chegar ao destino 
final ou todos perdem, 
ou seja, a ideia é que 
o jogador passe pelas 
mesmas dificuldades e 
compreenda o espírito de 
união que os monçoeiros 
vivenciaram há séculos”, 
explica William Pereira. 

(Fabio Pellegrini)

ILUSTRAÇÃO DE  
PRISCILLA PESSOA

ProlerTeen
A graça da leitura entre adolescentes

Harry Potter, livros de Thalita Rebouças, a saga O 
crepúsculo, A culpa é das estrelas. Títulos como estes 
têm ganhado espaço nas notícias pela quantidade de 
vendas e a natureza de seu público consumidor, mui-
tas vezes criticado como desinteressado pela leitura: 
os adolescentes. Para atender meninos e meninas 
dessa faixa etária, programas de leitura têm investido 
na crença de que, se o hábito da literatura deve ser 
incentivado desde cedo, nas crianças, também os 
adolescentes, com gostos e visões críticas específicas, 
podem e devem ser estimulados a aprofundarem e 
ampliarem suas leituras – ou, em muitos outros casos, 
a descobrirem mesmo o gosto pelos livros. 

Em Mato Grosso do Sul, o ProlerTeen, programa 
de incentivo à leitura voltado aos adolescentes, che-
gou em sua segunda edição no ano de 2014, com 
um total de 300 alunos atendidos em dois anos. Ele 
é parte do Proler (Programa Nacional de Incentivo à 
Leitura), projeto de valorização social da leitura e da 
escrita vinculado à Fundação Biblioteca Nacional e ao 
Ministério da Cultura (Minc). A partir de sua criação 
em 1992, consolidou-se em todo o país por meio 
de comitês estaduais e municipais, fortalecendo uma 
rede de comprometimento com a democratização 
do acesso à leitura. Com o tempo, o programa se 
diversificou, gerando, entre outros, o Prolerzinho, 
que visa incentivar e levar o trabalho de oficinas de 
leitura com crianças e, agora, o ProlerTeen que tem 
como público-alvo os adolescentes. 

Em MS, a prática do ProlerTeen consiste em ofici-
nas e trocas de ideias entre estudantes e pesquisado-
res, mesclando apresentações em diversos formatos, 
inclusive em HQs e audiovisual, para provocar reflexão 
acerca da leitura e suas traduções semióticas. As 
atividades deste ano foram organizadas pela coorde-
nadora do Proler Campo Grande-MS, Neusa Narico 
Arashiro, e pelo professor da Universidade Estadual 
de Mato Grosso do Sul (UEMS), Nataniel dos Santos 
Gomes, em parceria com o Instituto Federal de MS 
(IFMS) e a Secretaria Estadual de Educação.

Manifestações culturais populares registradas para a posteridade
Cada um de nós tem na memória uma cantiga, uma brinca-

deira, uma crença que nos foi repassada, em algum momento 
do pretérito, por nossos entes queridos. Muitas vezes, esses sa-
beres tão fundamentais em nossa formação cultural se reúnem 
nas festividades populares. Como forma de valorizar e difundir 
essa bagagem cultural tradicional, a Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul lançou no ano passado o kit Manifestações 
Culturais e Religiosas de MS. São registros em audiovisual, foto-
grafias e textos de 16 festividades religiosas, em 14 municípios, 
de forma a resgatar histórias, memórias e tradições dos festeiros 
do Estado. O material em DVD acompanha um livro com foto-
grafias, ilustrações e textos que analisam as histórias e contextos 
culturais de cada uma das celebrações. Foram produzidas 500 

cópias do kit, entregue para prefeituras e instituições de cultura 
no Estado e no país.

O projeto foi executado entre 2011 e 2013 e contempla as 
tradicionais festas da Folia de Reis, em Bodoquena; de São Sebas-
tião, do Terço em Honra à São João Batista e São Pedro e do Bon 
Odori, na Capital; as de São Sebastião de Aparecida do Taboado; 
do Padroeiro São Paulo de Ivinhema; do Divino em Coxim; de 
Nossa Senhora do Carmo em Forte Coimbra; de São Cristóvão em 
Dourados; do Santo Fujão de Costa Rica; de Nossa Senhora dos 
Navegantes de Bataguassu; de Nossa Senhora dos Remédios de 
Ladário; de Nossa Senhora de Caacupé de Porto Murtinho e de 
Ponta Porã; de São Patrício em Bela Vista; o Banho de São João de 
Corumbá e a Missa dos Cavaleiros de Anaurilândia.
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o que sou, o que me contém

Aos dez anos dirigi minha primeira peça de teatro, na fazenda dos meus 
avós, na época em que vinha de férias do Rio de Janeiro, onde morava. Aos 
17 já era professora de teatro para crianças. Fiz muitos cursos, mas só mais 
tarde fui me dedicar exclusivamente à arte-educação-social, momento no qual 
fundei, com meu marido, a Casa de Ensaio, marco na minha vida profissional!

Há 18 anos, venho desenvolvendo dentro da Casa de Ensaio um curso de-
nominado Brincaturas e Teatrices. Mantê-la viva e rica é um esforço de paixão 
e somente com uma equipe coesa e pessoas sensíveis seguiremos cantando e 
distribuindo artes por onde passarmos! 

Em 2012, com esforço da Plaenge, da Vanguard e da Prefeitura, ganhamos 
nossa sede própria na avenida Afonso Pena. Uma casa que parece um arco-íris. 
Esse ano, com apoio do SESC, lanço meu livro, no qual narro minha trajetória 
com a Casa de Ensaio. Uma releitura da minha dissertação de mestrado na USP.

LAÍS DÓRIA
artista-pesquisadora, fundadora da Casa de Ensaio, 

mestra em Artes Cênicas, pela ECA-USP

Comecei a me interessar pelo artesanato 
depois que conheci a Incubadora Municipal, um 
projeto da Prefeitura de Campo Grande, junto 
ao Governo do Estado. Éramos 20 mulheres 
trabalhando no Núcleo Produtivo, em 2005. 
Ali, fui me interessando pela oficina de fibras. A 
vantagem é que ela não demanda maquinário. 
Os utensílios são os que qualquer mulher tem 
em casa: tesoura-faca-agulha e a matéria-prima 
a gente encontra na natureza.

Saí da Incubadora, em 2006, e voltei um 
tempo depois na condição de pessoa jurídica. 
Recebi consultorias de grupos como o Sebrae 
e o Banco do Brasil. Utilizo fibras de bananeira, 
taboa e buriti, produzindo desde acessórios até 
utilitários e decorativos. Trabalho em casa com 
uma equipe de artesãos e fornecedores. 

Falo que existe uma Lucimar antes e uma 
Lucimar depois da Incubadora. Lá pude ter con-
tato com pessoas de dentro e de fora do Brasil. 
Atualmente, participo de quatro a cinco feiras 
fora do Estado: em São Paulo, Brasília, Recife e 
Belo Horizonte. 

LUCIMAR MALDONADO
artesã

Sou uma estudiosa da expressão corpo-
ral, não apenas da dança. Comecei meus es-
tudos com Sandramaria Gonçalves Gomes 
(1957) e com Neide Garrido (1953). Tive a 
honra de ter grandes mestres como Ricardo 
Ordoñez, Márika Gidali, Ismael Guiser, Re-
gina Sauer, Ilara Lopes. Mais recentemente, 
estudei Biodança, com Rolando Toro (1924-2010), com núcleo formado por Hélio Arakaki. 

Aos 15, dava aulas no Ballet Isadora Duncan. Formei pelo método Royal, de balé, aos 19. 
Dei aulas na Escola Clínica Raio de Luz, dirigida por Maria Rita Volpi, onde despertei para a arte 
enquanto inclusão e superação. Trabalhei na periferia, com crianças e adolescentes que nunca 
tiveram acesso à arte. Ao longo da minha vida atendi autistas, pessoas com Síndrome de Down, 
PCs, crianças a idosos. Um trabalho que me inspira é o da Fernanda Bianchini, que dirige o Balé 
de Cegos, em São Paulo. 

Hoje, estudo Pedagogia, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), para 
entender como funciona a estrutura do ensino e a relação da arte com a educação. Em 2012, 
fui convidada pela Associação Nacional de Arte e Criatividade para Pessoas com Deficiência, de 
Lisboa, para dar uma palestra e workshop de dança inclusiva. Foi quando pude compartilhar 
minhas experiências com mais pessoas. Sempre tive grande dificuldade de encontrar literatura 
sobre arte e deficiência, coloquei uma meta na minha vida: faz 30 anos que dou aulas, venho 
sentindo a necessidade de escrever sobre isso.

MYLA BARBOSA
professora de expressão corporal
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Comecei a estudar violão com Carlinhos Colman e Orlando Brito. Em 1987, 
fiz meu primeiro show profissional com Carlinhos e não parei mais. Nessa época, 
eu e o Caio Inácio, que trabalha com percussão, pensávamos em como dar uma 
cara mais urbana para a música daqui. Foi ele quem pensou no nome Polca Rock. 

Morei em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde me formei em jornalismo e 
trabalhei em jornal diário e agência de notícias. Voltei para Campo Grande em 
2004. Trabalhei como assessor de imprensa da Fundação de Cultura de MS. 
Durante a implantação do Festival América do Sul, me dei conta de que não 
conhecia nada do continente. Foi quando fui, pela primeira vez, para o Paraguai, 
onde descobri o Rolando Chaparro, com quem faço parceria até hoje.

Em 2003, lancei o álbum Polck e o Jerry Espíndola lançou o Polca Rock, 
que são discos fundamentais da polca rock. Em 2007, fundamos o Mandioca 
Loca, que faz Polca Rock pesadão. Nesse momento, surgiu a oportunidade de 
trabalhar no sítio Overmundo, coordenado pelo Hermano Vianna. Fiz uma es-
pécie de banco de dados com informações sobre cantores daqui, que até hoje 
é muito consultado. Em 2008, fui para o jornal O Estado do MS, trabalhei na 
formatação do caderno de Cultura. Em 2006, criei o blog Matula Cultural, e, 
em 2008, a Matula TV. 

Escrevi “Os Pioneiros” (2010), que registrou a primeira geração de compo-
sitores daqui. Escrevi outro livro sobre os 30 anos do LP Prata da Casa, e, hoje, 
me dedico à dissertação de mestrado “O Lugar da música paraguaia no cenário 
cultural de Campo Grande”, com orientação do professor Álvaro Banducci. 

RODRIGO TEIXEIRA
músico, compositor, jornalista e escritor

Desde a infância era apaixonado por artes, sempre me atraiu desenho, figura. 
Corria das letras, mas ia atrás das figuras. Com doze anos, morava em Estiva (MG). 
Meu pai me colocou para estudar com um professor de desenho, chamado Newton 
Ribeiro de Noronha. Eu praticava, geralmente, paisagens. Dei continuidade aos es-
tudos e, já adulto, iniciei faculdade de Artes Visuais, em Campo Grande, na UFMS.

Já faz uns dez anos que consigo viver de arte, vendendo quadros e dando aulas. 
Essa prática me exigiu e permitiu que pintasse mais e aprimorasse o trabalho. O 
Paulo Rubens Parlagreco me inspira na pintura, e o Masahiko Fujita me inspira 
no desenho. Aprecio muito o trabalho da Adriana Varejão. Já retratei paisagens, 
natureza morta, mas o que gosto mesmo é de pintar a figura humana. E não é 
essa coisa de ir atrás de uma modelo linda, não. Pintar as pessoas como elas são. 
O cotidiano. 

TON BARBOSA
artista plástico
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Quem me seduziu para o cinema foi o Krzysztof Kieslowski (1941-1996). Na 
adolescência, assisti e fiquei muito impressionado com a trilogia “A liberdade é azul”, 
“A fraternidade é vermelha”, “A igualdade é branca”. O Joel Pizzini me inspira muito 
na questão da poesia. Gosto dos trabalhos do documentarista Eduardo Coutinho 
e, no que se refere à ficção, o Tim Burton tem sido referência para nossos trabalhos 
com teatro.

O primeiro documentário que dirigi foi um projeto experimental, da faculdade 
de Jornalismo, da UFMS, que fiz com duas companheiras, sobre as diferentes etnias 
indígenas do Estado. Em 2007, iniciei o doutorado em Humanidades, na Universi-
dade Autônoma de Barcelona, um lugar que alinhavava arte com política. Minha 
tese rendeu um filme, que fiz com o jornalista Alexandre Spengler, o “Causos: uma 
poética pantaneira”.

Depois dessa experiência, eu e meus irmãos estávamos com a ideia de criar uma 
fundação com o nome do meu pai, Nelito Câmara. Ele havia acabado de falecer. Foi 
quando assumimos a Fundação de Cultura, em Ivinhema, que acabou agregando 
os movimentos sociais que ocorriam na cidade. Entre eles, o Festival de Cinema, que 
era uma iniciativa de uma escola particular. A Fundação realizou a sexta edição e o 
evento se tornou aberto. Este ano, já está em sua décima-primeira edição. Em 2009, 
abrimos o cineclube Joel Pizzini, e, depois, aconteceu a compra do Cinecultura. A 
gente montou o Cinelito. Hoje em dia, ele paga as contas, tem público fiel. A gente 
vive cinema na cidade.

RICARDO PIERETTI
jornalista e escritor, dirige o Festival Latino-Americano de Cinema de Ivinhema
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– Maestro, vamos iniciar lá das origens. De 
onde você é?
– Sou paulistano. Nasci em um bairro da zona sul, 
região do Jabaquara onde meus avós moravam. Com 
dois anos e pouco mudamos para Santos e de lá 
tenho algumas lembranças. Lembro que minha mãe 
me levava para passear na praia. Perto de onde costu-
mávamos ir havia um chafariz no qual, brincando, eu 
sempre tentava me jogar e ela sempre me segurava, 
até que um dia, para eu parar com aquela mania, ela 
deixou eu cair e me puxou em seguida. Foram quatro 
ou cinco segundos que pareceram uma eternidade... 
um turbilhão de água com tudo rodando e as pessoas 
olhando. Lembro-me também de um amigo que em-
pinava pipa, o Jorge. Ele era prognata [com mandíbula 
proeminente] e minha mãe, que já faleceu, contava 
que quando ia empinar pipa eu pegava a linha e co-
locava o queixo para frente tentando imitá-lo.

– Você morava em Itanhaém antes de vir para 
Campo Grande, certo? Quando você foi para lá? 
– Era impressionante a vocação de minha família 
para as mudanças. Depois de São Paulo e Santos, 
mudamos para Diadema, na grande São Paulo. Eu 
estava com três anos e pouquinho e foi quando meu 

irmão nasceu. De Diadema, a gente foi para Guapia-
ra. Com uma rápida volta à capital, lá ficamos até 
aproximadamente meus 10 anos. Estivemos, então, 
por alguns meses em Itanhaém antes de voltar ao 
lugar de origem: São Paulo, região do Jabaquara. Em 
1990, mudei de vez para Itanhaém e ali, na região 
sul do litoral paulista, fiquei até os 26 anos de idade, 
quando vim para Campo Grande.

– E como foi o seu encontro com a música? 
Suas primeiras lembranças? Seu interesse tem 
origem na família?
– Não, na minha família só eu fui para o lado da 
música. Lembranças a respeito na infância não tenho 
muitas. Minha mãe dizia que eu gostava muito do 
John Travolta, essas coisas que na época estavam na 
moda. Aí fui pro sítio e lá não tinha energia elétrica. 
Passei anos sem ouvir música. Talvez alguma coisa 
na rádio – Eli Correa, por exemplo – mas a gente não 
dava importância.

– Não tinha algum tocador, algum violeiro?
– Tinha uma viola ou outra, mas era coisa muito 
esporádica. Então, passei a infância assim. Ao menos 
não ouvi coisa ruim, não é mesmo? 

Essencialmente, ele gosta do que faz. Simples assim! 
Aos 37 anos tem currículo substancioso. Acelerado? 
Pode ser, mas também dedicado, perseverante e agregador. 
Há dez anos em Mato Grosso do Sul, ele tem movimentado a 
cena da música clássica no estado e seu trabalho já 
mostra muitos frutos. Mas, de onde vem essa vocação? 
Dos pais não foi. Dos avós, menos ainda. Muito à 
vontade e quebrando a imagem formal que usualmente 
se tem dos regentes em geral, Eduardo Martinelli 
Danzi – o maestro Martinelli – falou à Cultura em MS 
sobre suas origens, sua formação, seu trabalho, sua 
paixão maior: a música. Em uma sala da Fundação 
Barbosa Rodrigues, a conversa começou por 
curiosidades sobre recursos que a tecnologia oferece na 
área musical, muitos dos quais procura fazer uso não 
só para ampliar sua produção, mas, sobretudo, para se inserir 
na realidade de seus jovens alunos e conquistá-los para 
o mundo no qual mergulhou quase por acaso e que, por 
experiência própria, sabe ter o poder de transformar vidas. 

ENTREVISTA

Eduardo Martinelli Danzi

Músico por acaso?
   Maestro por opção!

DE CRIANÇA, 

NÃO TEM MUITAS 

LEMBRANÇAS 

EM RELAÇÃO À 

MÚSICA. PASSOU 

ANOS SEM OUVIR 

NADA, MORANDO 

NO SÍTIO, SEM 

ENERGIA ELÉTRICA. 

VIOLEIROS ERAM 

RAROS. 
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– Ficou com o ouvido limpo. Ouvia os passa-
rinhos...
– Acho que ouvia o som da natureza. Eu me lembro 
que quando ia do sítio para a escola, pescoçava na 
casa de algum colega e, de repente, via um show da 
Xuxa. Mas não era coisa de todo dia. Também não 
lembro de ficar cantando alguma música. Quando 
fui pra São Paulo, o pessoal já estava ouvindo RPM. 
Comecei então a ouvir coisas de novela, mas nada 
de excepcional, e eu não tinha interesse em tocar 
um instrumento. 

– Voltando um pouco em sua história, qual a 
origem da sua família? De onde são seus avós?
– A ascendência é italiana, tanto do lado paterno 
quanto do materno. Meus pais nasceram no Brasil. 
Pelos documentos de minha avó materna, Cleide 
Prandi, vi que vieram da região de Mantova. Os 
parentes do meu  avô paterno, de quem tenho o 
sobrenome Danzi, eram da região de Pistóia (Tosca-
na). Meu tio Roberval, que é hoje quem tem mais 
relatos e recordações dos Danzi, me conta de um 
antepassado músico, que eu não cheguei a conhecer.

– Eles vieram para trabalhar nas lavouras de 
café?
– Eles vieram porque estavam em situação difícil. São 
daquelas pessoas com documento de origem estran-
geira e que eram discriminadas. Estava escrito lá: 
Giuseppe Martinelli, italiano. E, quando nasceram os 
filhos, era: fulano, filho de italiano, nascido no Brasil. 

– Sobre seu nome artístico, por que Eduardo 
Martinelli e não Eduardo Danzi, que é seu últi-
mo sobrenome e até menos comum? 
– Quando morava em São Pa ulo, todo mundo me 
chamava de Danzi, por ser o último nome. Mas 
quando vim para cá, não sei qual a razão, começa-
ram a me chamar de Martinelli e pegou.  Meu avô 
Danzi não conheci, mas do meu outro avô que só era 
chamado de Martinelli eu gostava muito e sempre 
achei seu nome muito sonoro. 

– Continuando sua trajetória, quais as primei-
ras lembranças que 
você tem de interesse 
pela música na adoles-
cência? 
– Também começou de-
sinteressadamente. Meu 
pai tinha um violão, mas 
não lembro-me de vê-
-lo tocar naquela época. 
Com onze ou doze anos, 
comecei a tocar por pura 
curiosidade – apertava 
uma corda e percebia que 
o som mudava em relação 
à outra. Fiz uma relação 
na cabeça e lembrei de um 
hit, de alguma música que 
tocava na novela ou na rá-
dio FM, pois a essa altura 
eu já estava de volta a São 
Paulo. Então comecei a 

acompanhar a música e não sei se estava no mesmo 
tom, mas os intervalos estavam certos. Aí chamei meu 
pai e disse: “Olha, essa é a música que toca na novela”. 
E ele respondeu: “Essa não conheço, mas tá legal, você 
quer que eu lhe ensine a tocar um pouco?”. 

– Ele sabia tocar?
– Sabia, mas nunca tinha visto ele tocando. Eu resisti 
e respondi: “Não, era só isso que queria lhe mostrar”. 
Nessa época, eu jogava futebol, treinava na Portu-
guesa. Um dia cheguei e, sem o menor compromisso, 
peguei o violão para brincar. E ele, novamente per-
guntou se queria que me ensinasse. Mudamos para 
Itanhaém e, um dia, ele olhando mais uma vez eu 
catar o violão, de novo insistiu. Aí pensei:“Vou falar 
para ele me ensinar, para parar de me amolar”. Eu 
já tinha treze anos de idade. Foi então que ele me 
ensinou os acordes e desde esse dia não me lembro 
mais quando fiquei sem a música.

– Sem o violão?
– Parece que foi de uma hora para a outra. Em coisa 
de quatro, cinco meses, eu já estava tocando me-
lhor do que ele. E aí foi o contrário: “Pai, você não 
quer que eu ensine?”. E ele respondia: “Não, não 
vou conseguir aprender mais do que isso aqui, pelo 
amor de Deus”. E quando eu estava tocando música 
clássica, ele ficava olhando e ficava encantado. Um 
dia minha mãe também pegou o violão e eu falei: 
“Mãe, você sabe tocar?”. Eles voltaram a tocar um 
pouco depois que eu comecei, mas ela era pior que 
meu pai. Só sabia um dedilhadozinho na corda grave 
e justificava: “Quando fui aprender minha unha não 
deixava e também seu avô não incentivou. Uma vez, 
eu estava treinando a duras penas e ele chamou um 
cara que tocava pra caramba que deu um show lá 
em casa, aí ele falou: ‘Tá vendo, é assim que se toca 
violão’”. Ou seja, minha mãe ainda era criança e 
nunca mais pegou no violão depois disso.

– Mas, por ironia, ela teve um filho que se 
tornou maestro...
– Só que aí todo mundo achou que eu também ia 
tocar como qualquer pessoa toca. Mas o negócio 

PARECE QUE FOI 

DE UMA HORA 

PARA A OUTRA. 

EM COISA DE 

QUATRO, CINCO 

MESES, EU JÁ 

ESTAVA TOCANDO 

MELHOR DO QUE 

ELE. E AÍ FOI O 

CONTRÁRIO: 

“PAI, VOCÊ NÃO 

QUER QUE EU 

ENSINE?”.

Orquestra Sinfônica 
Municipal de Campo 
Grande. Apresentação 
no Teatro Prosa do Sesc 
Horto no dia 19 de 
novembro. O maestro 
acredita que, na questão 
de repertório, o que tem 
valor se prova sozinho.
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foi ficando sério, do violão passei para a guitarra e 
ensinava meus amigos para que pudéssemos fazer 
uma banda.

– Quer dizer que você já começou meio como 
maestro?
– Exatamente. Fui aglomerando pessoas. O Neto, 
um grande amigo, dizia “Eduardo, me ensina aí a 
tocar violão” e eu falava: “Cara, eu não vou ensinar 
a tocar violão, porque você deve aprender a tocar 
contrabaixo, que é do que precisamos”. Passei por 
todas as fases: cabeludo, rock’n’roll, cover dos Guns 
N’Roses, para, depois, partir para um estudo mais 
aprofundado da música.

– Você frequentou uma escola de música ou 
fez cursos livres?
– Eu procurava quem sabia e pudesse me ensinar. 
Em Itanhaém não tinha professor e eu acabei indo 
a Santos para estudar. Isso foi entre 1994, 1997. 

– Qual foi sua inspiração nessa opção pela 
música clássica?
– Quem me botou no mundo da música para estudar 
foi um programa chamado “Ensaio”, da TV Cultura, 
no qual, um dia, vi o violonista Raphael Rabello to-
cando. Nunca tinha visto alguém tocar violão daquela 
maneira – como tocam os músicos que têm formação 
clássica. Aquilo me deixou em estado de choque. No 

dia seguinte, fui à casa do 
meu amigo Neto e falei: 
“Vou abandonar a guitar-
ra. Achei um cara que toca 
violão de uma forma que 
eu pensava ser impossível 
tocar”. Naquele tempo 
não tinha internet e a in-
formação não era muito 
acessível onde eu morava. 

– Você concluiu o en-
sino médio em Itanha-
ém e fez faculdade em 
Santos?

– Isso. Embora continuasse morando em Itanhaém, 
ia para Santos estudar. Foram quatro anos na Facul-
dade de Música de Santos – na época, a única da 
Baixada Santista e que já não existe mais – onde me 
graduei bacharel. 

– E você teve um professor que se tornou re-
ferência?
– Sempre tive muito incentivo dentro da faculdade. 
Eu era aplicado, estava mergulhado no universo da 
música e só pensava em absorver tudo aquilo. Entre 
os professores, tinha um que eu admirava muito. É 
Renato Carlos Figueiredo, professor de piano. Era 
muito crítico, criterioso. E sempre que eu podia, eu 
o assistia dando aulas aos pianistas.

– Sobre o que foi seu trabalho de conclusão 
de curso?
– Sinfonia. 

– Mas essa não era a preferência da turma, 
certo?
– Não, mas eu já estava entrando no universo de 
orquestra. Já estava trabalhando como professor de 
música em um curso em Itanhaém e misturando as 
coisas, entrando para esse universo não só do violão. 
Então, já percebia que minha vertente era para juntar 
pessoas, fazer grupos, mais que atuar sozinho. 

–  Quais foram seus primeiros trabalhos? 
– Gosto muito de tocar, em qualquer ocasião. 
Todas as oportunidades que apareciam para os 
alunos tocarem eu estava no meio. Às vezes coisas 
bem bacanas, outras mais ou menos, mas não 
dispensava qualquer uma. Fui selecionado entre 
os alunos, convidado para tocar em um festival de 
música contemporânea que na época era o maior 
do Brasil e acontecia em Santos. Se tinha recital 
em uma biblioteca em tal lugar, que não era tão 
bacana, eu também estava lá, era um fominha. 
E numa dessas, um dia cheguei em Itanhaém e 
um colega que era maestro da Banda Marcial da 
cidade disse: “Eduardo, mudou o pessoal da área 
de cultura daqui e estão precisando de gente para 
trabalhar nas oficinas culturais; com certeza vai ter 
curso de violão clássico, você não quer dar uma 
olhada?”. Fui. Eu tinha 21 anos e até então nunca 
tinha trabalhado em órgãos públicos.

– Você foi para ministrar oficinas, para traba-
lhar com jovens?
– No começo ninguém sabia direito o que devia ser 
feito. Inicialmente ficou assim: “Você é responsável 
pela área de música, tudo o que acontecer de música 
na cidade é com você”.  Mas depois de um tempo vi 
que não era bom daquela forma. Mexer com show 
podia ser cuidado por outra secretaria, de turismo 
por exemplo. A secretaria de cultura poderia fazer um 
trabalho um pouco mais depurado, cuidar da forma-
ção musical. Comecei organizando as oficinas cultu-
rais na parte de música e depois fiquei responsável 
pelas oficinas culturais de modo geral. E o trabalho 
deu muitos frutos. O pessoal chamava Itanhaém de 
Tatuí do litoral Sul, tamanha a quantidade de jovens 
músicos que tínhamos estudando.
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– Tatuí tem muitas bandas?
– Não só isso.Tatuí tem tudo, diversos cursos no con-
servatório, que é uma referência nacional. Mas veja: 
lá em Itanhaém, uma cidade de 80 mil habitantes, 
a gente chegou a ter dois mil alunos nos cursos de 
artes, a maioria de música. É um percentual altíssi-
mo. Tínhamos duas ou três orquestras de alunos em 
vários níveis, dois festivais anuais de música clássica e 
uma série de concertos, além dos concertos mensais 
na histórica Igreja Matriz de Santana. E, importante, 
conforme foi passando o tempo, a maior parte disso 
era alimentado com muita produção local. Muitos 
músicos de lá se formaram em grandes universidades 
como a Unesp, a USP e a Unicamp. Tem menino de 
lá, o Plínio, indo estudar no Royal College, em Lon-
dres. Tem outro, o Ivan, que se formou na Unesp e 
deu aulas, inclusive, aqui na UFMS. São todos dessa 
época, ou seja, foi uma safra muito bacana.

– Você ficou quanto tempo nessa atividade?
– De 1997 a 2003. E o que aconteceu é que o tra-
balho que a gente estava fazendo começou a virar 
referência e me chamaram para trabalhar em Santos 
no Projeto Guri. Seria meu primeiro trabalho naquela 
cidade e normalmente você entra em um trabalho 
pequeno e vai crescendo... Imagina receber logo de 
cara um dos maiores polos do Estado.

– Nessa época, que idade você tinha?
– 24 anos. Mas aí as viagens começaram a me 
aborrecer e me ofereceram um polo em Mongaguá, 
outra cidade litorânea, e eu aceitei. Depois apareceu 
a oportunidade de vir para Mato Grosso do Sul.

– Como aconteceu isso?
– Como músico, da mesma forma que fui para outros 
lugares, eu vim umas três vezes tocar aqui e desde a 
primeira vez gostei muito de Campo Grande. Uma 
dessas vindas foi para tocar em um evento chamado 
“Violão em concerto”. Depois disso, me liga o Evan-
dro Higa [professor da Universidade Federal de MS]: 
“Nós trabalhamos juntos no “Violão em concerto”, 
embora a gente não tenha chegado a conversar, 
vi você em uma palestra. O curso de música está 
precisando de um professor. Você teria interesse?” 
E eu respondi: “Tenho sim”. A isso aliei um trabalho 
num projeto chamado Musicalizando, no qual fiquei 
por um ano e meio.

– A proposta era de um trabalho como profes-
sor substituto?
– Era e eu me determinei a ficar dois anos. Quando 
cheguei, me disseram para fazer um mestrado e 
continuar na Universidade. Mas não era bem isso que 
eu queria. Queria fazer a experiência de ser professor 
universitário e voltar, coisa que na Baixada Santista 
não aconteceria tão cedo ou talvez até não aconte-
cesse, pois até hoje lá não tem faculdade de música 
em universidade federal. Era uma oportunidade que 
daria mais peso para a minha atividade. Cheguei 
meio sozinho, era o primeiro professor que vinha 
de fora e não tinha a minha turma. Então, tocava 
muito por aí. Ia na Confraria do Choro e em todos 
os lugares que apareciam. Comecei a conhecer um 
monte de outros músicos, muitos de igreja, outros 

de bandas regionais e outros bem jovens. Teve um 
colega com quem toquei junto por um bom tem-
po, tanto aqui quanto em São Paulo e em outros 
lugares, um cara super talentoso, que toca guitarra 
e ainda não tinha se enfiado de cabeça na música 
instrumental: Marcos Assunção. Outro trabalho 
importantíssimo naquela época foi meu duo com 
o violinista Edison Verbisck, que logo em seguida 
foi para Portugal, concluiu o Mestrado em violino 
e hoje estamos trabalhando juntos novamente na 
Orquestra Sinfônica Municipal. Foram muitas coisas, 
mas o que realmente me manteve aqui foi o trabalho 
que comecei a desenvolver com a Orquestra Jovem 
da Fundação Barbosa Rodrigues.

– E como se deu o convite?
– Fui chamado para fazer um concerto, para tocar 
violão, e um amigo comum fez a ponte entre eu 
e a Débora Passarelli, então na Fundação Barbosa 
Rodrigues. Ela estava fazendo uns projetos e buscava 
propostas novas que incluíssem crianças. Era 2005. 
Entre as minhas coisas, viu o projeto Guri e mostrou 
entusiasmo. Levou para o pessoal do conselho da 
Fundação e voltou com alguns questionamentos: 
“Eles gostaram, mas têm umas dúvidas: por exem-
plo, como você vai selecionar essas crianças, elas têm 
que ter uma aptidão?”. E eu falei: “Não, não tem 
que ter, não. A gente tem que ter essas crianças para 
aprender. Vai dar certo, posso garantir”. Quanto aos 
instrumentos, para não haver entraves, me propus 
a trazer alguns que eu disse ter em São Paulo e, 
com recursos meus, adquirir outros em condições 
facilitadas com amigos que tinham lojas. Assim, 
quando o projeto tivesse seus próprios instrumentos, 
eu poderia transferir esses para impulsionar outras 
iniciativas. E foi dito e feito. Esses instrumentos es-
tão rodando por aí até hoje. Já foram para o bairro 
Nova Lima, projeto Viver Bem, foram para Ivinhema, 
para a Fundação Zahran, que hoje tem projeto já 
encaminhado, foram para Três Lagoas... para tudo 
quanto é lugar. Agora vão para a comunidade da 
tia Eva em Campo Grande, onde há uma senhora 
que está se virando para desenvolver alguma coisa. 
Enfim... Foram coisas desse tipo que me fizeram 
dizer: “Vou ficar”, e me sentir feliz com isso. Eu 
olhava para aquela molecada tocando e sabia que 
no futuro seria uma coisa brilhante. Hoje, em Campo 
Grande, vejo projetos de ensino nesse sentido em 
vários lugares, é lindo.

– Foram para Corumbá?
– Não, lá eles já estavam mais estruturados. O Moi-
nho Cultural começou mais ou menos na mesma 
época em que começamos aqui e meu trabalho em 
Corumbá é mais recente, tem pouco mais de dois 
anos.

– Ouve-se muito que não há público para a 
música clássica. Mas, pelo que você diz, esse 
interesse está sendo despertado... 
– O hábito vem junto. Se em um bairro você trabalha 
com 40 jovens, 40 crianças, automaticamente tem 
um público de 200, 600 pessoas. Essas pessoas veem 
o filho tocar e, depois que começam, não param 
mais de assistir. 

QUEM ME BOTOU 

NO MUNDO DA 

MÚSICA PARA 

ESTUDAR FOI 

UM PROGRAMA 

CHAMADO 

“ENSAIO”, DA 

TV CULTURA, NO 

QUAL, UM DIA, 

VI O VIOLONISTA 

RAPHAEL RABELLO 

TOCANDO. 

NUNCA TINHA 

VISTO ALGUÉM 

TOCAR DAQUELA 

MANEIRA.



CULTURA EM MS - 2014 - N.714

– Você percebe se há um orgulho maior em 
ver o filho tocar música clássica ao invés do 
sertanejo?
– Eu acho que não. A gente também toca sertanejo. 
Guarânia e rasqueado, por exemplo, são música 
sertaneja. Não vejo diferença de qualidade, de “essa 
aqui é boa, essa é ruim”. Minha meta é formar o 
menino como músico, como técnico do instrumento, 
uma pessoa que saiba tocar a partitura. Isso, auto-
maticamente, vai abrir a cabeça dele para que saiba 
distinguir os tipos de música.

– Quer dizer: você forma e não determina?
– Jamais vou falar “esse tipo de música é boa, aquele 
é ruim”. O que não quero, de modo algum, é afastá-
-lo do instrumento musical, seja lá qual for o motivo. 
Em Itanhaém, tive um aluno chamado Cristiano que, 
depois de três anos, fez o teste para a Escola Municipal 
de Música de São Paulo e passou em primeiro lugar 
tocando uma peça de violão erudito de nível profis-
sional, com 17 anos de idade. Quando começou, ele 
tinha dificuldade para entender as coisas e me pedia 
para aprender axé. Naquela época você passava em 
frente das lojas comerciais e só escutava “é o tchan, 
segura o tchan” e isso me dava uma raiva danada, para 
não dizer outra coisa. Mas ele me pedia para aprender 
axé, então disse a ele: “Tá bom Cristiano, eu ensino, 
mas antes você aprende esse estudo, essa peça, como 
contrapartida”. E assim foi indo até uma hora que a 
música que ele tanto queria aprender perdeu a graça, 
pois era sempre a mesma coisa. 

– Muito repetitiva, não desafiava?
– Em um festival que fomos com a turma de violão 
clássico, ele viu outros músicos, colegas, o convívio en-
tre eles e aí me disse: “Agora vou estudar de verdade”. 
E o menino começou a dar um salto a cada semana, 
uma evolução impressionante. Em tudo isso quero 
dizer que, se eu tivesse falado para aquele meu aluno 
“Essa música é feia, não vale a pena”, ele provavelmen-
te teria desistido, não apareceria mais. Nessa questão 
de repertório, o que tem valor se prova sozinho. Não 
precisa da gente falar “Beethoven é mais bonito do 
que Zezé Di Camargo e Luciano”. Como você vai 
querer que um jovem, uma criança, de uma hora para 
outra troque uma música que todo mundo conhece, 
que acha descolada, para ouvir a Nona Sinfonia, que 
tem uma hora e dez minutos? Sobre isso, um brilhante 
professor meu dizia: “O excesso de informação é tão 
pernicioso quanto a falta de informação”. Então, o 
aluno começa a tocar o violino, aprende o trecho 
de uma música que todo mundo ouviu e uma hora 
percebe que aquilo é uma parte pequenininha de um 
movimento da sinfonia mais famosa do Beethoven. Aí, 
um dia, ele assiste aquilo ao vivo, com uma orquestra 
profissional, e entra em estado de choque: “Que mo-
numento! Que coisa!”. Não precisa forçar. Precisa de 
uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos que 
já dão aula: manter o aluno no curso, seja qual for a 
preferência ou o desempenho pois com incentivo ele 
continua e vai ter acesso. É essa forma de fazer música 
que eu considero de maior valor. O que importa não 
é uma escola alemã, uma escola francesa, um reper-
tório isso, uma técnica daquilo... O primeiro passo e 
o mais importante é fazer de tudo para que o aluno 

mantenha-se na aula, que ache aquela aula de música 
interessante, pois isso já é um desafio. Atualmente 
tudo dura três minutos. Não adianta você querer exigir 
de uma criança uma coisa que está fora da realidade 
dela. Tem que ter uma estratégia, fazer uso das tec-
nologias. Eu procuro também usar os novos recursos 
de modo que eles insiram o aprendizado da música 
no mundo deles. Por exemplo, para meus alunos que 
têm celular que grava mp3 e têm whatsapp, eu digo: 
“Na próxima aula, você tem que gravar e me mandar, 
hein?”. E se não mandar eu vou lá no facebook e 
lembro: “não chegou sua gravação ainda”. Com o 
pessoal mais avançado da orquestra da Fundação a 
gente tem feito desse jeito.

– Quais os trabalhos que você está desenvol-
vendo atualmente?
– Violão clássico, regência e orientação musical na 
Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, na 
Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues, 
na Orquestra Jovem Viver Bem do Ponto de Cultura 
GIC [bairro Nova Lima - Campo Grande], Fundação 
Zahran, Três Lagoas e Corumbá no Moinho Cultural. 
Na Fundação Zahran tem três meninos que eram 
daqui, do projeto da Fundação Barbosa Rodrigues. 
São jovens com 19, 20 anos, todos eles trabalhando e 
com suas coisas encaminhadas. Já gravaram CD/DVD, 
viajaram para Chile, Argentina, Paraguai e Europa. 
Por isso acho que nunca alterei alguma coisa aqui. 
Como comecei, do mesmo jeitinho estou.

– Pode-se dizer que sua atividade na Fundação 
Barbosa Rodrigues constitui a base do trabalho 
que você desenvolve?
– Talvez, embora estejamos falando de tantos outros 
projetos. O que tenho certeza é que é um trabalho 
que me marcou muito e pelo qual tenho um carinho 
muito especial. 

– E por que você optou por deixar a universida-
de para se dedicar a atividades com propostas 
mais abertas?
– Porque eu gosto mais disso.

– Você chegou a fazer uma pós-graduação?
– Não, eu o faria se tivesse intuito de continuar tra-
balhando como professor universitário em dedicação 
exclusiva. De certa forma, a academia me inibe um 
pouco, parece uma declaração forte, mas é uma 
questão de características da personalidade. Não 
poderia fazer, por exemplo, como fiz em Itanhaém. 
Eu era professor de violão e, uma hora, passando por 
uma loja, vi um violino à venda com preço razoável 
e comprei. Comecei a aprender algumas coisas, 
levei para uma aula e disse: “Quem quer aprender 
isso aqui?”. Todo mundo olhou e escutei alguém 
respondendo: “Eu quero, professor” – eu aprendi 
desse jeito. Depois é que fui estudar. Acreditei que 
ia dar certo e meti a cara. Um outro colega, bem 
mais velho, professor e diretor de teatro, que já tinha 
ganho vários prêmios, me disse: “Eduardo, você não 
está ficando louco? Violino, em Itanhaém? O pessoal 
gosta de violão. Se você chegar com violino, vai dar 
aula para dois, três alunos”. Um ano e meio depois 
tinha um violinista aluno meu tocando em um grupo 
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de teatro e recebendo muito bem por isso. Ele fazia 
as apresentações ao vivo e esse era o diferencial dele. 
Aí, o que aconteceu? Um aluno, dois, três tocando 
violino. Então procurei o diretor de cultura e pedi 
para a prefeitura comprar seis violinos para a gente 
montar uma turma só de violinos. Vieram seis violinos 
e quatro violas, que são um pouquinho maiores. 
Iniciamos a turma e no final do ano fizemos apre-
sentação, e no fim das contas em poucos anos isso 
virou os dois mil alunos que mencionei. Isso não cabe 
facilmente dentro de um curso acadêmico, porque 
não depende só da sua decisão. Por outro lado, a 
academia desenvolve ações importantíssimas, de alta 
complexidade e que não seriam feitas fora da dela.

– Então, você vai um pouco pela sua intuição?
– Sempre. Muitas coisas, feitas várias vezes, já se 
sabe como são, mas, para mim, o impulso sempre 
prevaleceu.

– Como já dissemos, você tem trabalhos tam-
bém em outros municípios do Estado. Como 
administra a questão das distâncias, dos des-
locamentos para dar assistência aos projetos?
– Viajo periodicamente para fazer a assistência, mas 
é necessário também que se tenha uma equipe local 
muito bem treinada. Em Corumbá sempre funcionou 
assim. Antes de mim tinha um pessoal do Rio de 
Janeiro que trabalhava lá nesse sistema. E hoje é 
muito mais fácil porque você consegue acompanhar 
as atividades pela internet. Periodicamente, tem que 
ter uma programação que agregue os alunos, que in-
centive a participação. Em Três Lagoas, por exemplo, 
no meio do ano, tem o festival de inverno de música 
erudita. É um festival super querido e vai gente de 
todo o Estado para ver. O que o jovem mais gosta é 
estar junto. Então, não é simplesmente “Abre uma 
porta e ensina o pessoal a tocar”. Esse é o primeiro 
passo, o próximo é aproveitar o envolvimento para 
fazer mais coisas boas. Você tem 400, 500 alunos, 
mais os pais e os colegas que vêm junto – enfim, você 
tem um bairro, a sociedade agregada e isso tudo tem 
que gerar eventos. É um segmento cultural barato, 
veja só: para ensinar 50 alunos basta um professor, 
e contratar um bom músico para fazer um concerto 
custa 50 vezes menos do que um show popular. 
Com menos de três mil reais é possível trazer para 
um concerto um profissional de ponta que encanta a 
plateia, um cara que tocou na Inglaterra, na Bélgica, 
na Suíça, estudou não sei onde, gravou não sei o quê, 
tem cinco CDs premiados nacionalmente.

– A gente estava falando basicamente de seu 
trabalho como maestro, como orientador. E o 
seu trabalho solo, o que você tem feito?
– A última coisa de expressão que a gente fez foi em 
uma área em que eu nunca tinha me aventurado 
muito: o chorinho. O nosso grupo que se chama 
Choro Opus Trio e começou comigo e mais dois 
(acabou virando oito) foi selecionado pelo programa 
Petrobrás Cultural e Ministério da Cultura para fazer a 
gravação das obras de um compositor chamado Sar-
rafo [Amintas José da Costa], cujas músicas tinham 
sido perdidas em um estúdio de Belo Horizonte, 
fechado durante o período da ditadura militar.

– Perdidas como?
– O Juscelino Kubistchek 
tinha gravado um discur-
so político nesse estúdio e 
quando o Sarrafo estava 
gravando ou tinha acaba-
do de gravar, foram lá e, 
como se dizia na época, 
“empastelaram” tudo. 

– Confiscaram todas as 
gravações?
– Levaram tudo, só fica-
ram as partituras que es-
tavam com ele. O Sarrafo 
está com 95 anos de idade e ainda bem que pode 
ver o resgate desse trabalho, que tinha sido feito a 
pedido da dupla Venâncio e Corumba que empre-
sariava, inclusive, o cantor Jair Rodrigues. Sarrafo 
era saxofonista, conviveu com grandes nomes da 
música brasileira como Pixinguinha e Guerra Peixe e 
trabalhou em cassinos, rádios e posteriormente na 
televisão, veículos que à época tinham orquestras 
próprias. Nasceu em 1919 e, na década de 1960, 
na faixa dos 50 anos de idade, estava em plena 
atividade. 

– E como você o conheceu?
– Foi em Itanhaém, cidade onde ele mora há mais de 
três décadas. Como é conversador e gosta de fazer 
amizades, muita gente conhecia as histórias dele. 
Sarrafo é de Aracaju e começou na música aos 17 
anos. Tocou na Banda da Força Pública e dessa época 
ele conta passagens como a de quando viu a cabeça 
do cangaceiro Lampião em uma bandeja de prata e o 
fato de, por ser músico, não ter ido à Segunda Guerra 
Mundial. Mudou para o Rio de Janeiro na década de 
1940 e na seguinte foi para São Paulo. Ele contava 
essas coisas e a gente percebia que o passado musical 
dele era rico, mas, sinceramente, eu achava que um 
pouco era fantasia. Sobre essa coisa do governo mi-
litar ter pego as músicas dele, por exemplo, era difícil 
acreditar que quisessem proibir música instrumental. 
Mas eu ainda não sabia de toda a história e não iria 
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afrontá-lo. Comecei a tocar as músicas que ele me 
apresentava e eram lindas! 

– Daí você se propôs a recuperar esse trabalho?
– Pensava em gravar um dia e sempre comentava: 
“Olha, isso vale a pena, é um trabalho que tem valor 
histórico”. Até que um dia pensei: “Eu já toco essa 
música, preciso organizar isso de uma maneira mais 
séria, porque o Sarrafo está com 92 anos”. 

– A importância de, em vida, o artista ver seu 
trabalho reconhecido?
– É, queria muito fazer em tempo de ele ver, já que 
não tinha visto da primeira vez. A princípio pensei 
que teria eu mesmo que financiar, depois pensei em 
apresentar ao FIC [Fundo de Investimentos Culturais 
de MS] e, no final, acabamos concorrendo no edital 
da Petrobras. E foi um projeto selecionadíssimo. 
Minha esposa, Lilian, que é jornalista, teve o maior 
cuidado na elaboração: juntamos tudo que pudemos 
de material, ela fez entrevistas com ele falando e 
tocando trechos de música, enfim... quando vimos, 
passou! Concorremos com outros sete trabalhos 
do Brasil inteiro, sem direito à cota, e o nosso foi 
selecionado. 

– E a reação dele, qual foi?
– Quando falei, “Sarrafo, vamos gravar!”, foi a vez 
dele ficar meio incrédulo. Ele disse: “Mandavê, faz 
o que você quiser. Aí, quando ficou pronto, mos-
trei para ele. Quando começou a ouvir balançava 
a cabeça, dançava junto e foi se entusiasmando.  
Estávamos em um festival com vários músicos e ele, 
com o fone de ouvido, começou a comentar gritan-
do, as pessoas olhando. O lançamento, em agosto 
de 2012, foi no Teatro Aracy Balabanian, do Centro 
Cultural José Octávio Guizzo e a TV Brasil Pantanal 
fez o especial “Descendo o Sarrafo” (o mesmo nome 
do CD) veiculado também em rede nacional. Foi tudo 
muito bonito, a Miska caprichou bastante, deu uma 
força incrível, fizeram o programa inteirinho com 
ele no show e ele ficou muito emocionado. No ano 
passado, a gente foi para a Europa tocar esse CD e 
este ano foi indicado para o prêmio da música bra-
sileira. E, veja só, quem gravou todo esse CD foram 
meus “exuzinhos”!

– “Exuzinhos”?
– É uma brincadeira, uma piada que fazemos, tipo 
um monte de encosto (riso), o brasileiro antes de 
tudo é piadista, né? E às vezes ouço cada tirada dos 
músicos que parece de humorista profissional... De 
todos, eu tive o prazer de, em algum momento da 
vida, ser o professor, aqui ou em São Paulo. O Sar-
rafo gravou lá; o Plínio é de lá; o Ivan é aquele que 
fez a Unesp e chegou a trabalhar aqui na Federal; 
o violinista, o Gleison, é daqui da Fundação Barbo-
sa Rodrigues. E o clarinetista, o Mateus, que está 
fazendo regência na Unicamp, também é daqui da 
Fundação, o Philip flautista e tantos outros. E você 
ouve o CD e não vai dizer que é jovem tocando. O 
padrão é profissional.

– Além do Sarrafo você tem se apresentado 
sozinho também?

– Dificilmente. Atualmente isso não faz muito sentido 
pra mim. Se me convidam para tocar, sempre chamo 
mais um ou dois. Por exemplo, o Ivan Cruz ia fazer o 
“Quarta Erudita” e convidou: ele no bandolim, eu no 
violão. Aí eu propus: “Vamos tocar aquela música do 
Celso Machado, que é um arranjo para quarteto de 
cordas e aí o quarteto de cordas participa...” Então, 
se precisar eu até toco sozinho, mas sempre acho 
melhor o conjunto.

– Nessa sua trajetória, cite algumas das gran-
des alegrias? Por tudo que falou, “Descendo o 
Sarrafo” foi uma delas, não?
– O Sarrafo foi uma delas, mas a gravação do DVD 
da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues 
e a realização dos primeiros concertos da Orquestra 
Sinfônica Municipal de Campo Grande foram ou-
tras. Tive uma alegria danada participando do CD 
“Descendo o Sarrafo”. Eu estou lá como músico, 
criador, intérprete, como regente, mas o CD é uma 
homenagem ao Sarrafo. Da mesma forma, o DVD 
da Orquestra Jovem, que é muito bonito, não é DVD 
Eduardo Martinelli e orquestra, eu estou lá tocando 
“misturado” com os meninos, orgulhosamente e no 
mesmo patamar. 

– Se entendi bem, você não sente necessidade 
de estar em primeiro plano, você quer que 
aconteça. É isso?
– Sim. Para mim, ser maestro é fazer a música 
acontecer.

– A impressão que a gente tem é que existe 
uma aura em torno dos maestros e, por parte 
de alguns, até uma certa vaidade...
– Isso depende de cada um. Quanto à aura, até acho 
que tem que ter e às vezes é bom. O lado ruim talvez 
seja o do marketing. De minha parte, trabalho con-
vencendo e ensinando as pessoas a tocar, vendendo a 
ideia de que isso é uma alegria danada, a autoridade 
musical se passa com conhecimento. 

– Resumindo: você é um maestro de camiseta, 
mas que sabe vestir a casaca?
– As pessoas que vão conhecendo a gente mais a 
fundo, vão se inteirando mais do estilo da gente, e 
mesmo conhecendo o lado humano, afetivo. Que 
não aparece no palco, na hora do concerto.

– A pessoa incorpora o papel de maestro?
– Você entra em um teatro – de terno, casaca – o 
público em silêncio, a orquestra acabando de afinar... 
os músicos se levantam. Você entra, cumprimenta 
apenas um e inicia a audição. Às vezes, em um 
ensaio, a televisão grava você dando ordens. Então 
essa imagem do maestro ser mais impositivo não 
precisa forçar muito para se construir, se você não 
nos conhece nos bastidores, é essa impressão que 
normalmente se tem dos maestros.

– A gente falou de alegrias, e quais são as 
maiores dificuldades que você enfrenta para 
levar adiante seu trabalho?
– Tempo. Trabalho em média 16 horas por dia e 
gostaria de fazer mais. Se, por exemplo, tenho 

TRABALHO 
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HORAS POR DIA 

E GOSTARIA DE 

FAZER MAIS. SE, 

POR EXEMPLO, 

TENHO 1.500 

CRIANÇAS OU 

JOVENS, 14 

ORQUESTRAS 

FUNCIONANDO,  
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EM TODOS OS 
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1.500 crianças ou jovens, 14 orquestras funcionan-
do simultaneamente, gostaria de estar participando 
e vendo todas elas em todos os momentos. Como 
isso é impossível, tenho que criar mecanismos para 
os projetos continuarem crescendo, espalhando-se, 
sem que eu esteja 100% presente.

– Tempo é uma dificuldade maior do que, por 
exemplo, as dificuldades de estrutura?
– É. Porque se tivesse tempo para conversar mais, 
para mostrar mais, eu conseguiria fazer mais. As 
portas se abrem quando se mostra trabalho. 

– Você tem 37 anos com uma trajetória intensa, 
é comum um músico chegar na sua idade com 
toda essa produção?
– Não sei, talvez não, mas é muito uma questão de 
criar as demandas, de inventar uma necessidade, 
uma história musical. 

– Na música, em Mato Grosso do Sul, quem 
você destacaria?
– Não vou falar de Luan Santana e Michel Teló, por 
exemplo, que são destaques na mídia. Eles são artis-
tas daqui, mas a música deles é a mesma que se faz 
em qualquer lugar do Brasil. Sabemos que a música 
daqui é a que sofre influência da fronteira, da música 
boliviana e da paraguaia, principalmente. E por incrí-
vel que pareça, até essa nossa música regional está 
perdendo espaço na mídia, estamos tendo que “criar 
o público” até para ela. Só tem um tipo de música 
no Brasil que funciona o tempo inteiro, a música 
que estiver na moda, seja ela qual for, pagode, axé 
e, atualmente, o sertanejo universitário. Parece um 
revezamento para nos impor um massacre em todos 
os sentidos. Agora, de música regional de referência 
gosto muito de Paulo Simões.

– É a música popular urbana sul-mato-gros-
sense?
– Destaco o Celito também, embora conheça mais 
o Geraldo Espíndola, por causa dos arranjos que fiz 
para o Moinho Cultural na homenagem prestada a 
ele, compositor fantástico. Mas a gente tem pouco 
acesso a essas produções e aí volta a questão do 
tempo. Recentemente, conversando com Paulinho 
Simões, ele falou que fica feliz quando vê uma 
composição sua, que é como se fosse um filho, ser 
trabalhada em outro universo como o da música 
instrumental, de concerto. Ele gostou muito e até se 
emocionou com o arranjo que fizemos para Sonhos 
Guaranis. Foi uma honra enorme!

– E Helena Meirelles?
– Conheço pouco. Quando vim para cá, quem fazia 
sucesso e estava tocando muito era o Marcelo Lourei-
ro. A gente já tocou junto com a orquestra, fizemos 
um concerto em homenagem às músicas paraguaias. 
Participou o Benites, a Sinfônica, um harpista lá de 
Assunção... Eu vivo enfronhado no meio da música 
e, como já disse, não distingo repertório nem gênero 
– esse presta, aquele não presta. Por mais simples 
que seja uma música, a orquestra pode reorganizá-la, 
rearranjar, dar um colorido. Agora, aqui no Estado, 
a primeira coisa que me chamou a atenção e acho 

fantástico era as pessoas 
tocarem “Mercedita” e 
todo mundo levantar e 
gritar, socar o ar e berrar.

– O famoso sapucai.  
– Eu vejo nisso um envol-
vimento sincero da pes-
soa com a música, coisa 
que a gente vê pouco em 
São Paulo, muito menos 
no litoral. É difícil ter uma 
cultura mais específica no 
litoral, porque ali você 
recebe gente de todo 
lugar a todo tempo, a pessoa não chega para ficar, 
ela chega para ir embora.

– Você tem planos para o futuro ou  vai tocando 
conforme a música?
– Vai ficando cada vez mais difícil me dar ao luxo 
de ir atrás de novos planos, porque vão aparecendo 
demandas e automaticamente surgindo novas coisas. 
Parece uma cascata. 

– Você tem um sonho?
– No geral, acho que vivo um sonho. Mas, uma coisa 
que eu gostaria, da qual  sinto falta, é às vezes pegar 
meu instrumento, juntar mais dois ou três músicos, 
fazer um trabalho mais intimista e sair para tocar 
para o mundo. Tocar por curtos períodos, porque 
também já percebi que para mim é difícil ficar mais 
que uma semana fora do Brasil. Pode ser a falta da 
família, de meus quatro filhos... a verdade é que não 
me sinto bem. 

– Falando em filhos, tem algum indo para o 
lado da música?
– Sim. A Bianca (17 anos), a mais velha, canta e toca 
violino; a Duda (12) e o Heitor (5) parece que vão 
mais para o lado das letras e do desenho, e o caçula 
Pedro (2) parece ser o mais viciadinho: quando en-
casqueta, enquanto não pega um instrumento não 
para de chorar, e faz isso todo dia.

Choro Opus Trio em 
apresentação. “São alegrias 
múltiplas porque começo 
a pegar carona na alegria 
dos outros. Tive uma alegria 
danada participando da 
homenagem ao Sarrafo”, 
diz Martinelli sobre o  
CD “Descendo o Sarrafo”, 
homenagem ao músico de 
Aracaju.

Entrevista a  
Marília Leite e  
Fabio Pellegrini.

DIVULGAÇÃO

FOTOS: FABIO PELLEGRINI  
E IMAGENS CREDITADAS
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uando  Kátia Takigawa Miazato engravidou, estava no 
Japão. Tinha viajado para encontrar o marido. Ambos 
haviam decidido trabalhar por um tempo no país de 
seus ancestrais e depois retornar. Leomar Miazato foi 
em 2000, Kátia cinco anos depois. Com a gravidez, ela

decidiu voltar ao Brasil. Queria ter o bebê com o apoio da família. Que nada. 
Assim que fez os exames obrigatórios para voar de volta a Campo Grande, 
descobriu que a bebê estava com pressa. Não ia esperar oito meses, não. No 
fim da história, Kátia ficou encantada com o tratamento hospitalar japonês 
e Karolyne Midori Takigawa Miazato hoje tem um registro de nascimento da 
terra do sol nascente. Com sete anos de idade em 2014, morando na capital 
sul-mato-grossense, Midori faz parte da terceira geração de descendentes de 
japoneses que vivem no Brasil, grande extrato da população nipo-descendente 
no país. Segundo pesquisa do Centro de Estudos Nipo-brasileiros, na década 
de 1990 mais de 40% dos nikkeis eram netos de homens e mulheres nascidos 
no Japão, com pais brasileiros.

De forma muito mais acentuada do que grande parte das crianças de sua 
época e mesmo de suas raízes étnicas, Midori tem um interesse e um contato vivo 
com a cultura japonesa desde pequenininha. Na Associação Okinawa de Campo 
Grande, ela faz aulas de japonês e taiko há dois anos, e agora também de coral 
e dança estilo Okinawa. No dia anterior à entrevista que deu à Cultura em MS, 
tinha passado a noite fazendo origamis de tsurus, o pássaro sagrado japonês 
que é símbolo de boa sorte e longevidade, para o aniversário da avó. Sonha em 
conhecer esse país mais de dez mil milhas distante na geografia, mas tão perto 

UM PANORAMA DE  

HISTÓRIAS DE TRÊS GERAÇÕES,  

COM DESTAQUE PARA AS  

CRIAÇÕES DE JAPONESES E 

DESCENDENTES QUE MARCAM  

A CULTURA E A ARTE  

SUL-MATO-GROSSENSE.

Na foto maior, Karolyne Midori Takigawa Miazato  
com Celina Kohatsu, em frente ao Monumento  

da Imigração Japonesa, na Praça do Rádio (Foto: Fabio 
Pellegrini). Fotos menores: Mutirão da colônia japonesa para  

o plantio do arroz (Acervo Arca) / Rodada de shamisen na  
fazenda Jaraguá (Arquivo Celso Higa)/ Na exposição do 

Centenário da Imigração, visitantes observam painel com 
foto de trabalhadores japoneses na NOB em 1910 /  

Festa do Bon Odori de 2014.

Trajetórias, memórias  
e identidades em  
construção permanente

em Mato Grosso do Sul
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Cem anos da Imigração

japonesa
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da sua rotina diária. Pratos preferidos? Sushi, sashimi 
e batata-frita. Elementos do dia a dia? Kumon e brin-
car de massinha depois da escola. E o que você quer 
fazer no Japão, Midori? Com seus olhos de mangá, 
escuros e enormes, e a energia de quem não quer 
esperar nove meses para experimentar o mundo, ela 
diz: “Conhecer tudo! E comprar brinquedo da Hello 
Kitty e do Anpanman!”. 

Em 2010, o Censo do IBGE coloca Mato Grosso 
do Sul como o terceiro estado de maior população 
nipo-descendente no Brasil (1,4%), depois apenas 
de São Paulo (1,9%) e muito perto do Paraná 
(1,5%). A história por trás desses números já é 
conhecida nesses estados, que sabem que há mais 
de cem anos os japoneses vieram para o Brasil 
para trabalhar nas lavouras de café. Se o primeiro 
navio imigrante, o Kasato Maru, desembarcou no 
Porto de Santos em 1908, os fluxos imigratórios 
se acentuaram nos anos 1930, com a diminuição 
da imigração italiana e espanhola que supria as 
necessidades de mão-de-obra nas fazendas de São 
Paulo e região. Até 1975, segundo dados do Museu 
da Imigração do estado de São Paulo,chegaram no 
país cerca de 250 mil japoneses, a maioria vinda de 
Okinawa, a província mais ao sul do Japão. Mato 
Grosso do Sul tem a segunda maior comunidade 
de Okinawa do Brasil.

Para entender as sutilezas por trás desses núme-
ros e datas, é preciso um mergulho mais profundo 
e demorado nas culturas japonesa, okinawana e 
brasileira, em relação durante todo esse período, na 
companhia de pessoas que as estudam ou as vivem 
de dentro, como Midori e seus pais. Que símbolos e 
filosofias de vida estão por trás dos apreciados pratos 
da Feira Central de Campo Grande que degustamos 
e nem sempre sabemos falar o nome, dos esportes 
orientais que praticamos, das narrativas presentes 
em filmes, livros e quadrinhos que trazem japone-
ses como personagens centrais? Que identidades 

Há anos, Acelino Nakasato pesquisa a vinda dos 
primeiros migrantes em MS, unindo-se às investi-
gações da pesquisadora Sonoko Akamine sobre a 
migração okinawana no Brasil. “Pesquisei de forma 
mais intensa por três anos, depois teve um período 
em que parei de encontrar as pessoas e diminuí o 
ritmo. É uma coisa que não acaba. Já viajei para ir 
atrás dos descendentes, a gente toma gosto pela 
coisa.” Daqueles provenientes do Kasato Maru, o 
atual presidente da Associação Nipo-Brasileira de 
Campo Grande tem registros de 47 imigrantes. Além 
de documentos como passaportes, ele tem o atestado 
de óbito dos 47 ‒ ou, quando não conseguiu o ates-
tado, a localização no Cemitério Santo Antônio, de 
Campo Grande. Só este levantamento no cemitério, 
de conferir o livro e a localização em que as pessoas 
foram enterradas, durou cerca de dois anos. “Esse 
trabalho foi bastante difícil, mas foi compensatório, 
porque nós conseguimos localizar todo esse pessoal aí. 
Se eu hoje estou falando aqui com você, e se hoje eu 
sou presidente da Associação Nipo, o mérito é desses 
primeiros imigrantes. Se eles não tivessem feito o que 
fizeram, nós não estaríamos aqui. Poderíamos estar 
em qualquer outro lugar do mundo.”

Macrocosmo nipônico:  
“Acabei por me apaixonar e  
por querer me aprofundar”

Descendente de uma família de 
origem nipônica muito tradicional, 
Edna Mitsue Inagaki sempre achou 
que conhecia a história dos nikkeis. 
Nascida em Pacaembu (SP), Edna e 
a família mudaram-se para Campo 
Grande em 1967. Ela lembra como, 
no cotidiano, comiam pratos japo-
neses, cozidos à base de shoyu e o 
missô (pasta à base de soja), junto 
com muito arroz branco, tradição 
que ela mantém até hoje, servindo 

“Se eles não tivessem feito o que 
fizeram, não estaríamos aqui”

Edna Mitsue Inagaki e a mãe. 
Descendente de família tradicional, 
só na universidade a pesquisadora 
se deu conta de que poderia se 
aprofundar nos estudos deste tema 
que lhe parecia tão íntimo:  
os japoneses em MS.

À direita: A jornalista  
Neiba Ota conta que, na 
época em que o Kasato 

Maru saiu do Porto de Kobe 
para o Brasil, era costume 

jogar serpentina nos navios 
que partiam. “Eu choro só 
de lembrar”, ela diz, sobre 

histórias dos primeiros 
migrantes. 

Abaixo: Acelino Nakasato, 
presidente da Associação 

Nipo-Brasileira de
Campo Grande, tem 

registros de 47 imigrantes 
que vieram para a cidade 

direto do Kasato Maru.
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reconhecemos como nossas e quais identidades 
enxergamos nos outros? Como hábitos diferentes 
convivem no mundo globalizado do século XXI? 
O que significa ser nikkei hoje, ser descendente de 
japoneses no Brasil?

As comemorações do centenário da imigração, 
em 2008, e dos cem anos da fixação japonesa em 
MS, em 2014, trouxeram à tona uma série de ima-
gens, discursos e também possibilidades de entender 
melhor essas identidades culturais que se constroem 
e se transformam. “Hoje até o sushi é diferente, 
abrasileirado”, diz Nilton Shirado, presidente da As-
sociação Okinawa de Campo Grande. Ele avalia que 
há em curso uma globalização de valores e desejos 
entre os jovens que faz com que não importe muito 
sua ascendência. “Jovem brasileiro ou japonês, não 
faz diferença por ser brasileiro ou japonês, é jovem. 
Uniformizou”, concorda Leda Toshi Ganiko, segunda 
secretária e coordenadora da escola de japonês da 
Associação. 

Em agosto, a comunidade nipônica inaugurou o 
Memorial do Centenário da Imigração Japonesa de 
Okinawa, no cruzamento das Avenidas Calógeras 
e Mato Grosso, em uma semana de apresentações 
culturais dedicadas ao tema. O evento trouxe ao 
Mato Grosso do Sul uma comitiva de Okinawa 
e diretores de associações nipos brasileiras e até 

bolivianas. Outros vieram por ligações pessoais e 
institucionais variadas, carregadas de memórias e 
emoções. Henrique Shiroma, filho de um imigrante 
okinawano da primeira leva, veio de São Paulo a 
Campo Grande para a comemoração do Centenário. 
Ele contou toda a história da vinda do pai ao Brasil, 
primeiro para trabalhar na fazenda cafeeira Floresta, 
em Itu, e depois para Campo Grande com objetivo 
de trabalhar na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 
Perguntado sobre a lembrança que tinha do pai sobre 
essa época, não conseguiu falar, de tanta emoção. 
Depois de um tempo, contou, comovido, que o pai 
disse a ele que, quando chegou no Brasil, passando 
dificuldade na lavoura cafeeira, subia no ponto mais 
alto e chamava o nome dos pais. 

A jornalista Neiba Ota também não conseguiu 
conter as lágrimas ao lembrar da senhora que, en-
trevistada por ela sobre esses primeiros tempos no 
Brasil, contou que na época se jogava serpentina nos 
navios que partiam. “O irmão dela ficou segurando 
o fio até arrebentar, eles segurando as pontas um 
no navio e o outro em terra, do outro lado, até que 
o navio partiu.” A entrevistada chorou, a jornalista 
também. “Eu choro de novo só de lembrar. O irmão 
dela morreu na guerra. O último vínculo mesmo 
foi a serpentina.” Desde a graduação, Neiba Ota 
vem desenvolvendo trabalhos sobre a comunidade 

No sul de Mato Grosso do Sul
“A região de Dourados é a única (talvez do mundo) 

que tenha recebido três colônias agrícolas japonesas, 
vindas diretamente do Japão”, diz a historiadora Edna 
Inagaki. Na cidade de Dourados, há registros de passa-
gem de japoneses já em 1927, mas grande parte das 
outras colônias localizadas no sul de Mato Grosso do 
Sul foram iniciadas após a Segunda Guerra Mundial. 
Este é o caso, por exemplo, de Glória de Dourados, que 
contava com 25 famílias em 1962, ocasião da fundação 
da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Glória de 
Dourados. “Eles vieram para cá atraídos pelas terras 
férteis para o plantio de culturas anuais e perenes como 
algodão, amendoim, arroz, café, milho, bem como na 
exploração de madeiras e gado bovino, entre outras”, 
contou Carlos Yoshiaki Komori, presidente da Associa-
ção Nipo-Brasileira de Glória de Dourados desde 2003. 
Ele aponta haver na cidade mais de noventa famílias de 
descendentes nipônicos. Em Fátima do Sul, a primeira 
família chegou em 1952, de Mamoru Hirano, que 
logo se somou a cinco novas famílias para a criação 
da Associação Nipônica, em 1958.

aos amigos dos filhos o oniguiri – o arroz em triângulo. 
“Fazíamos orações no butsudan, o santuário doméstico, 
íamos às aulas dominicais de japonês.” Com tudo isso, não 
pensava em pesquisar sobre o tema, mas, com o incentivo 
do historiador e professor Paulo Cimó, decidiu-se a voltar 
seus estudos de história para a realidade dos descendentes 
de japoneses em MS. “Na realidade, eu só conhecia uma 
pequena parte desse ‘microcosmo’, e acabei por me apai-
xonar e a pensar em aprofundar.” 

Edna Inagaki fez graduação (UCDB), especialização e 
mestrado em história (UFMS/CEUD – hoje UFGD), e atual-
mente dá aulas na Unigran. “A vantagem que eu tinha, em 
relação a outros pesquisadores, é que, por entender um 
pouco da língua, a comunicação com os idosos foi mais 
fácil, ainda mais ‘por ter cara de japonesa’.”

Entre suas publicações sobre o tema, está um Memorial 
Fotográfico de Dourados, feito para a comemoração dos 
50 anos do Clube Nipônico e a participação no livro 100 
anos da Imigração Japonesa para o Brasil, para o qual 
percorreu parte da região pesquisando sobre as associa-
ções nipo-brasileiras, junto com a liderança da Associação 
Nipo-Brasileira. Ainda, a dissertação de mestrado é o que 
deu origem ao livro Imigração Japonesa no Brasil – Os 
japoneses em Dourados, lançado em 2008.

Em agosto, o Memorial do 
Centenário da Imigração 
Japonesa de Okinawa 
foi inaugurado no 
cruzamento das Avenidas 
Calógeras e Mato Grosso. 
As comemorações do 
centenário trouxeram 
à cidade pessoas como 
Henrique Shiroma, filho de 
imigrante okinawano da 
primeira leva.

COMO HÁBITOS 

DIFERENTES 

CONVIVEM 

NO MUNDO 

GLOBALIZADO DO 

SÉCULO XXI?

O QUE SIGNIFICA 

SER NIKKEI HOJE, 

SER DESCENDENTE 

DE JAPONESES NO 

BRASIL?
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TOMOO HANDA, 

EMIGRADO EM 

1917: O TRABALHO 

MAIS URGENTE 

É REGISTRAR AS 

EXPERIÊNCIAS 

ENQUANTO OS 

MIGRANTES 

ESTIVEREM  

VIVOS.

japonesa no Estado, de seu projeto de conclusão de 
curso a publicações como a revista Minasan, lançada 
pelo Correio do Estado no centenário da imigração 
ao Brasil, em 2008. O trabalho mais recente da jor-
nalista sobre o tema foi em uma minissérie sobre a 
imigração em MS, veiculada em 2014 pela TV More-
na.  Ela considera um privilégio ter conseguido falar 
com algumas pessoas mais velhas, nas publicações e 
para a televisão. Desde a revista Minasan, ela e outras 
colegas jornalistas e descendentes de japoneses sen-
tiam que tinham uma obrigação familiar. “Sentíamos 
que tínhamos que valorizar principalmente os mais 
velhos, que estavam partindo.” 

No processo dinâmico das transformações cultu-
rais, tradições e costumes precisam da memória dos 
mais velhos para serem lembrados, reproduzidos 
ou mesmo compreendidos em seu contexto mais 
profundo. Fazem até lembrar as palavras de um dos 
primeiros imigrantes a registrar sistematicamente a 
história de seus contemporâneos, o escritor e pintor 
Tomoo Handa. Emigrado para o Brasil em 1917, 
quando tinha só onze anos de idade, e fonte sempre 
citada nos estudos sobre a imigração japonesa, Tomoo 
Handa escreveu o livro O Imigrante Japonês – A Histó-
ria de Sua Vida no Brasil. Nele, o autor diz: “Os velhos 
imigrantes desaparecem da face da terra a cada dia 
que passa. Em consequência, o trabalho mais urgente 

fica por conta de registrar as experiências vividas por 
eles enquanto estiverem vivos”. Handa, cujo tema dos 
escritos e pinturas foi sempre a vida do migrante, tinha 
acesa em sua consciência a importância de registrar e 
historiar, para que as novas gerações se encarreguem 
de costurar e reler essas memórias.

PRIMEIROS ANOS

Do Japão ao Brasil:  
interesses e promessas

No final do século XIX, quando Brasil e Japão come-
çaram a cogitar um acordo de imigração, um imaginário 
de benefícios mútuos começou a ser tecido. De um lado,  
o Brasil precisava de mão de obra para a agricultura, na 
conjuntura da libertação dos escravos que trabalhavam 
na lavoura cafeeira. De outro, o Japão passava pelas 
transformações da era Meiji, com muitos trabalhadores 
endividados e sem oportunidades de trabalho. “Havia 
concentração de terras em mãos de poucos, milhares de 
desempregados, êxodo rural, mão de obra abundante 
e barata, aumento populacional. A super exploração 
dos trabalhadores acabou gerando a organização de 
associações e sindicatos, com base marxista, que orga-
nizaram manifestações, greves, e eram contidos pelo 

Paixão por pesquisar

Nas férias, o barato de muita gente é viajar, descansar, 
ficar à toa. Desde muito tempo, o de Celso Higa tem sido 
a pesquisa. Engenheiro na ENERSUL SA, membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul 
(IHGMS), as férias são o tempo que Higa tem para dar 
continuidade às investigações sobre os assuntos pelos 
quais é apaixonado, como a música popular brasileira, os 
gibis, o cinema, as memórias da Campo Grande dos anos 
1950 e 1960. A colônia japonesa e a história da Estrada 
de Ferro em MS são outros dos seus temas preferidos. 
Famoso entre os amigos por seu interesse pela história, 
é procurado para receber memorabilia do passado, que 
podem ser desde livros e discos a “lunetas sem lente”. 
“Quando os parentes vão se desfazer das coisas, ligam 
e falam: vou jogar, você quer?”.

A partir de suas pesquisas sobre os pioneiros imigran-
tes japoneses a chegar em MS, Higa esclarece que, nas 
três primeiras décadas da imigração, a maioria vinha de 
São Paulo, mas também do Peru e da Argentina. “Foram 
três frentes de imigração.” 

O avô materno de Celso Higa, Zenko Kiyan, foi um dos 
25 japoneses trazidos para o Brasil em 1926 por Gonsiro 

Nacao, para desenvolver sua fazenda de café, a primeira 
em Mato Grosso do Sul, a Rincão. “Gonsiro Nacao trouxe 
alguns homens, uns casados e outros solteiros, junto a 
quatro mulheres, comprometidas com casamento de 
correspondência com outros solteiros que estavam aqui 
em Campo Grande. Antigamente, era comum conhecer a 
noiva por fotografia (picture bride). Era o miai. Mandava-
-se fotografias e se estabelecia um compromisso por cor-
respondência. Depois de fazer os arranjos entre famílias, 
aí que iam se conhecer pessoalmente. Dentre os homens 
casados que Gonsiro Nacao trouxe, estava meu avô Zenko 
Kiyan. Minha avó, Hana, chegou em 1932.”

Só sobre os primeiros migrantes para Campo Grande, 
Celso Higa já conta cerca de vinte anos de pesquisa. Obs-
tinado, passou muito tempo nos cartórios para preencher 
sua planilha sobre esses imigrantes, com nome, filiação, 
profissão e causa mortis. Pesquisou casamentos até 1980. 
Ainda não deu conta de terminar mas já pode dividir 
suas informações com a antropóloga Nádia Fujiko Luna 
Kubota, que está concluindo mestrado em Paris sobre 
casamentos de japoneses em Campo Grande. O trabalho 
de Celso não é da natureza dos pioneiros que investiga, 
braçal, mas também envolve tenacidade para ser realiza-
do. “Queria fazer um livro com informações estatísticas, 
não só interpretações de literaturas existentes.” 

Só sobre os primeiros 
migrantes, Celso Higa  

conta cerca de vinte  
anos de pesquisa.  

Seu avô materno, Zenko 
Kiyan, foi um dos 25 

japoneses trazidos para o 
Brasil em 1926 por Gonsiro 
Nacao, para desenvolver a 
fazenda Rincão. À direita,  
foto dos remanescentes,  

em 1950.
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exército, ocasionando mortes, perseguições, fugas para 
outras regiões e até outros países”, explica a historiadora 
Edna Mitsue Inagaki, mestre em história pela UFMS/
CEUD (atual UFGD), e professora de história no Centro 
Universitário da Grande Dourados (Unigran).

Autora e co-autora de três livros relacionados à 
imigração japonesa, Edna Inagaki esclarece que, entre 
as soluções do governo japonês para este momento 
histórico, estava a exportação de gente. “Inicialmente 
grandes levas de rapazes solteiros foram para o Havaí 
e outras ilhas, com condições péssimas de trabalho; 
para o Peru, com condições piores que no Havaí, e 
para os Estados Unidos. O processo migratório oficial 
para o Brasil foi complicado, já que não havia relações 
diplomáticas prévias entre os países.” Quando os Es-
tados Unidos fecharam suas portas para a imigração, 
a procura por destinos alternativos colocou o Brasil 
na rota dos japoneses, até o estabelecimento de um 
tratado de amizade entre os dois países, em 1895. 

“É possível viver de forma alegre  
e sem escassez”

Nas muitas viagens de aproximação entre os dois 
governos, anteriores à oficialização dos acordos de 
imigração entre Japão e Brasil, relatórios e cartas 

mostram um pouco das imagens e buscas em jogo. 
Numa carta de 1894, o deputado Sho, membro da 
Sociedade de Colonização no Japão, descreve o Bra-
sil que conheceu em suas viagens para o fundador 
da Sociedade e ex-Ministro de Relações Exteriores, 
Visconde Enomoto. Ele diz, conforme registrado 
no livro Sob o signo do sol levante: uma história da 
imigração japonesa no Brasil (1908-1941): “O Brasil 
possui, como os Estados Unidos, grandes campos 
com solo fértil. [...] É possível viver de forma alegre 
e sem escassez na qual pode se elevar os meios de 
vida, aumentar bens e educar satisfatoriamente as 
crianças e mulheres com vantagens mútuas entre 
os dois países”.

Mas se o mito da terra prometida, o paraíso 
distante das dificuldades do torrão natal, está por 
trás das narrativas iniciais das imigrações em qual-
quer época e lugar, a narrativa que se tece depois 
é quase igualmente inevitável. Muitos emigrantes 
encontram um cenário radicalmente diferente do 
Eldorado prometido. O café não era a árvore que 
dava dinheiro. “Quem pensa nos japoneses como 
bem-sucedidos e ricos se surpreende ao conhecer a 
história dos pioneiros. Era uma vida muito difícil”, 
comenta o pesquisador Celso Higa, membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de MS.

Personagens e  
cenas culturais  

da colônia

Como nem só de labuta 
foi construído o cotidiano 
dos pioneiros, Celso Higa 

tem também levantado 
histórias e curiosidades 

de hábitos culturais e 
personagens marcantes 
que tiveram espaço na 

pequena Campo Grande 
de meados do século pas-

sado. Para a Cultura em 
MS, ele escreve sobre um 
casal fora do padrão e as 
sessões de filmes japone-
ses no cine Santa Helena.

seguranças para situações 
adversas provocadas por 
perdedores inconformados.

Requintado, com seus 
ternos de linho S-120, era 
bem educado com todos 
que visitavam o seu esta-

belecimento. Aos conterrâneos japoneses que se aventu-
ravam a aparecer por lá, aconselhava-os a irem embora,  
pois perderiam todo o dinheiro conquistado com muito 
suor na lavoura. “Ippachi”, tinha uma memória aguçada 
e técnica excepcional no manejo das cartas. O empresário 
Alexandre K. Saad, que construiu o cine Santa Helena em 
1929, convidou-o para jogar no exterior, com carreira 
promissora nos cassinos europeus mas ele preferiu ficar.

Conheceu sua companheira, Kisae Iwasaki, em 1931, 
nesse mundo de jogatinas. Conhecidos como Silvio e Olga, 
o casal fez fama nas noites boemias, no bas-fond da 

À direita, trabalhadores 
japoneses na construção  
da NOB. À esquerda, 
mutirão da colônia para  
o plantio de arroz.

Kamata Guibo e  
Kisae Iwasaki, conhecidos 
como Sílvio e Olga, fizeram 
fama nas noites boêmias  
da Campo Grande dos  
anos 1930.

Casal fora do padrão japonês

Kamata Guibo (1895-1935), tripulante nº 258 no 
livro de bordo do pioneiro Kasato Maru, chegou ao 
Brasil antes de completar 13 anos. Relacionado como 
componente do grupo familiar Kanashiro, para o plan-
tio e colheita do café na Fazenda Floresta, uma das seis 
fazendas do interior paulista, para onde foram inseridos 
os imigrantes japoneses. Com a falta de perspectivas na 
lavoura cafeeira, fugiu na calada da noite com outros 
conterrâneos para o centro urbano de São Paulo (SP). 
Para sobreviver alternou várias ocupações, até se tornar 
auxiliar de um jogador de baralhos, que lhe iniciou nos 
segredos do jogos do azar. 

Nos anos de 1917 a 1918, circulou pelo Rio de Janei-
ro e Belo Horizonte aprimorando a técnica do carteado. 
Aos 22 anos já era temido pelos grandes profissionais do 
ramo. Em 1919 chega a Campo Grande, quando compra 
o lote 12 na Rua Dom Aquino. Nesse terreno construiu 
o Bar Bambu, onde nos fundos funcionava um cassino, 
ambiente de trabalho do “Ippachi” . Esse apelido dava a 
ideia de como era esse gênio das apostas: significava aquele 
que acerta de primeira, numa só jogada. Chegou a ter sete 
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No primeiro navio

Na manhã do dia 18 de junho de 1908, com a 
bandeira vermelha e branca no mastro, o Kasato 
Maru aportou no cais número 14, recém-construído 
em Santos. Michio Yamada, autor de uma história 
da imigração vista através de navios, descreve assim 
a chegada dos primeiros japoneses ao Brasil. O emi-
grante Tomoo Handa acrescenta a história de que, 
ouvindo os fogos das festas juninas, alguns emigran-
tes chegaram a pensar que a comemoração era por 
sua chegada, tamanha a propaganda do governo 
japonês sobre o Brasil que encontrariam.

Na primeira leva de imigrantes, contavam-se 781 
japoneses, quase a metade (325 pessoas) proveniente 
de Okinawa. Vinham para as fazendas paulistas de 
café, mas alguns acabaram longe. Menos de dois 
meses após a chegada, há relatos de cinquenta 
famílias que saíram das lavouras a que tinham sido 
destinadas, tão ruins eram as condições de vida e de 
trabalho que encontraram. Segundo o relatório de 
um dos intérpretes da delegação japonesa, respon-
sável por percorrer as fazendas e registrar a situação 
dos colonos, menos da metade do total distribuído 
continuara no local. É o que mostra Shozo Motoyama 
em seu livro Sob o signo do sol levante: Uma história 
da imigração japonesa no Brasil. Dessa debandada, 

parte veio para o atual Mato Grosso do Sul. Há 
registros de 75 migrantes, que deixaram a Fazenda 
Floresta, na estação de Itu, e voltaram ao porto de 
Santos para seguir pela Argentina. Na Revista Arca 
n. 2, dedicada à imigração japonesa em MS, a pe-
dagoga Vera Higa detalha este percurso, contando 
que, do estuário do Prata até o rio Paraguai, este 
grupo desembarcou em Porto Esperança no então 
Mato Grosso, depois de quase um mês de viagem.

Chegando em MS

“A maioria dos japoneses ficou devendo para 
os fazendeiros. Era quase uma escravidão. Saíam 
fugindo das fazendas, com uma maletinha. Podiam 
andar 7, 8 dias, no meio do mato, para não serem 
presos, até chegar na cidade de São Paulo”, diz 
Acelino Sinjo Nakasato, presidente da Associação 
Nipo-Brasileira de Campo Grande. “Em São Paulo, 
os japoneses ouviam o anúncio de que estavam 
recrutando pessoas para trabalhar na estrada de 
ferro, e anunciavam que pagavam bem.”

“Qual a surpresa desses migrantes ao chegar aqui 
e ver que já havia japoneses trabalhando na estrada 
de ferro”, diz Celso Higa. Eram trabalhadores vindos 
do Peru, que atravessaram os Andes, cruzaram Chile e 
Argentina até chegar em Porto Esperança, em busca 

cidade. Ela atraia os “patos”, fregueses potenciais para 
perder no carteado. Ele faleceu de tuberculose em São 
Paulo em 1935. Foi cremado e suas cinzas foram levadas 
por Olga aos seus parentes em Okinawa. A história, fora 
do padrão, desses dois, tornou-se um livro romanceado 
no Japão, pela escritora Fusako Tsunoda.     (Por Celso Higa)

 Noites de sessões 
de filmes japoneses

Nas sextas-feiras, a 
ansiedade rondava nas 
chácaras no entorno de 
Campo Grande desde cedo. 
Era um dia especial (como 
de festas), das sessões de 
filmes japoneses às 20h no 
cine Santa Helena. Algum 
vizinho agricultor passaria 
com o seu caminhão e, no 
trajeto até a sala de projeções, os interessados iam subindo 
e aumentando o volume de pessoas na carroceria. Era uma 
rotina cultural, própria dos japoneses. Quem viabilizou 
esse entretenimento foi o Sr. Fukuji Tomiyoshi, que desde 
1956, por um empenho pessoal, ia a São Paulo, escolhia 
as películas a serem exibidas no mês, após intermediar com 
o gerente regional da Empresa Teatral Pedutti (proprietária 
dos três cinemas existentes na cidade). Para os nipônicos 
urbanos era fácil saber das novidades mas, para os que 
estavam na zona rural, no caso das colônias, a propaganda 
era no poderoso boca a boca. Tanto funcionava que as 
sessões lotavam.

O famoso cine Santa Helena 
- que nos anos 1950 exibia 
filmes japoneses às sextas-

feiras, iniciativa de Fukuji 
Tomiyoshi (à direita).

À direita, passeio de jovens 
nisseis em Campo Grande 

em 1935. À esquerda, 
ponte sobre o córrego 

Ceroula na colônia japonesa 
da Mata do Ceroula.
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de melhor remuneração e qualidade de vida. Este é o 
caso de Kosho Yamaki, um dos primeiros imigrantes 
de que se tem notícia e considerado o primeiro japo-
nês a ser morador fixo de Campo Grande. Conta-se 
que Yamaki cruzou a pé os nevados andinos para 
chegar à Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Com 
a construção do trecho da ferrovia na região do 
atual Mato Grosso do Sul, de 1908 a 1914, colônias 
japonesas se formaram nos arredores de Campo 
Grande. A primeira, Chacrinha, foi implantada à 
beira do córrego Segredo, aos fundos da antiga es-
tação rodoviária. Foi ali que Kosho Yamaki começou 
a se dedicar à horticultura. “Os japoneses iam atrás 
dos córregos”, diz Higa. Mais próxima à nascente 
do Segredo, em terras muito férteis, fundou-se em 
seguida a colônia Mata do Segredo, que se dedicou 
rapidamente ao cultivo de café e batata, a partir de 
1917, e depois também da cana-de-açúcar. Logo 
também surgiram colônias próximas aos córregos 
Ceroula e Imbirussu. Em 1920, segundo informações 
de Handa, havia 50 famílias japonesas em Campo 
Grande, 49 delas originárias de Okinawa. 

Sonhos de emigrante
 
A avó de Nilton Shirado, Hana Myashiro, hoje com 97 anos, nascida em Okinawa, 

conta que veio ao Brasil em 1935, casar-se com o homem prometido. O que se lembra 
de Okinawa? “Ficou lá papai, mamãe...”. Depois do silêncio, confirma: “Saudade!”, 
em seu português ainda com forte sotaque da língua materna. Do começo da vida 

no Brasil, lembra-se do trabalho pesado que, da infância em Oki-
nawa, seguiu a sina nas lavouras em São Paulo e depois em Mato 
Grosso do Sul: “Era acordar cedo, preparar comida, levar comida 
na chácara, ir à roça todo dia... Em Okinawa e no Brasil”.

O objetivo da grande maioria dos primeiros imigrantes era indis-
cutível: trabalhar, juntar dinheiro e voltar ao Japão. Mesmo durante 
muitos anos, este propósito se manteve no coração dos japoneses 
em Campo Grande. Nilton Shirado, nascido na Mata do Segredo, 
conta que o avô veio do Japão em 1928, um pouco antes de Hana 
Myashiro. Depois de alguns anos trabalhando como braçal e depois 
na plantação de arroz numa colônia na região do Inferninho, o avô 
veio para a Mata do Segredo em 1939. O pai de Nilton conta que, 
quando chegaram à nova terra, ele criança, com seis ou sete anos, 
decidiu plantar um pé de laranja para marcar território naquele novo 
lar. “Meu avó disse que até o pé crescer e dar fruto, não ia dar tempo 
do meu pai chupar, porque eles já estariam de volta a Okinawa.”

Um lavrador atrasado, para não perder o filme, veio 
de trator e o deixou estacionado ao lado do Santa Helena. 
Algumas imagens memoráveis voltam-me a cenas como: 
senhoras assistindo dramalhões choravam, comendo, 
quietinhas, os seus bolinhos de arroz. Que saudade! 

(Por Celso Higa)

Hana Myashiro, 
hoje com 97 

anos, veio ao 
Brasil em 1935. 

Guarda de 
Okinawa, junto 

do sotaque 
forte, a saudade 

dos pais e da 
infância.

Em 1936, na passagem dos dez anos de fundação  
da Colônia da “Mata do Ceroula”, imagem registra  

alunos, professores e comunidade em frente ao  
prédio da Escola Boa Vista.

A escola
“Em cada colônia, os japoneses fundaram uma escola. Primeira coisa que 

um japonês fazia ao chegar em uma região eram escolas”, avalia Nilton Shirado, 
presidente da Associação Okinawa. Em Campo Grande, a primeira e mais célebre 
foi a Hanja, na Chacrinha, rebatizada de Escola Japonesa de Campo Grande em 
1925 e, depois,  em 1927, de Visconde de Cairu, nome que carrega até hoje. 

Esteio da colônia em vários sentidos ao longo de sua história, a escola 
Visconde de Cairu acompanhou as mudanças nas expectativas dos colonos. 
De uma escola de língua japonesa no Centro-Oeste do Brasil, ensinando às 
crianças o japonês e a história do Japão, a Visconde de Cairu abriu-se aos 
poucos à vida brasileira, promovendo uma integração das duas culturas. 
Luís Alexandre de Oliveira, contratado em 1924 para lecionar português e 
história do Brasil, acompanhou essas mudanças de dentro, tornando-se uma 
figura marcante na história dos nikkeis em Mato Grosso do Sul. Segundo 
registros da escola, ele foi diretor de 1938 a 1970, com períodos de inter-
rupção, como no momento em que foi estudar Direito no Rio de Janeiro. 
Em depoimento à revista Arca, em 1991, Luís Alexandre conta que a colônia 
pagava aos professores com recursos próprios, até a prefeitura começar a 
dar um auxílio para pagar ao professor de português, momento em que as 
duas línguas começaram a ser ensinadas.

Daqui a uns anos, a Escola Visconde de Cairu também vai comemorar 
seu centenário em Campo Grande. “Esses japoneses mais velhos tinham uma 
visão muito grande. Cinco anos depois de chegar, com toda dificuldade, eles 
montaram a escola que hoje é a Visconde de Cairu. Nós, com internet, com 
dinheiro, amizades firmadas, sabemos da dificuldade de fazer a escola andar. 
Imagina naquela época”, reflete o presidente da Associação Nipo-Brasileira, 
Acelino Nakasato.
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Mergulho nas memórias da 
família Shinzato descortina história 

da imigração em MS

vindos de Okinawa, Guensei e Matsu Shinzato já estavam 
há dez anos no Brasil quando foram convidados por Gonshiro 
Nakao para trabalhar na famosa Fazenda Rincão, em Campo 
Grande, em 1935. A biografia desse casal, desde a vida na ilha 
até a fixação na Cidade Morena, onde tiveram doze filhos e 
viveram até o fim de suas vidas, dá o ensejo para uma grande 
narrativa sobre a história dos descendentes nipônicos no Brasil 
e, especialmente, em Mato Grosso do Sul. Este é um dos palcos 
principais do livro Uchinanchu, Cidadãos do Mundo – Sonhos e 
ilusões de um visionário e uma heroína, escrito por Eron Brum, 
jornalista, cientista político, professor aposentado da Universidade 
Federal de MS e membro do instituto histórico e Geográfico de MS 
(ihGMS).

Escrito durante cinco anos de entrevistas, viagens, pesquisas e apu-
rações detalhadas, o livro traz histórias em que não faltam ingredientes 
da mais fantástica ficção de aventuras. O começo já é de romance: Guensei 
era noivo de uma amiga e vizinha de Matsu, que, picada por uma cobra venenosa e sabendo-se condenada à 
morte, chamou a amiga e lhe pediu para se casar com o amado prometido em seu lugar. “Era um casamento 
arranjado [um Miai]. Quando Matsu chegou ao Brasil, Guensei ficou oito horas de longe no porto olhando para 
ela e pensando ‘Será que eu fico?’, ela com as malas ali, esperando. Aí a história me pegou. Quando me contaram 
tudo isso, falei: vou escrever o livro”, conta Eron Brum, que foi convidado, por um dos netos de Guensei e Matsu, 
para escrever as memórias da família. 

Celso higa, que escreveu o prefácio, avaliou: “Lembranças soltas, fragmentadas, foram interconectadas como 
num mosaico e se transformaram num trabalho de contribuição inestimável para a colônia japonesa aqui radicada. 
A obra é um autêntico passeio na linha do tempo, contemplado sob os olhos puxados de uma raça integrada numa 
Campo Grande de outrora”. Terceiro livro do autor, Uchinanchu, Cidadãos do Mundo – Sonhos e ilusões de um 
visionário e uma heroína foi lançado no dia 6 de dezembro de 2014, com chancela editorial do ihGMS.

Falando à revista Cultura em MS, no mês de agosto último, já nos trabalhos finais de edição da obra, Eron 
Brum contou um pouco sobre como se deu seu envolvimento na reconstrução da trajetória dessa família e quais 
as razões que o fizeram, por cinco anos, se manter mergulhado no tema. 

‒ Como surgiu a ideia do livro? 
‒ Fui procurado por um amigo, Marcelo Shinzato, que é neto de imigrante, de um Uchinanchu [pessoa de Okinawa, 
no dialeto na província]. Ele me convidou há cinco anos. Sugeri que convidasse um descendente para escrever esse 
livro. Ofereci para indicar vários alunos e alunas, filhos e netos de okinawanos. Na semana seguinte, eles disseram 
que tinham se reunido em família e queriam eu mesmo, uma pessoa de fora. Eles queriam uma memória de família, 
para deixar para os netos, para os descendentes. Depois de conhecer a história, pegar o máximo de informações, 
consultar vários livros, os fatos me interessaram para fazer algo além de um livro de família. Falei que, se pegasse, 
iria contextualizar e contar uma história maior. 

‒ Quais as informações que deram mais trabalho de conseguir ou apurar?
‒ Difícil não foi, a coisa foi fluindo, até porque a família é muito cuidadosa e instruída. Foi trabalhoso. O mais difícil 
foi pegar as datas, porque os pais falavam pouco com a família, falavam japonês, então pra checar era complicado. 
Mas há muita informação, no Memorial do imigrante [em São paulo] eles têm muitos registros, tudo digitalizado.

‒ Alguma coisa em especial o deixou impressionado nesse 
trabalho?
‒ O que mais me marcou, o que me levou a aprofundar 
o trabalho, foi a perseguição e o preconceito que os 
japoneses enfrentaram. Eu sou de Dourados, há uma 
colônia grande lá, e vi muitas vezes venderem imagens 
como a do japonês traidor... Eu via isso. Depois, ouvi 
o depoimento deles no livro sobre como as crianças 
eram tratadas na escola de forma diferente. Não era 
um tratamento igual.

‒ O que o leitor pode esperar encontrar no livro?
‒ A partir dos acontecimentos da família pode-se mos-
trar como era o Brasil e o Japão da época, além de con-
textualizar Okinawa e Campo Grande no período em que 
os fatos se deram. Assim, essa “salada franciscana” deu 
no livro que estamos finalizando e cuja construção levou 
cinco anos. A respeito disso, posso dizer que sou um dos 
culpados pela demora na conclusão pois quis pesquisar, 
aprofundar. Entusiasmei-me, envolvi-me... Resultou em 
um livro-reportagem com mais de 600 páginas.

Eron Brum: cinco anos 
de entrevistas, pesquisas, 

viagens e apurações 
detalhadas.
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EM TORNO DA  
SEGUNDA GUERRA

Chamas da guerra

Kame Oshiro e Koki Oshiro foram da turma dos 
pioneiros, vindos no navio Kasato-Maru. As dificul-
dades que encontraram nas fazendas paulistas e 
depois no sul de Mato Grosso não foram poucas. 
Economizando no drama, dá para falar apenas que, 
dos sete ou oito filhos que tiveram no Brasil, só um 
sobreviveu. “O único que chegou à idade adulta foi 
o meu pai”, conta a neta, Ana Cláudia Ogusuku. Ou-

tros morreram de tuberculose, malária, apendicite, e 
três até nasceram mortos, sem assistência médica no 
parto. O momento mais tranquilo da vida do casal 
no Brasil veio depois que Koshi Oshiro juntou algum 
dinheiro na estrada de ferro e alojou-se em Campo 
Grande com certa estabilidade, abrindo a mercearia 
Nippon. Até que a Segunda Guerra Mundial veio 
bater à porta da família. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, da década de 1930 até a Segunda Guerra 
Mundial ocorreu o maior fluxo migratório de toda a 
história da imigração japonesa no Brasil (IBGE-2000). 
Esse processo se interrompeu durante a guerra, uma 
vez que o Brasil estava do lado dos aliados contra 
os países do Eixo ‒ Alemanha, Itália e Japão. A 
imigração foi proibida, bem como as manifestações 
de tradições japonesas. No governo do presidente 
Getúlio Vargas, proibiu-se até o uso da língua.

“Hoje nós estamos aqui conversando numa boa, 
mas você não imagina o que nós sofremos. Mesmo 
na minha época, teve segregação. A nossa turma, 
principalmente logo depois da guerra, teve uma 
dificuldade muito grande”, diz Acelino Nakasato, 
nascido em 1949. Koki e Kame Oshiro que o digam, 
pois, sem esperar, tiveram a casa queimada, da noite 
para o dia. Pura hostilidade contra os japoneses na 
esteira da guerra. “Tudo que eles tinham foi quei-

“Só adulta descobri o que tinha  
acontecido no passado”

Kame Oshiro vinha de uma família de posses em Okinawa. Contou à neta 
que, na escola, levava de merenda o arroz japonês, símbolo de riqueza. Na hora 
da refeição, ficava constrangida de ver as amigas comendo batatas e ela com 
o arroz, então partilhava seu alimento com as outras crianças. “Minha avó era 
muito solidária. Casou com meu avô para que ele não se alistasse na Guerra”, 
conta Ana Cláudia Ogusuku. Juntos, Kame e Koki Oshiro decidiram vir ao Brasil, 
acreditando que ali o avô poderia enriquecer. “Era escravidão, porque meu avô 
trabalhou seis meses numa fazenda e não recebeu um tostão. Eles decidiram 
então arriscar um trabalho melhor na estrada de ferro. Chegaram a Porto Espe-
rança e de lá para Campo Grande.” De fato, a estrada de ferro pagava bem, mas 
as condições de vida eram muito duras. “Os imigrantes não sabiam aonde iam 
se meter. Muitos perderam a vida. Havia uma epidemia naquela época, malária, 
sem contar os que foram comidos por onça”, diz Acelino Nakasato. “Naquela 
época tinha muita doença. Gripe. Febre Amarela. E não tinha muito recurso, até 
de diarreia o pessoal morria.”

Superando as dificuldades da nova vida e com o dinheiro do trabalho na 
ferrovia, Kame e Koki Oshiro conseguiram abrir a mercearia Nippon, mas tudo foi 
por água abaixo quando tocaram fogo na casa da família. “Eles estavam em casa. 
Minha avó conta que ouviu barulhos de cavalos e alguém gritando lá fora ‘Quinta 
coluna, quinta coluna!’. Meu avô conseguiu sair com meu pai, mas minha avó não 
conseguiu sair, até que uma vizinha paraguaia conseguiu tirá-la de casa. Não sobrou 
nada. Eles nunca mais conseguiram se reerguer”. Koki Oshiro teve um problema 
nervoso tão grande que logo ficou cego. Kame Oshiro, no entanto, mesmo com a 
dificuldade financeira e essa história de injustiça, nunca destacava os fatos tristes 
para a neta. “Ela era muito quieta, amorosa, sensível, tinha uma sabedoria. Nunca 
a vi brigando com meu pai ou minha mãe. Nunca a ouvi falando mal do governo 
brasileiro nem de ninguém, nunca percebi revolta, tanto que só descobri essas 
coisas do passado quando me tornei mais madura.” O que Ana Cláudia via era a 
avó lendo. “Ela era muito inteligente e foi autodidata. Aprendeu a ler e a escrever 
em português sozinha, nunca entrou numa escola. Eu lembro quando era criança 
de ela pegando o jornal e o lendo inteirinho, e contando das notícias.”

Ana Cláudia lembra que, quando a cineasta Tizuka Yamasaki lançou o filme 
Gaijin – Os caminhos da liberdade (1980), sobre as agruras dos primeiros imigrantes 
nas fazendas de café, foi até a casa de Ana Cláudia e a avó para mostrar o filme 
e também agradecer, mostrar o reconhecimento por sua história. Kame Oshiro 
faleceu em 1984, dezessete anos depois do marido.

O casal Kame & Koki Oshiro 
e, embaixo, Kame Oshiro 

e a neta Ana Cláudia 
Ogusuku: perseguições 

durante a Segunda Guerra 
Mundial dificultaram a vida 

dos japoneses em MS.
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mado ali. Eles ficaram ao léu. Eles tinham saído da 
casa em chamas só com a roupa do corpo”, conta a 
neta. O casal esperou por décadas uma indenização 
do governo que, quando veio, foi, segundo Ana 
Cláudia, menor que o valor de um salário mínimo.

Se o caso do incêndio criminoso é um capítulo 
triste da história da migração japonesa em MS, na 
hora das dificuldades também aparecem os amigos. 
Luís Alexandre de Oliveira, o professor e diretor da 
escola Visconde de Cairu, foi uma dessas figuras 
centrais para a colônia japonesa nos anos 1930 e 
1940, durante as campanhas da “brasilidade” e 
anti-imigração do governo Vargas e toda a retórica 
anti-Japão durante a Segunda Guerra. Quando, 
com o decreto de Getúlio Vargas número 406, 
confiscaram-se os bens de cidadãos japoneses, italia-
nos e alemães, exigindo o registro junto ao governo 
federal, muitos bens foram registrados em nome do 
professor, inclusive a escola Visconde de Cairu. No 
fim da Guerra, Luís Alexandre de Oliveira devolveu 
todos os bens à comunidade japonesa. “E não tinha 
documento. Foi tudo na palavra”, conta Celso Higa. 
Por toda sua trajetória, ele e Ayd Camargo Cesar, 
que era coordenadora e também substituiu Luís 
Alexandre na direção da Visconde de Cairu, foram 
condecorados com honrarias do governo japonês 
– ele, em 1984, com a Ordem do Sol Nascente em 

Raios Dourados e Prateados; ela, em 1995, com 
a Ordem da Preciosa Coroa em Damasco. Deste 
período, Celso Higa lembra outro personagem que 
teve o mesmo ato de grandeza que Luís Alexandre. 
“O sargento Antônio Pedro Martins, que preservou 
casas de três amigos japoneses no período bélico, é 
um anônimo que merece ser resgatado.”

Um capítulo a parte: Hiroo Onoda

Enquanto o Brasil vivia a passagem do Estado 
Novo para a República Nova, um oficial do exército 
imperial japonês era enviado para uma missão nas 
selvas das Filipinas. Orientado a manter-se vivo e 
a dificultar os ataques inimigos, Hiroo Onoda não 
se rendeu quando a guerra terminou e a ilha foi 
recuperada pelos americanos. Seus companheiros, 
em sua maioria, tinham morrido ou sido captura-
dos pelos aliados, mas ele e um pequeno grupo se 
esconderam na selva. Desse grupo, entre rendidos 
e mortos, Onoda foi o único que permaneceu vivo 
e escondido por quase trinta anos. Na década de 
1960, foi dado como morto no Japão. Encontrado 
mais tarde por um estudante japonês, ele não aceitou 
que a guerra havia acabado, nem o Japão perdido. 
Precisou ir até lá o seu ex-comandante, em 1974, 
para lhe ordenar que depusesse armas. Onoda voltou 

Paisagens de Masahiko Fujita

Antes de aportar no Brasil na década de 1960 e em 
Mato Grosso do Sul quase vinte anos depois, Masahiko 
Fujita viveu as agruras da Segunda Guerra Mundial, em que 
participou como combatente, e as descobertas de outros 
cantos do mundo em suas atividades junto à Federação 
Ultramarina, no período de pós-guerra. Artista e profes-
sor de pintura e desenho, Masahiko Fujita conta mais de 
trinta anos de artes plásticas, dedicadas especialmente a 
paisagens e a pinturas abstratas. No livro Vozes das Artes 
Plásticas (FCMS, 2013), o jornalista, publicitário e escritor 
Henrique Alberto de Medeiros Filho escreveu um perfil 
detalhado sobre a obra e a vida de Fujita. Aqui, com a 
autorização do autor, reproduzimos alguns trechos, para 
dar gosto ao leitor de conhecer o texto inteiro e apreciar 
o trabalho e a história deste artista prolífero e profícuo.

“Durante seis anos, no primário, os dedos da criança 
Fujita – entre os números da matemática, a lógica da ciência 
e a língua japonesa – percorreram e preencheram papéis por 
um ano com crayon; outro ano com pastel oleoso; depois 
experimentando a mistura do crayon e o pastel; e no quinto, 
sexto ano, a aquarela. A criança continuava desenhando e 
passava sua infância acompanhando a mãe que vivia seu 
segundo casamento, em uma vida dura e árida de sonhos. 
Mas, em meio aos estudos, em meio ao Japão cuja vida 
de seus habitantes piorava em oportunidades, o garoto 
seguia seus estudos secundários e também o artístico, com 
aulas em desenho a lápis, partindo para o desenho técnico 
traçando régua e compasso para voltar ao estudo livre de 
lápis e aquarela. Naqueles traços, a criança Fujita não vislum-
brava as paisagens que iria vivenciar e conhecer no futuro. 
Paisagens não tão lúdicas. Paisagens de guerra. Paisagens 
de muitos momentos e locais, que se misturariam em telas 
de memória ou de presente com um talento único.” [...]

“Era início de 1944. O jovem Fujita começava a ingressar 
nos primeiros anos de uma vida adulta, de busca de seus 
caminhos. Ao lado de tantos meninos, jovens e pequenos 
adultos – de um Japão que tanto precisava de combatentes 

para a Segunda Guerra Mundial que reduziu a idade do alistamento para catorze anos –, 
entrou como voluntário para a força militar japonesa. Entre o internato e qualquer outra 
coisa, mesmo a guerra parecia melhor. Em uma de suas missões, foi enviado à ilha de Lubanj, 
mesmo local onde o combatente Hiroo Onoda ficou escondido por 29 anos após o final 
da guerra, recusando-se a acreditar que ela havia acabado. Para sua sorte em relação ao 
tempo de duração da guerra, ficaram distantes na ilha, na qual dos barcos e 39 soldados 
enviados, voltaram apenas três sobreviventes, entre eles Masahiko Fujita.”[...]

“Formado em pintura pela Escola Normal Nacional Hyogo, atual Faculdade de Educa-
ção da Universidade Kobe; e em Desenho Técnico pela Faculdade de Engenharia Waseda 
de Tokyo, o recém-diplomado advogado, que então exercia o direito trabalhando no 
Japão, decidiu associar-se à Federação Ultramarina – suas atividades no Ministério do 
Exterior japonês levavam imigrantes a outros mundos da Terra. Em um desses trabalhos 
em viagens de imigrantes, Fujita esteve pela primeira vez no Brasil. Em 1962, aportou 
em Santos conduzindo imigrantes para colônias japonesas no país, e por dois meses 
visitou também o Paraguai, Argentina e Bolívia. Mas voltou ao Japão onde ficou até 
1964. Até que, no dia da eclosão da revolução militar no Brasil [...] atravessou sem 
problemas a alfândega brasileira embora seu voo tivesse que aterrissar em Campinas, 

Sobrevivente da Segunda 
Guerra Mundial, Masahiko 

Fujita, artista e professor de 
pintura e desenho, conta 

mais de 30 anos dedicados 
às artes plásticas.
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pois o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, estava 
fechado em função do golpe de Estado naquele primeiro 
de abril.”[...].

“Dezoito anos depois de imigrar para o Brasil, pisou, 
construiu casa e instalou sua família – vieram com ele sua 
mulher Mary Terezinha Rodrigues Fujita, com quem havia 
se casado em 1965, e suas filhas Shirley Aparecida Fujita e 
Patrícia Fonseca Fujita – na cidade que nunca mais deixou: 
Campo Grande, apelidada de ‘Cidade Morena’, a capital do 
recém-criado Estado de Mato Grosso do Sul.”

Origami de fogo

Baioneta calada no rifle Arisaka, 
Hiroo Onoda não desertava.
Soldado do Exército Imperial,
ignorava o fim da Segunda Guerra mundial.
 
Golpeando de espada o bambuzal de Lubang,
tenente Onoda arquitetou uma cabana
e ali, na floresta da ilha filipina,
por três décadas,
comendo cocos e bananas,
viveu sua guerra pessoal.
 
Anunciando a derrota japonesa,
aviões desfolharam panfletos sobre a selva.
Onoda suspeitou falsas as propagandas
e cumpriu as ordens do comandante:
Não se renda,
não se mate.
Fique e lute!
 
Trinta anos de combate.
Onoda entregou suas armas.
Mas foi preciso que o Major Taniguchi
lhe pedisse pessoalmente a espada.
 
Antes de morrer,
em janeiro de 2014,
Hiroo Onoda lembrou
das tempestades tropicais na selva,
de sua solidão de soldado,
de seu comandante trovejando:
Onoda, não se mate,
não se renda, Onoda.
Fique e lute
até a morte!
 
Antes de tombar,
Onoda recordou da noite na floresta
em que um macaco térsio
se adesivou em seu tronco
enganado por seu uniforme de árvore.
Foi sentindo o silêncio daquele momento
que Hiroo Onoda se rendeu.

José Escobar Pacheco, poeta de Santa Maria (RS), autor 
de Pejuçara (7Letras), se comoveu com a história de 
Hiroo Onoda e lhe fez um poema, ainda inédito. 

De “Sobá, trilhos e silêncio”
Com pré-estreia realizada em novembro, junto das comemorações do centenário da 

imigração em MS, o filme “Sobá, trilhos e silêncio” ficcionaliza a vida de japoneses e des-
cendentes em Campo Grande entre as décadas de 1950 e 1980.  Dirigido e co-roteirizado 
pelo cineasta Miguel Horta, a obra conta a história de uma jovem nipo-brasileira, Elisa 
(Tatiany Furuse), que vem em busca de suas origens na capital de MS. No elenco, Chao 
Chen, Renato Rabelo, Espedito Di Montebranco, Silvio Mori, entre outros, com participação 
especial de Roberto Higa. Horta conta que, além do interesse pela colônia originado pela 
proximidade com os descendentes em Campo Grande, dando como exemplo as amizades 

de seu pai, ele aproveitou 
o momento do centenário 
para pensar em uma trama 
que fosse diferente. “Queria 
também criar um papel que 
não fosse estereotipado para 
Tatiany Furuse, grande atriz 
e produtora-executiva do 
filme”. Com 75 minutos e 
rodado em Campo Grande, 
Terenos e Sidrolândia, o filme 
deve entrar agora no circuito 
de exibições e festivais, diz 
Horta.

ao Japão e foi recebido por muitos como herói, mas preferiu a calma do interior 
de Mato Grosso do Sul: em seguida de sua volta, veio visitar um irmão em São 
Paulo e acabou se transformando ele mesmo em fazendeiro de gado na colônia 
Jamic, em Terenos. Onoda publicou alguns livros sobre sua experiência, como a 
autobiografia traduzida no Brasil como Os trinta anos de minha guerra. Faleceu 
em Tóquio em 2014. 

“No império, havia a lenda forte de que o Japão era de origem divina e o 
príncipe era o representante de Deus na terra. Então o Japão jamais perderia 
uma guerra. Por isso muitos não acreditavam. Era isso que devia estar na cabeça 
do Onoda, e também dos criadores da Shindo Renmei”, avalia o jornalista Eron 
Brum. A Shindo Renmei foi um grupo militarista nascido em São Paulo, em 
1945, que acreditava que a rendição japonesa era falsa propaganda aliada. A 
dúvida dividiu os nipônicos no Brasil, e a seita Shindo Renmei cometeu aten-
tados violentos, inclusive assassinatos, contra os que acreditavam na derrota 
japonesa. “Depois do filme baseado no livro de Fernando Morais, Corações 
Sujos, começou-se a abrir mais essa história, mas até hoje a participação das 
famílias na Shindo Renmei é muito reservada. Ainda é segredo”, completa Eron 
Brum. Em tom de reserva e sem citar nomes, algumas pessoas confirmam que 
a associação existiu em Campo Grande e se reunia no bairro São Francisco. 
O objetivo era neutralizar japoneses que acreditavam que o Japão tinha per-
dido a guerra. Fala-se que um dia o exército chegou a descobrir a reunião da 
Shindo Renmei na cidade, mas ao fazer o flagrante os associados cantaram o 
hino nacional e disseram que estavam só conversando, não sabiam de nada. 
Depoimentos colhidos pela historiadora Edna Inagaki em Dourados apontam 
que a organização dividiu a colônia, na época, e ainda trouxe para a região 
do sul do Mato Grosso nikkeis que viviam em São Paulo, onde a atuação da 
Shindo Renmei era mais forte.

Cena de Sobá, trilhos e silêncio,
com participação especial de Roberto

Higa, cuja trajetória é essencial na
fotografia sul-mato-grossense. A

Cultura em MS dedicou grande espaço
para falar da história e do trabalho

de Roberto Higa em seu volume N. 2,
disponibilizada online na página da

Fundação de Cultura de MS: http://www.
fundacaodecultura.ms.gov.br

Acima, Hiroo Onoda em 2008,  
em foto da revista Minasan.
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Japoneses em MS 
pelas lentes de 

Aline Bachega
Publicitária, Aline Bachega fez muitos cursos em 
Madrid e no Brasil para se especializar na arte 
pela qual mais se encantou em sua formação, 
a fotografia. Convidada para fazer fotos para a 
Minasan, revista dedicada à imigração japonesa 
publicada pelo Correio do Estado em 2008, ela 
conta que queria retratar “a essência das pessoas 
e de suas histórias”. “Foi gratificante o reconheci-
mento deles, como eles se viram e se emociona-
ram pelo trabalho feito para a revista”, conta a 
fotógrafa, que optou pela fotografia de estúdio. 
“Eles se sentiam importantes e valorizados pela 
foto de estúdio”, diz ela. Na época, o trabalho 
gerou também uma exposição no Shopping 
Campo Grande. Dos alunos da Visconde de Cairu 
no gira-gira à cena de Hiroo Onoda cavalgando 
em sua fazenda em Terenos, veja algumas das 
imagens capturadas pelas lentes da fotógrafa.
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Aline Bachega: 
sensibilidade para 
captar a essência 
das pessoas e de 
suas histórias.
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TRANSFORMAÇÕES

Imigração e comunidade nikkei  
no pós-guerra

De acordo com os autores de Ayumi, a imigra-
ção no pós-guerra ampliou a população da colônia 
japonesa em Campo Grande por vários motivos. Os 
imigrantes já instalados, vivendo em condições me-
lhores,  faziam convites para seus parentes e amigos. 
Novas colônias foram fundadas e mais imigrantes 
foram transferidos da Colônia Capem, ao norte de 
Mato Grosso, e da Bolívia.

A partir dos anos 1960, as atividades da colônia 
japonesa na Cidade Morena também começaram 
a se espalhar de forma mais forte para a área ur-
bana. Lentamente, mudanças de comportamento 
e uma maior interação entre hábitos culturalmente 
situados começam a aparecer de forma mais forte 
depois deste período. O caso mais destacado, ci-
tado como o grande símbolo da integração nikkei 
em Campo Grande, é a transformação do sobá, 
produto consumido inicialmente apenas pelos oki-
nawanos e japoneses na cidade, em prato típico 
da culinária local.

Alimento comum nas casas dos imigrantes, 
embora não de consumo diário, o sobá é um prato 
que consiste em macarrão caseiro cozido em caldo 
fervente, servido atualmente em uma cumbuca com 
carne, cebolinha e omelete cortado em tiras. “O sobá 
eu comia desde menino em casa. Minha mãe fazia, 
aprendeu com minha avó. Era um pouco diferente, 
ficou adaptado. Todo mundo fazia em casa”, conta 
Nilton Shirado, lembrando da época em que o sobá 
era preparado só nas casas dos descendentes de 
japoneses. “O macarrão era espichado com rolo 
de madeira, quem não tinha abria a massa com 
garrafa, e eram mais grossos, porque se cortava 
com faca. Depois, jogava-se na água quente. Não 
sei quando nossos antepassados descobriram que 
a água de cinza endurecia o sobá, mas é por isso 
que ele não derrete, fica sempre durinho. Na casa 
da gente era assim, de um dia para o outro a gente 
deixava a cinza. No outro dia, minha mãe tirava a 
borra e usava a água limpinha. Colocava o macarrão 
e sovava a massa. Era um prato para dia de festa. 
Geralmente se comia à tarde, no dia do aniversário do 
imperador ou de alguém importante. A mãe matava 
o frango no quintal e fazia a sopa. Usava cebolinha, 
ovo também, mas não tinha carne de porco, isso foi 
incrementado depois.” 

Marcos de integração, no corpo da cidade
Em 1969, foi realizado o primeiro Undokai Recreativo das Famílias. O Undokai, uma espécie de 

gincana entre gerações, é um evento de programação variada, voltado para todas as idades, que 
reúne provas de esporte como corridas de revezamento e brincadeiras tradicionais como a caça ao 
tesouro, junto a atrações culturais e oferta de alimentação tradicional. Na mesma época, no final dos 
anos 1960, o início da construção de um novo recinto comunitário (Kaikan), da Associação Nipo-
-Brasileira de Campo Grande, acompanhava uma maior pujança da comunidade. 

Nas próximas décadas, as marcas da imigração japonesa ganham o centro da cidade e reconfigu-
ram a paisagem urbana dos cidadãos campo-grandenses. Um dos grandes exemplos é o Monumento 
da Imigração Japonesa, inaugurado em 1978 na Praça do Rádio Clube. A obra, reproduzindo estilo 
de residência oriental, é de autoria de Choji Oykawa e, junto a ela, uma lápide em granito contém, 
no idioma japonês, uma mensagem aos descendentes dos imigrantes. Dez anos mais tarde, nos 80 
anos da imigração, também na Praça do Rádio, foi instalado o Espaço Monumento Infinito, do artista 
plástico Yutaka Toyota. Uma curiosidade fica para o Monumento aos Pioneiros, conhecido também 
como “Carro de Boi”, que sinaliza o local em que José Antônio Pereira e família montaram o rancho 
ao chegar na região. O painel sob encomenda foi construído em 1996. Por trás da homenagem, 
uma artista que representa outro grupo importante na formação cultural de Mato Grosso do Sul: 
Neide Ono, cujo pai, Shuei Oshiro, foi o primeiro okinawano a receber o título de cidadão campo-
-grandense. Nascida em Campo Grande, ex-aluna da Visconde de Cairu, Neide Ono é formada em 
Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Ceramista e escultora, dedica-se 
especialmente à cerâmica em alta temperatura, em projetos de criação diversificados, elaborados no 
ateliê que mantém em casa. Participou de exposições individuais e coletivas em todo o país, rece-
bendo muitas premiações em salões de arte brasileiros e homenagens por sua vida e obra, como as 
da Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, em MS.

A partir dos anos 1960, 
as atividades da colônia 

japonesa na Cidade Morena 
começaram a se espalhar 
mais para a área urbana. 

Nas próximas décadas, 
monumentos ganham 

o centro da cidade e 
reconfiguram a paisagem 

urbana dos campo-
grandenses. À esquerda, 

Espaço Monumento 
Infinito (1988) e, abaixo, 
Midori Miazato e Celina 

Kohatsu em frente ao 
Monumento da Imigração 
Japonesa (1978). À direita, 

Monumento aos  
Pioneiros (1996).

FABIO PELLEGRINI DANIEL REINO
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O sobá começou a ser comercializado a partir da 
década de 1950, na loja de Eiho Tomoyose e, depois, 
na de Hiroshi Katsuren, primeiro na cooperativa 
agrícola e, depois, em 1965, na Feira Central. Hoje, a 
Feira Central é ponto turístico de Campo Grande tão 
ligado ao sobá que não só abriga um festival anual 
dedicado ao produto, como também um monumen-
to em forma de sobá, de cinco metros de altura, em 
homenagem à colônia japonesa, encomendado ao 
artista plástico Cleir Ávila. São dezenas de bancas 
que vendem o sobá, mas, na época em que Nilton 
Shirado era criança não era assim. “O sobá era meio 
escondido. Eu lembro que a gente entrava atrás de 
uma cortina para comer. O japonês tomava o sobá 
meio chupando o caldo e isso é normal entre quem 
consumia o sobá, mas aqui em MS não era comum, 
isso é uma das razões que fazia a gente comer de 
forma reservada, escondido dos clientes”, ele conta, 
como testemunha ocular, a história do consumo do 
sobá na Feira Central antes de ele se tornar tão dis-
seminado entre os sul-mato-grossenses que chegou 
a receber título de patrimônio cultural de Campo 
Grande, cujo modo de fazer foi registrado em 2006 
como bem imaterial municipal. 

Se, antes, a freguesia dos soba-yas, lojas de 
sobá, era de nikkeis, desde os anos 1980 isso não 

é mais verdade. A década marca uma nova relação 
entre sul-mato-grossenses nikkeis e não-nikkeis, 
com homenagens que hoje reconfiguram a cidade 
(ver página ao lado). Há uma maior integração, 
marcada por novos eventos e festividades cada vez 
mais frequentadas por toda a população, como no 
caso do Bon Odori, celebração tradicional japonesa 
em homenagem aos finados que, com uma primeira 
grande edição em 1983, se tornou cada vez mais 

Sobá: Herança da comunidade  
campo-grandense frente à  

imigração japonesa

A ideia de surgimento de novas culturas ou a associa-
ção de culturas (hibridização) é o cerne das reflexões deste 
artigo, onde se pretende mostrar como a hibridização da 
cultura transformou e modificou hábitos da comunidade 
campo-grandense. Como explica o antropólogo Néstor 
Canclini, o processo de transnacionalização (globalização) 
afeta diretamente as culturas locais, proporcionando a 
hibridização. 

A cultura do sobá é um exemplo claro de hibridização. 
Iguaria muito apreciada na cidade de Campo Grande e 
região, é consumido por todas as faixas etárias. Esse prato, 
típico da culinária japonesa, foi incorporado à cultura local, 
de uma forma adaptada, pois o sabor do prato original do 
Japão difere e muito do atual sobá, degustado e apreciado 
pelos campo-grandenses. Com sua popularização, tornou-se 
muito comercializado, fonte de renda para os imigrantes, 
gerando empregos e potencializando o turismo local. O 
sobá foi declarado patrimônio imaterial de Campo Grande 
pelo Decreto Municipal nº 9.685, de 18 de julho de 2006.

O sobá foi comercializado pela primeira vez pelo imi-
grante EihoTomoyose, em 1954 que, mesmo desconhe-
cendo os conceitos e aplicação de marketing, inexistente 
naquela época, fez uso do que hoje chamamos de oportu-
nidade de marketing, conquistando assim o seu mercado, 
como conta o livro “Ayumi – A saga da colônia japonesa 
de Campo Grande”: “Como a grande maioria da colônia 
na época era composta de agricultores, o estabelecimento 
que vendia sobá foi muito apreciado e virou ponto de en-
contro entre as pessoas que enchiam a loja”. Inicialmente 
um tipo muito comum de aplicação de marketing foi 
usado, o hoje conhecido como marketing boca-a-boca. 
Com o passar dos anos os jornais começaram a fazer essa 
divulgação, em parte de suas colunas dedicadas a cultura 
e lazer. A televisão, jornais impressos e digitais, rádio, 
internet, blogs e sites de cultura, site da Afecetur, sites go-
vernamentais contribuíram e continuam contribuindo com 
a divulgação da culinária regional, comprovando assim 
que existe uma política de comunicação e marketing em 
torno do prato. Essa divulgação ganhou maior repercussão 
após a inauguração da Feira Central de Campo Grande, 
onde acontecem os festivais do sobá e do peixe, eventos 
amplamente divulgados nesses meios, promovendo-se 
assim, um agendamento social e midiático em torno 

A HISTÓRIA DA 

FEIRA CENTRAL 

ESTÁ TÃO LIGADA 

AO SOBÁ QUE 

HOJE ELA ABRIGA 

UM MONUMENTO 

E UM FESTIVAL 

ANUAL DEDICADO 

AO PRODUTO, 

DECLARADO 

PATRIMÔNIO 

IMATERIAL EM 

2006.

Nilton Shirado, presidente 
da Associação Okinawa 
de Campo Grande, e Leda 
Ganiko, segunda secretária 
da Associação, junto ao 
busto de Oshiro Takemori, 
liderança da colônia nos anos 
1960. Shirado: as relações 
entre japoneses e brasileiros 
mudaram muito desde a 
época em que o sobá se comia 
escondido atrás da cortina. 

FABIO PELLEGRINI

MARÍLIA LEITE
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LENILDE RAMOS

O Japão em minha vida

Quando nasci, Campo Grande era dividida pelos trilhos da Noroeste. De um 
lado, o comércio da Rua 14, a praça, o asfalto, os primeiros edifícios, os clubes e a 
elite. Do outro, os bairros de terra vermelha com sua população emergente, onde 
se destacavam os ferroviários e os japoneses. Conheci os primeiros, no portão de 
casa, quando passavam de carroça, todo santo dia, vendendo verdura. Meu pai, 
metido a poliglota, logo se interessou por aquele estranho idioma e aprendeu a 
cumprimentar e a falar os números em japonês. Assim começou a construir uma 
amizade com aquelas pessoas metódicas, aplicadas e gentis.

Comecei a estudar na Escola Visconde de Cairu, onde fiz os primeiros amigos 
japoneses. Mesmo depois de transferida para o Colégio Auxiliadora, continuei 
acompanhando a vida nipônica nas festas da “Visconde” e do Clube Cruzeiro, 
do ladinho de casa. Eu adorava as lanternas de papel, as imitações de flores de 
cerejeira, a elegância dos quimonos, as danças típicas, os instrumentos musicais 
de três cordas e o som dos grandes tambores vermelhos. Nessas festas conheci os 
sabores exóticos do mandyu, do moti, meus primeiros sushi enrolados no kombu, 
sem falar nos tofu que meu pai comprava religiosamente.  

Domingo de manhã íamos ao bazar do Miyashiro. Minha irmã e eu mergulhá-
vamos na beleza das peças laqueadas, nos delicados desenhos que adornavam os 
objetos, no perfume dos chás, nos brinquedos e nas revistas coloridas, com letras 
diferentes, fotos e mangás, que a gente folheava de trás pra frente. No colégio das 
freiras ampliei meu universo de nomes e sobrenomes japoneses. Campo Grande 
crescia e, com ela, a laboriosa classe nipônica saía da lavoura para o comércio, dali 
para pequenas indústrias e destacadas profissões, como a medicina e a engenha-
ria. As meninas japonesas eram imbatíveis nas notas e na disciplina e os rapazes 
também. O sonho do meu pai era ter um genro japonês, mas esse gosto não 
consegui dar a ele.  

Terminei o Magistério e voltei para a Visconde de Cairu como professora. Eu tinha 
alunos que falavam português na escola e japonês em casa. Nessa época, 1970, 
eu ia à “feirona” com a amiga Lídia Arakaki e queria saber por que, nas barracas, 
os japoneses se escondiam atrás de cortinas brancas. Ela explicou que os patrícios 
ficavam mais à vontade para comer com o hashi. Brasileiro só comia espetinho com 
mandioca e dobradinha. Minha curiosidade me levou para trás daquelas cortinas 
e Lídia me ensinou a comer sobá com os pauzinhos. Hoje guardo o sabor de ter 
sido uma das pioneiras nessa quebra de protocolo. 

Quando me casei, levei os sabores orientais para minha cozinha e criei meus 
filhos com sopa de missoshiro. Tornei-me jornalista e, na TV Morena, entrevistei 
um herói da Segunda Guerra, Hiroo Onoda, soldado do serviço secreto japonês, 
infiltrado nas Filipinas, que viveu refugiado na floresta até ser resgatado em 1974. 
Onoda transferiu-se para o Brasil e passou a viver próximo à Colônia Jamic, em 
Terenos. Na ocasião, sua esposa fez para a nossa equipe a cerimônia do chá, com 
todos os seus requintados detalhes. Supremo privilégio. 

Hoje tento reproduzir minha admiração no trabalho artístico e incluí algumas 
músicas japonesas no meu repertório. Para isso contei com a precisa assessoria de 
meu vizinho japonês, que toca shamisen. Criei coragem e fui cantar no casamento 
de uma jovem nissei. Ao final da apresentação, uma venerável senhorinha foi che-
gando e disse com sotaque carregado: “Quero cumprimentar cantora japonesa”. 
A amiga, do meu lado, deu uma risada e disse: “Quem cantou foi essa negona 
aqui...”. A velha senhora olhou para mim, pensou que era brincadeira e continuou 
procurando sua cantora japonesa. Vibrei de satisfação e levei esse troféu para a 
minha casa e para a minha vida! Kanpai!

da iguaria que contribui para potencializar o turismo. 
Atualmente, a publicidade gerada em torno do Festival 
do Sobá colocou o prato em maior evidência, sendo o 
carro chefe de consumo na Feira Central.

Comprovadamente, a inserção do sobá na imateria-
lidade dos bens municipais está configurada em cima 
da relevância das contribuições da imigração japonesa 
para o Estado, algo que se reflete tanto do ponto de 
vista econômico, quanto sociocultural. Se a identidade 
sul-mato-grossense é formada por manifestações cultu-
rais variadas e distintas das de algumas outras regiões, 
a contribuição dos migrantes e imigrantes no Estado é 
responsável pela formação característica hibridizada entre 
essas duas culturas.

Juciene da Rocha Arruda, 
especialista em Comunicação e Marketing

Maria Christina de Lima Félix Santos, 
mestre em Desenvolvimento Local

frequentada pela comunidade não-nikkei, destaque 
do calendário turístico da capital.

Os tempos são outros. O processo de globaliza-
ção se torna mais acentuado, ainda mais depois da 
Guerra Fria. Mesmo o termo “globalização” começa 
a ter mais uso nos anos 1980 e principalmente 
na década de 1990, para indicar o maior fluxo de 
comércio, investimentos, pessoas, conhecimentos, 
comunicação. Contemporâneo a esse movimento 
mundial, paralelo à crise econômica nacional nas 
duas últimas décadas do século XX e ao crescimen-
to econômico do Japão na mesma época, surge 
uma inversão de deslocamento entre japoneses e 
brasileiros, que transformou e continua transfor-
mando a realidade dos descendentes de japoneses 
e okinawanos  no Brasil, o fenômeno dekassegui.

(continua na página 40)

Sobá: um caso de hibridização, em que uma iguaria típica 
da cultura japonesa foi adaptada à cultura local.
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A grande festa do

BON ODORI
Uma reunião de manifestações da cultura japonesa frequentado 
por sul-mato-grossenses de todas as origens é o Bon Odori.  
Festival de dança, música e culinária japonesa, já se estabeleceu 
como evento de destaque no calendário cultural do Estado. 

A dança é o elemento que mais chama a atenção, com 
coreografias em grupo que convidam até os novatos na festa a 
arriscarem seus passos. No centro do palco, dançarinos ensinam  
os movimentos de cima de uma estrutura de madeira, um  
pequeno tablado, em torno do qual giram às vezes multidões. 
Alguns movimentos imitam os gestos de semear, ceifar e colher, 
rastro da tradição do Bon Odori de também ser um momento de 
agradecer pelas colheitas. Junto de coreografias tradicionais que 
remontam à vida e à morte dentro da comunidade, outras danças 
mais jovens incorporam movimentos e músicas modernas  
e contemporâneas, como o J-pop. 

Com tantas oferendas de sons, sabores e luz, em lanternas 
coloridas, o público do Bon Odori acaba conhecendo mais de 
elementos da cultura japonesa tradicional – saboreando o sushi  
e o sashimi, apreciando artistas que mostram seus trabalhos  
no desenho ou no artesanato ou ouvindo o taikô e o shamisen:  
o importante é entrar na dança.

O primeiro festival de Bon Odori com as características que 
conhecemos e essa denominação foi realizado em Campo Grande 
em 1983, no clube de campo da Associação Esportiva e Cultural 
Nipo-Brasileira. A partir dos anos 1990, tem apoio da prefeitura e 
se torna mais turístico e voltado para toda a comunidade  
de Campo Grande.

Por dentro do vocabulário  
sensorial da festa

Conheça um pouco de manifestações culturais e 
outros elementos de origem japonesa que podem 
ser encontrados no Bon Odori:

Taiko: Instrumento de percussão japonês (tambor 
japonês). A apresentação de várias pessoas tocan-
do tambores de taiko é chamada de kumi-daiko e 
envolve ritmo, forma, aderência da baqueta, roupas 
e instrumentação.

Shamisen e Sanshi: O Shamisen foi inspirado no 
“sanshien“ chinês e espalhou-se no país pelos oki-
nawanos, que o chamavam de sanshin. É semelhante 
ao banjo. Possui três cordas, que são tocadas com 
um plectro ou bachi (espécie de varinha) e carapaça 
de tartaruga de formato triangular. O corpo do 
shamisen era tradicionalmente coberto de pele de 
gato ou de cachorro. Já o sanshin (shamisen típico 
de Okinawa) tem o braço mais curto e usava pele 
de cobra. 

Koto:  Trazido da China no século XI, é uma espécie 
de cítara japonesa. Geralmente possui 13 cordas 
sobre a caixa de madeira, cada uma esticada sobre 
uma espécie de cavalete. É tocado com as duas mãos. 
Na mão direita são colocados plectros, varinhas para 
fazer vibrar as cordas. Esse instrumento se tornou 
muito popular, especialmente entre as mulheres.

Minhô: música folclórica criado pelo povo okinawano.

Chouchin ou Bonbori: são lanternas tradicionais de 
papel. Esse tipo de luminária oriental é utilizada na 
maioria dos casos com fins decorativos, seja nas ruas 
ou dentro de ambientes ou então em comemorações 
tradicionais e diversas outras ocasiões especiais como 
casamentos, aniversários, inaugurações de negócios 
e festivais.

Sushi:é um prato da culinária japonesa que possui 
origem numa antiga técnica de conservação da carne 
de peixe em arroz avinagrado. O sushi, na forma em 
que é conhecido atualmente, tem cerca de 200 anos. 

Sashimi: consiste de peixes e frutos do mar muito 
frescos, fatiados em pequenos pedaços e servidos 
apenas como algum tipo de molho no qual ele pode 
ser mergulhado, geralmente shoyu, com pasta de 
wasabi e condimentos como gengibre fresco ralado.

Hashi: Para comer, o hashi são as varetas utilizadas 
como talheres em parte dos países do Extremo 
Oriente. Os pauzinhos são usualmente feitos de 
madeira, bambu, marfim ou metal, e modernamente 
de plástico.

Missoshiru: Sopa de missô, um ingrediente tradicio-
nal da culinária japonesa feito a partir da fermenta-
ção de arroz, cevada e soja com sal. O missoshiru é 
servido antes do prato principal e deve ser consumido 
quente.

Sakê: bebida alcoólica fermentada tradicional do 
Japão, fabricada pela fermentação do arroz.

Wasabi: É um tempero em pasta utilizado na culinária 
japonesa, feito da raiz-forte japonesa.

Manju: tradicional doce japonês feito de feijão azuki 
e açúcar.

Mochi: bolinho feito de arroz glutinoso moído em 
pasta e depois moldado. 

Temaki: Um pedaço grande de nori (folha fina e seca 
feita de algas desidratadas) em formato de cone, com 
os ingredientes do recheio até a boca da extremidade 
larga. É comido com as mãos.
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Em 2014, o Seishun Yosakoi Soran, grupo campo-
-grandense de dança, é vencedor pelo segundo 
ano consecutivo do Festival Yosakoi Soran Brasil, a 
principal competição da dança no Brasil. O Yosakoi 
Soran é um estilo contemporâneo, apresentado 
costumeiramente com muitas cores e movimentos 
enérgicos e fortes, com algumas regras coreográficas, 
como usar o naruko, um acessório de madeira que 
funciona como um chocalho.

Com vinte e sete dançarinos com idade média de 
16, 17 anos, o grupo Seishun Yosakoi Soran nasceu 

em 2008 na Associação Nipo-Brasileira e hoje faz par-
te do departamento jovem da Associação Okinawa. 
Em 2013, o tema da dança vencedora foi Yoake, o 
nascer do sol, e em 2014, o tema foi Gambare, uma 
invocação para desejar força e determinação. “As 
últimas coreografias tem sido feitas como analogias, 
metáforas do que o grupo mesmo está vivendo. Por 
exemplo, em 2012, nós estávamos bem estruturados, 
e queríamos agradecer. Depois, tivemos dificuldades 
que nos fizeram transformar o grupo em muitos as-
pectos, então pensamos na esperança presente em 
cada alvorecer. Escolhemos figurinos e movimentos 
que representassem essas mudanças. Depois, pen-
samos também na determinação necessária para 
contornar a turbulência e gerar a superação“, conta 
Jhonathan Silvano, desde 2012 um dos coreógrafos 
e coordenadores do grupo. Brasileiro sem relação 
étnica com o Japão, Jhonathan Silvano sempre dan-
çou. Fazia dança de salão, dança contemporânea... 
Até conhecer, por um colega da escola, a dança 
japonesa. A paixão foi imediata, rendendo até uma 
tatuagem que ele exibe no braço. “É o símbolo 
do grupo. Seishun, “juventude”, que é formado 
por símbolos de “primavera” e “azul”. Fiz porque 
aprendi muita coisa com o grupo. Valores que vamos 
encontrar durante a vida, mas que a gente aprende 
junto, com gente da nossa idade. Responsabilidade, 
respeito,  compromisso, integridade, moral. Dentro 
desse grupo de jovens eu consegui entender o que 
esses valores são, na prática. Para manter o grupo, 
temos responsabilidades com outras pessoas, com os 
pais, com a colônia, com os colegas, com dinheiro... 
Aprendemos muito”.

 Você já viu uma apresentação de Yosakoi Soran?

Jhonathan Silvano, 
um dos coreógrafos e 

coordenadores do Seishun 
Yosakoi Soran, tem até uma 

tatuagem no braço com o 
nome do Seishun.  

"Fiz porque aprendi muito 
com o grupo".

Criado em 2008, o grupo 
Seishun Yosakoi Soran 
vem ganhando prêmios 
nacionais importantes,  
com apresentações em 
outros estados e em 
diferentes cidades de MS, 
como no Festival Dança 
Três, em Três Lagoas  
(as três fotos no topo).

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Três cordas e muitas notas de dedicação

Heiko Tsuha conta mais de 40 anos tocando 
shamisen, o instrumento musical japonês de três 
cordas, e cerca de 35 anos que o fabrica. A esposa 
já pensou em aprender, mas ficou só na vontade. 
“É difícil saber tocar bem.” O marido opina: “O que 
precisa para saber o shamisen é gostar. Gostando, 
aprende mais fácil”. Ele começou a se interessar nos 
anos 1960. Junto com amigos, começou a estudar 
com um professor, Shiguenobo Oshiro, uma vez 
por semana. “Depois de seis meses, queria desistir. 
Falava: ‘Não consigo aprender esse negócio, muito 
difícil’. Mas de seis meses em diante comecei a pegar 
o jeito.” Depois de dois anos de persistência, Tsuha 
fez concurso em São Paulo para ganhar o diploma 
de músico, legitimado a ensinar o shamisen no Brasil, 
uma avaliação organizada pela Associação Nomura 
Ryo. Tsuha conta que a gravação era mandada ao 
Japão para ser avaliada, e, aprovada, gerava uma 
habilitação como a de maestro. Depois de uns anos, 
ele a recebeu. O próximo passo foi fabricar o instru-
mento. “Sempre gostei de consertar as coisas”, ele 
diz, completado pela esposa: “mesa e cadeira que 
estão quebradas...”. Natural ter voltado o talento na 
marcenaria para o instrumento que o acompanhava. 
Sobre o modo de fazê-lo, diz que “o bom é fazer de 
ébano”. Já o tamborete, a caixa de ressonância, an-
tigamente era feito de couro de cobra. “Ainda se faz 
com couro de cobra, mas há mais couro sintético.”

O percurso da marcenaria para o ofício de luthier 
foi como o de seu professor Shiguenobo Oshiro, 
que veio de Okinawa para o Brasil aos doze anos de 
idade. Na bagagem que vinha consigo e chegou em 
Campo Grande em 1927, um shamisen tinha lugar 
entre as roupas e os pertences da família. Anos mais 
tarde, quando Shiguenobo Oshiro se transformou em 
marceneiro reconhecido e procurado, tendo feito até 

o mobiliário do hotel Campo Grande, ele despertou 
para a possibilidade de utilizar sua perícia a favor de 
seu amor pela música. Professor de shamisen e taikô, 
Shiguenobo Oshiro exportou seus instrumentos para 
outros estados do Brasil. Era tão detalhista na cons-
trução de cada um que cuidava até a época certa para 
o plantio e o corte da madeira, como detalhou Maria 
José Surita em matéria que escreveu para a Cultura 
em MS N. 5 (2012) sobre o luthier que atualmente 
vive em Dourados.

No centro do palco do  
Bon Odori, dançarinos 
ensinam os movimentos  
em cima de um tablado.  
O público pode entrar  
na dança mesmo sem  
conhecer os passos  
de antemão.

“O QUE PRECISA 

PARA SABER O 

SHAMISEN É 

GOSTAR”, DIZ 

HEIKO TSUHA, 

CERCA DE 40 

ANOS TOCANDO 

E FABRICANDO O 

INSTRUMENTO.
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A origem do Bon Odori é a reverência aos ante-
passados e oferendas à sua memória, por isso ele é 
comemorado no mês de agosto, época do dia de 
finados no Japão. Para mostrar o quanto o culto 
aos antepassados é forte na cultura japonesa, Celso 
Higa destaca as obrigações dos filhos, geralmente 
o primogênito homem, de cuidar do butsudan, 
o oratório dentro de casa, e de todas as missas e 

oferendas constantes aos antepassados de muitas 
gerações. “Quando criança, eu mesmo fazia crema-
ções, ensinado pelos meus pais, seguindo a tradição. 
Hoje, meus filhos não sentem a mesma conexão, nem 
querem saber disso.”

Em Mato Grosso do Sul, há hoje uma diversidade 
de grupos e expressões religiosas frequentadas pelos 
nikkeis, como o budismo da Soka Gakkai, da Reyukai 
e da Sociedade Budista de Campo Grande. Ainda de 
origem japonesa, a Seicho-No-Ie e a Igreja Messiânica 
convivem com expressões cristãs, como a evangélica 
Holiness, fundada por missionários japoneses em 
São Paulo, e diferentes grupos das igrejas católicas. 
No Círculo Católico Estrela da Manhã, pastoral nipo-
-brasileira em Campo Grande, uma missa na língua 
nativa é celebrada mensalmente para a colônia. 
Para ajudar na manutenção do centro, voluntários 
coordenam atividades, algumas das quais revelam a 
interação entre as culturas, como o sushi solidário, 
um dos eventos mais movimentados. Takashi Yoshi-
moto coordena a produção dos sushis e conta que, 
nestes eventos, a média de pedidos atendidos é de 
300 a 350 unidades, previamente encomendadas.

Religião e espiritualidade

 Símbolos de transcendência e da boa fortuna

Torii: construção em forma de arco, tradicional no oriente. Eles são construídos de madeira ou de pedra, mais 
recentemente de concreto, e quase sempre instalados na entrada de templos, marcando a transição entre o 
sagrado – o interior do templo – e o profano, o mundo exterior.

Maneki Neko: A escultura mostra um gato acenando com uma pata levantada, e é muitas vezes colocado 
em lojas, restaurantes, salas de Pachinko e de outros negócios, quase sempre à entrada.Também conhecido 
como Gato da Sorte, Gato do Dinheiro ou da Boa Sorte, é uma escultura asiática comum, na maior parte das 
vezes feita em cerâmica, que se crê trazer boa sorte ao dono. 

Daruma: O Daruma é representado apenas como um rosto com os olhos brancos e tornou-se símbolo da 
perseverança. Ao fazer um pedido ao Daruma, pinta-se um dos seus olhos. Assim que o desejo é atendido, 
o outro olho é pintado e a estatueta é trocada por um modelo maior. O fundo dele é pesado para que possa 
se levantar mesmo em desequilíbrio, representando a intenção de jamais desistir, como no provérbio japonês 
que diz: “Caia sete vezes, mas levante oito vezes”.

Aqui, preparação de sushis 
no Círculo Católico Estrela 

da Manhã. Acima, Hana 
Myashiro em frente ao 

butsudan, o oratório dentro 
de casa, em que se faz 

oferendas constantes aos 
antepassados de muitas 

gerações. 

A ORIGEM DO 

BON ODORI É A 

REVERÊNCIA AOS 

ANTEPASSADOS, 

CARACTERÍSTICA 

IMPORTANTE DA 

RELIGIOSIDADE 

DE ORIGEM 

JAPONESA.
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Paulista, Midori Miguita veio para Mato Grosso 
do Sul em 1977, com dezoito anos, para estudar 
biologia. Aqui, iniciou a prática da ikebana em 1982, 
como aluna, uma das primeiras da Ikebana Sanguet-
su, uma das escolas de ikebana, a arte de arranjar 
flores, folhas, ramos e galhos em uma composição 
de técnica milenar. “Tem muitas escolas de ikebana. 
A Sanguetsu usa apenas flores naturais, e respeita 
bastante a natureza da flor. Se ela cresce vertical, a 
gente a utiliza na vertical.”

A partir de 1995, Midori Miguita começou a dar 
aulas. Membro de uma associação paulista de ikeba-
na e voluntária na igreja messiânica, onde dá aulas, 
ela conta que há muitas literaturas sobre a origem 
desta arte, mas ela acredita que a mais provável é 
que tenha vindo da Índia. “Quando foi introduzido 
o budismo no Japão, era uma oferenda no altar.” 
No Japão, teve oportunidade de fazer algumas aulas 
de ikebana e observou que as diferenças eram mais 
de materiais utilizados. “A natureza é diferente, os 
arranjos não tem como saírem iguais.” Além de ex-
pressão artística, a ikebana é compreendida como um 
caminho para busca de harmonia interior. “Qualquer 

O conhecimento da técnica tradicional dá con-
fiança ao praticante de uma arte ou um ofício, mas 
também o liberta para ultrapassá-la e criar para além 
dela. Midori Harada, professora por vinte anos em 
classes com crianças de até dez anos, sempre gostou 
de propor aos alunos a feitura de dobraduras. Basta-
vam mãos, papéis e criatividade. Neta de japoneses 
que vieram plantar café em São Paulo e trabalhar na 
linha férrea em Mato Grosso do Sul, Midori Harada 
não conhecia a origem da atividade que a ajudava 

em sala de aula. Inicialmente, ela propunha a do-
bradura como uma recreação para os alunos, até 
que descobriu que aquilo era o origami e foi atrás 
de conhecer mais da arte milenar de dobrar papéis. 
“Diz-se que o origami chegou ao Japão no século 
VI”, conta, mostrando a explicação em um livro que 
ganhou de presente.  Depois de estudar e praticar, 
ela se sentiu à vontade para criar obras diferentes 
das que estamos acostumados a ver nos livros de 
história do origami. Midori diz que ocidentalizou 

a arte colocando misturas de materiais, 
como pedra, acrílico e tecidos. “Tem ideias 
que eu acho que ficam bonitas, daí eu 
experimento. Gosto de experimentar.” Ela 
deixava as peças para venda em uma loja 
em que dava aulas e observou que, entre 
as peças que mais vendiam, estavam as 
árvores de Natal, rosas em tecido, anjos, 
obras diferentes, mas também os tsurus 
tradicionais saíam muito. Ela reforça que, 
além de forma de arte, o origami pode 
ser encarado como forma de terapia. “O 
origami ajuda a diminuir o ritmo da minha 
vida, você se desliga da rotina frenética. 
As pessoas pra quem eu ensinava sempre 
diziam que era uma terapia calmante. Já 
tive aluna que falava que era só começar 
a dobrar que passava o desânimo, fazia 
ficar mais leve.”

FORMAS DE ARTE QUE AJUDAM A VIVER MELHOR

Nas dobras do origami

arte eleva a espiritualidade da pessoa. Ao mesmo 
tempo, pode participar das aulas qualquer aluno. 
A gente fala que é um caminho para viver melhor. 
Não precisa estar ligado a nenhum grupo ou igreja. 
Fala-se que é só olhar para a flor que muda o seu 
sentimento, e é isso mesmo.”

Arranjos para equilíbrio e beleza: o ikebana

“QUALQUER 

ARTE ELEVA A 

ESPIRITUALIDADE 

DA PESSOA.”

Acima, Midori Harada 
com uma de suas criações 
na arte de dobrar papel. 
Abaixo, Midori Miguita 
arranja suas folhas, flores, 
ramos e galhos – sempre 
naturais, como ensina a 
escola de Ikebana de que 
ela participa, a Ikebana 
Sanguetsu.

FA
BI

O
 P

EL
LE

G
RI

N
I

M
A

RÍ
LI

A
 L

EI
TE



CULTURA EM MS - 2014 - N.740

A GLOBALIZAÇÃO E  
O FENÔMENO DEKASSEGUI

Segundo a Associação Brasileira de Dekasseguis 
(ABD), a palavra dekassegui significa “o trabalhador 
que sai de sua terra natal para trabalhar, mas alimenta 
o desejo de retornar às suas origens”. Em uso corrente 
no Brasil, é o termo dado aos migrantes brasileiros 
descendentes de japoneses que vão para o Japão, 
em geral em busca de trabalho, de juntar dinheiro e 
melhorar de vida. Leomar Miazato e Kátia Takigawa, 
pais da Midori do começo da matéria, contam que a 
experiência que tiveram no Japão foi positiva de mui-
tas maneiras, não só valendo para ajudar a atingirem 
os objetivos que tinham ao viajar, mas dando-lhes 
oportunidade de trazer para a vida no Brasil hábitos 
que sedimentaram lá, como o da reciclagem do lixo. 
“Admiro o respeito, a lealdade, a educação, a persis-
tência na vida japonesa”, Kátia enumera as qualidades 
que buscou incorporar da experiência.

Ao mesmo tempo, há muitos homens e mulheres 
que se submetem a trabalhos de pouca qualificação 
com o objetivo de enriquecer e encontram dificulda-
des tanto na vivência no Japão, sem conseguir boa 
inserção e participação na sociedade de chegada, 

quanto na volta, ao retornar ao Brasil. “Eu vejo que 
quando as pessoas saem daqui vão com alguns 
sonhos ‒ comprar casa, carro, realizar algo. Aí você 
chega lá e a vida realmente não é fácil. Ainda mais 
se você se privar de muitas coisas, como deixar 
de consumir um produto de que você gosta, para 
economizar”, diz Neiba Ota, jornalista nascida em 
Campo Grande e descendente de japoneses, que 
fez este movimento em 2003. Na vivência dela no 
Japão, a busca foi diferente. Com suas economias, 
aproveitou o tempo, viajando até para Bali, Indoné-
sia. Neste sentido, por outro lado, Neiba fala sobre a 
dispersão de objetivos. “Lá tem tantas facilidades, o 
salário permite fazer tantas coisas, que muita gente 
se deslumbra e perde o foco. Vai viver a vida, porque 
pode chegar e já pegar um carro, por exemplo. A 
oferta de consumo é grande e as coisas estão dispo-
níveis porque a economia do país é boa. Mas para 
fazer um pé de meia é diferente.”

O relato de Neiba Ota se encaixa na percepção do 
geógrafo Ricardo Hirata, em sua tese “Migrações inter-
nacionais: Brasil ou Japão – O movimento de inserção 
do dekassegui no espaço geográfico pelo consumo”, 
de que há grupos muito diferentes de dekasseguis. A 
partir de uma pesquisa de campo realizada no Japão 
em 2005, Hirata dividiu em quatro grupos os dekas-
seguis que encontrou. O primeiro seria de pessoas de-

Shiro Usagi, pseudônimo 
artístico de Ádria Vargas, 

descobriu o mangá por 
meio de um primo, que a 

incentivou a conhecer a 
cultura japonesa. “Primeira 

coisa que eu fiz foi ler a 
página inteira do Japão na 
Wikipédia. Me apaixonei.”

COM A 

GLOBALIZAÇÃO,  

A CRISE NACIONAL 

E O CRESCIMENTO 

DO JAPÃO NOS 

ANOS 1980 E 

1990, SURGE 

O FENÔMENO 

DEKASSEGUI.

Fascinação pelo mangá

“Eu descobri que sabia desenhar numa aula chata 
de história do Brasil”, conta Shiro Usagi, pseudônimo 
artístico da estudante Ádria Almeida Vargas. Quem es-
teve no Bon Odori deste ano pode encontrá-la em uma 
banca, de quimono, oferecendo ao público a criação 
de um desenho feito na hora, em mangá, o famoso 
estilo de desenho japonês. Ela conta que, no sábado, 
não conseguia nem se levantar para comer, tamanha a 
procura das pessoas por sua versão em mangá. “Fiz o 
mangá no estilo chibi, o mais fácil que tem. É o estilo 
criança, com traços simplificados. É deformado, você 
deixa o personagem cabeçudo e com o corpo pequeno, 
para ficar mais bonitinho, fofo. Era o mais rápido, para 
poder atender todo mundo.”

Antes da aula de história, tão desinteressante que 
a fez tentar aprimorar um desenho até gostar do resul-
tado, ela tinha descoberto o mangá por meio de um 
primo. Ele a apresentou ao animê, o desenho animado 
japonês, que em grande parte possui sua versão em 

FABIO PELLEGRINI
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terminadas a voltar ao Brasil mais ricas, “vivendo uma 
vida mais regrada e limitada no Japão”, com pouca 
integração com a vida japonesa e pouca participação 
no espaço do consumo, que logo voltam ao país de 
origem. O segundo grupo seria de dekasseguis em 
trânsito que por um momento ficam em dúvida entre 
Brasil e Japão, tem facilidade de deslocamento dentro 
do Japão e participam do espaço de consumo. O ter-
ceiro seria um grupo que escolheu o Japão para viver 
incorporando de formas muito diferentes a experiência 
no segundo país, e o quarto seria um desdobramento 
do terceiro, pois, referindo-se aos filhos de dekasseguis 
do terceiro grupo, compreenderia tanto aqueles que 
só falam japonês e estão inseridos na vida do país 
como aqueles que falam os dois idiomas e convivem 
mais com as duas culturas.

Mirando nos desafios de muitos dekasseguis bra-
sileiros, organizações buscaram criar programas para 
orientá-los, como a citada Associação Brasileira de 
Dekasseguis, fundada em 1997 em Curitiba. Primeira 
entidade de apoio multisetorial a este grupo, ela é 
parceira hoje de um programa do Sebrae Nacional de 
apoio empresarial aos descendentes de japoneses, o 
Programa Dekassegui Empreendedor, apoiado tam-
bém pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
e o Banco do Brasil. O objetivo é orientar os dekasse-
guis com apoio educacional, técnico e gerencial nos 

projetos de investimento no momento de sua volta 
ao Brasil. Em MS, ele é desenvolvido pelo Sebrae/
MS em cidades como Campo Grande e Dourados. 

Na época da apresentação do programa em MS, 
em 2004, o então consultor do Programa, Múcio 
Yoshinori Marinho, declarou que existiam aproxima-
damente 268 mil brasileiros trabalhando no Japão, 
que remetiam anualmente para o Brasil pelas vias 
oficiais (Banco Central) e extra-oficiais cerca de US$ 2 
bilhões. Segundo os dados de Marinho, Mato Grosso 
do Sul respondia na época por 5% da população 
de dekasseguis, cerca de 13,4 mil pessoas e uma 
remessa anual para o Estado de US$ 100 milhões.

Deslocamentos identitários na 
contemporaneidade

A expressividade e a frequência de deslocamentos 
como o dos dekasseguis só colocam mais tempero 
nas trocas culturais e confluências de elementos 
de identificação entre japoneses e brasileiros. “A 
migração nem sempre se dá por um desejo, às 
vezes há a busca por um trabalho mais adequa-
do. Mas à medida que há esses deslocamentos, 
veem-se outras possibilidades de ser e estar, entrar 
em contato com outros projetos de ser”, analisa a 
pesquisadora Márcia Marques Gomes, professora 

mangá. Depois, vendo que Ádria começou a assistir 
bastante, o primo deu ainda o cutucão essencial: “Você 
vê tanto desenho, mas não conhece a cultura japonesa. 
Tem que conhecer a cultura japonesa”. Isso foi em 2011. 
Ádria, ou Shiro, tinha doze anos. “Primeira coisa que 
eu fiz foi ler a página inteira do Japão na Wikipédia. 
Me apaixonei.” 

No mangá, o autor com que mais se identifica é Tite 
Kubo, que dedica um grande detalhamento aos perso-
nagens e não foca tanto no cenário. “Meu estilo é assim 
também, eu me importo em fazer os personagens o mais 
perfeitos possíveis, e não costumo me preocupar muito 
com a paisagem.” 

O fascínio devotado da estudante é comum em muitos 
entusiastas do mangá, popularizado por Osamu Tezuka 
(1926-1989) no pós-guerra. Pioneiro também na animação 
japonesa, criador de Astroboy, Tezuka é quem celebrizou 
no Ocidente os personagens com olhos grandes e bem 
marcados. Com suas técnicas pioneiras e inovadoras no 
mangá e na animação, é comparado, em influência, a 
Walt Disney, uma das inspirações do artista japonês em 
sua juventude.

Outros elementos da cultura pop

Anime: qualquer animação ou desenho produzido 
com características específicas do próprio, como olhos 
grandes e traço simplificado. Para os japoneses, anime 
é tudo o que seja animação, estrangeira ou nacional. 
Para os ocidentais, a palavra se refere aos desenhos 
animados vindos do Japão.

Cosplay: hobby que consiste em fantasiar-se de per-
sonagens, oriundos, em geral, de quadrinhos, games 
e desenhos animados japoneses.

Karaokê: hobby onde a pessoa canta acompanhando 
a letra que aparece em uma tela e é acompanhada 
apenas pelo instrumental da música. Foi inventado por 
Inoue Daisuke nos anos 1970 e passou por diversas 
evoluções ao longo desses anos. 

Tokusatsu: filme ou série de super-heróis com bastante 
ênfase nos efeitos especiais. Alguns exemplos: Jaspion, 
Jiraiya, Kamen Rider Black, National Kid, Changeman, 
Ultraman, filmes Godzilla e Mothra. 

Kátia e Leomar Miazato 
contam à Cultura em MS 
das experiências no Japão, 
até o nascimento da  
filha Midori.

À MEDIDA QUE HÁ 

DESLOCAMENTOS,

REVELAM-SE  

OUTRAS  

POSSIBILIDADES  

DE SER E ESTAR, 

ENCONTRAM-SE  

OUTROS PROJETOS  

DE SER.
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que nós, as mães, não temos, porque o interesse faz 
com que vão atrás de aprender.”  Ela dá o exemplo 
da própria filha. “Ela tem interesse. Com cinco anos, 
viu uma cantora e foi atrás dela sozinha falar ‘Quero 
aprender a cantar que nem você’. Depois foi fazer 
aula. Ela sabe vestir um quimono, coisa que eu 
mesma não sei. Fico feliz com a ligação e tentamos 
dar um jeito de acompanhar as apresentações, o 
karaokê, tudo que ela gosta.” Neiba Ota pensa que, 
além da repressão da Segunda Guerra, a geração em 
que nasceu, nos anos 1970, tinha mais descendentes 
casados com descendentes, brasileiros que foram se 
mesclando, então um fator de fortalecimento dessas 
raízes poderia estar naqueles que foram para o Japão 
e se casaram com japoneses.

Para Márcia Gomes, a intensificação dos fluxos 
humanos e dos fluxos de ideias, o contato com a 
representação do outro, problematiza a questão 
do pertencimento. “Com o advento dos meios ele-
trônicos e com o fortalecimento da capacidade de 
transportar – incremento de aviões, trens, estradas –, 
essas imagens e imaginários com os quais entramos 
em contato por meios de comunicação e essa nova 
construção da representação do outro contribuem 
para que se possa plasmar um pouco dos desejos. Se 
antes havia uma vinculação maior a uma territoria-
lidade, a estar numa localidade, com esses desloca-

no curso de Jornalismo da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul e atualmente coordenadora 
do mestrado em Estudos de Linguagens da mesma 
universidade. Socióloga, mestre em Comunicação, 
doutora em ciências sociais, com pós-doutorado pela 
Universidade Autônoma de Barcelona, Márcia Gomes 
trabalha há muitos anos com os temas da Comuni-
cação, Cultura e Identidade. “Eu acho essas trocas 
de grande enriquecimento cultural. Elas fomentam 
o vínculo, um vínculo que pode ser saudável e pro-
veitoso econômica e culturalmente. Há ainda uma 
atualização da representação das origens. Anterior-
mente, o imigrante quando vinha tinha uma perda 
ligada à impossibilidade física e financeira de retorno. 
Quando há a possibilidade de voltar, há também a 
possibilidade de ver e de se pensar o que foi perda e 
o que foi ganho. Você pode avaliar também se você 
está mais para lá ou para cá”, diz a pesquisadora.

Foi o que sentiu Neiba Ota ao visitar o Japão.  Ela 
diz ter se descoberto, no Japão, paradoxalmente, 
brasileira. “Descobri que eu sou super brasileira, por-
que sentia falta da vida daqui.” A partir do contato 
intenso com as gerações mais velhas e a criação dos 
dois filhos, Maria Julia e José Vinícius, Neiba acredita 
que muitos das quartas e quintas gerações são “mais 
japoneses que os das anteriores”. Eles têm “orgulho 
de suas raízes e uns talentos naquelas artes japonesas 

- chan: sufixo usada depois do nome, indica carinho, pro-
ximidade, geralmente usado para mulheres ou crianças.

- san: sufixo usado depois do nome, pode ser utilizado 
para pessoas numa mesma hierarquia tanto entre homens 
quanto mulheres, indica respeito.

- sama: sufixo usado depois do nome ou vocativo, é uma 
versão mais formal do san, indica portanto muito respeito, 
sendo utilizado para posições de muitíssima importância e 
altíssima posição, como imperadores e deuses.  

Itadakimasu: expressão dita antes de começar a comer, 
transmite gratidão pela comida. Faz parte das regras 
básicas de boas maneiras, é dita individualmente e acom-
panhada por um gesto de mãos unidas como em oração e 
um leve reverenciar. Está relacionada a um princípio budista 
de respeitar todos os seres vivos, então nele você agradece 
a todos os seres vivos que foram sacrificados para a sua 
refeição, sejam plantas ou animais.

Um levantamento realizado pela Fundação 
Japão, em 2006, contabilizou cerca de 21.500 
estudantes de japonês no Brasil. Neste estudo, 

o número coloca o país no 13o lugar entre 
os países com mais pessoas estudando o 

japonês. Se considerarmos que a língua é um 
importante elemento a reforçar a identidade 

cultural, unindo pessoas, transmitindo 
tradições e abrindo o horizonte para diferentes 

sensibilidades, não é pequeno o impacto 
dessa procura. Conheça algumas expressões 

linguísticas muito utilizadas:

Identidades e afinidades 
na ponta da língua

À esquerda, Márcia Gomes, 
socióloga e pós-doutora 

que trabalha há anos com 
os temas da Comunicação, 

Cultura e Identidade: “A 
intensificação dos fluxos 

humanos e dos fluxos 
de ideias problematiza a 

questão do pertencimento”. 
À direita, Neiba Ota em  

sua vivência no Japão.

MARÍLIA LEITE ARQUIVO PESSOAL
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mentos de pessoas e de ideias, fisicamente ou pelos 
meios de comunicação, há um maior contato com 
uma variedade de elementos e de possibilidades. Há 
o surgimento com várias formas de representação do 
‘eu’ que não estavam antes acessíveis.”

A reflexão combina com a história de Ádria Al-
meida Vargas, ou Shiro Usagi, 15 anos, estudante e 
desenhista de mangá. No batismo e para a família, 
ela é Ádria, mas, nos desenhos, ela assina Shiro 
Usagi. Coelho branco, ela explica, pela cor da pele. 
Aos doze, ela descobriu os animes e os mangás e, 
instigada por um primo que a incentivou a conhecer 
a cultura de onde vinham aqueles desenhos que a 
fascinavam, foi atrás da história japonesa. Primeira 
consulta: a página do Japão na Wikipédia. Mais do 
que um sonho, a terra do sol nascente tornou-se um 
plano de vida. Com a ideia de trabalhar lá, publi-
cando mangás, ela já começou a estudar o japonês. 
Pretende cursar Artes, mas tem como plano B se 
tornar professora de português para estrangeiros. O 
objetivo é ir para o Japão. “Eu adoro a cultura deles. 
Adoro os festivais, o jeito rigoroso deles serem. Sem-
pre amei estudar e ninguém na minha sala gostava 
de estudar, até nisso eu me encaixei.” Os pais e avós 
ficam admirados com o fato de que não há nenhuma 
ligação étnica ou familiar com o Japão. “Mimetismo. 
Há dois anos e pouco ela começou a admirar a cultu-

ra japonesa e começou a se transformar”, diz o avô, 
pegando o computador para mostrar fotografias 
da neta em diferentes idades, observando que ela 
mudou até fisicamente, a partir do momento em que 
começou a curtir os desenhos japoneses. “Faz isso, 
não...”, diz a neta, rindo. “É que eu me caracterizo 
bastante”, ela explica.

“A questão do pertencimento torna-se de grande 
interesse teórico da academia a partir dos anos 1980, 
porque se tem essa desvinculação desses elementos 
identificatórios tradicionais como a raça, o sexo, a 
classe social”, explica Márcia Gomes. As novas ge-
rações teriam uma relação bem mais variada com 
elementos de pertencimento. 

Exemplos e detalhes dessas relações não faltam. 
“Minha filha tem orgulho de ser japonesa”, conta 
Neiba Ota. “Antes as japonesas queriam aumentar os 
olhos, as maquiagens eram diferentes. Ensinava-se a 
passar o lápis branco para aumentar o olho... Agora 
não, há muitas que fazem o inverso. Curtem mesmo 
a estética nikkei.” Se Maria Júlia Ota, como a Midori 
do começo da matéria, adotaram a valorização da 
cultura de seus ancestrais, a estudante Ádria Almeida 
e o coreógrafo Jhonathan Silvano descobriram esse 
gosto sem uma ligação étnica nem geográfica com o 
Japão. Não faltam também admirações mútuas que 
geram produtos culturais únicos, como, em exemplo 

Ganbatte/ganbare: expressão muito comum que significa 
algo em torno de “dê o seu melhor” ou “mantenha o seu 
foco até que seu objetivo seja alcançado” e ainda “não 
desista”. É usada para encorajar outras pessoas seja no que 
for que ela esteja fazendo, no trabalho, estudo ou esportes.

Obasan: mulher japonesa idosa, geralmente, os descen-
dentes chamam suas avós de obasan (obachan), como 
um nome carinhoso.

Ojisan: homem japonês idoso, geralmente, os descen-
dentes chamam seus avôs de ojisan (ojichan), como um 
nome carinhoso.

Nikkei: descendentes de japoneses nascidos fora do Japão.

Issei: imigrantes japoneses

Nissei: filhos de japoneses

Sansei: netos de japoneses

Yonsei: bisnetos de japoneses

Gossei: trinetos de japoneses

Arigatô: obrigada

Daijobu: tudo bem, ok

Ohayo: Bom dia

Gomennasai: me desculpe

Onegaishimasu: por favor

Gaijin: pessoa de origem não japonesa

Nihon: Japão

Kanji: são caracteres da língua japonesa adquiridos a partir 
de caracteres chineses, da época da Dinastia Han, que se 
utilizam para escrever japonês junto com os caracteres 
silabários japoneses katakana e hiragana. No mundo 
ocidental, kanji, também é sinônimo de ideograma.

Katakana: um dos silabários empregados na escrita ja-
ponesa junto com o hiragana. Dos alfabetos japoneses, 
este é o mais antigo e foi desenvolvido para simplificar 
os kanjis de origem chinesa. 

Hiragana: é um dos alfabetos silábicos (silabário) da língua 
japonesa. É usado para todas as palavras para as quais 
não exista kanji, ou este exista mas seja pouco usado.

Disco da cantora Keiko 
Ikuta com versões em 
japonês para músicas 
de Luiz Gonzaga e 
Humberto Teixeira 
(à esquerda) e público 
na exposição de 
Masahiko Fujita durante 
comemorações do 
Centenário, na estação 
da NOB: admirações 
mútuas que geram 
produtos culturais 
únicos.
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de Celso Higa, a descoberta japonesa recente da 
música brasileira. “Samba de raiz e bossa-nova tem 
proporcionado o aparecimento de fã-clubes no Japão 
e muitos discos lá lançados nem apareceram ainda 
nas prateleiras das lojas por aqui. Esse frisson pelos 
nossos sofisticados balanços levou-os a esfera do 
forró, ousando Keiko Ikuta a cantar, em japonês, dois 
baiões da dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira: 
“Paraíba” e “Baião de dois”. Ficou curioso e esqui-
sito, além de mostrar que palavras como “Paraíba” 
e “mandacaru” não têm tradução...”, conta Higa.

Se, por um lado, o processo de vivência atual 
liberta as pessoas daqueles elementos de etnia, gê-
nero e classe aos quais talvez muitos não quisessem 
estar vinculados, ele termina também por ser muito 
desafiador e até sofrido. “É preciso se repropor 
ciclicamente. Esse processo exige muito da gente. 
Antes, tinha-se uma identidade definida de classe e 
etnia e isso era vivido com sofreguidão. Hoje, pode-
se escolher aqueles elementos que seriam centrais 
na sua narrativa, mas depois é preciso convencer 
com eles, é preciso criar uma rede de sustentação. 
Há uma busca por reconhecimento dos processos 
identitários, é o processo que vivemos hoje”, diz a 
socióloga Márcia Gomes, iluminando um pouco dos 
processos de reconfiguração de identidades culturais 
vividos no mundo contemporâneo, seja em Naha, 
em Tóquio ou em Campo Grande. 

Literaturas da  
brevidade e da beleza

Velha lagoa
O sapo salta
O som da água

 
Este é um haicai de Matsuo Bashô, o mais célebre 

poeta japonês do século XVII, em tradução de Paulo 
Leminski, um dos admiradores, criadores e divulgado-
res do formato no Brasil. O haicai é uma forma poética 
singular de origem japonesa, que se mantém viva na 
produção de escritores ao redor do mundo. Em Campo 
Grande, esta tradição secular japonesa revive hoje 
nos encontros de um grupo criado em 1996, o Pequi 
Haicai, que se reúne na Associação Nipo-brasileira. 
Em 2008, o jornalista Alexandre Maciel foi cobrir um 
encontro do grupo para a primeira edição da revista 
Cultura em MS e encontrou o seguinte cenário:

“Meio dia em ponto na Associação Nipo Brasileira. 
Setembro, fim de inverno. O calor de dias anteriores 
foi amainado por uma chuva recente. Espírito ideal 
para o haicai. Onze dos 15 integrantes oficiais do 
Departamento Pequi Haicai que puderam comparecer 
nesta tarde de sexta já chegaram, inclusive as quatro 
mulheres. Sobre as mesas de plástico, dispostas em 
forma de um grande quadrado, quitutes orientais e 
chá verde sem açúcar. Na parede lateral, uma enorme 
fotografia do monte Fuji abençoa, imponente. Tudo 
pronto para mais uma tarde de poesia e confraterni-
zação. Os senhores e senhoras japonesas, com média 
de idade de 80 anos, exercitam o haicai, poema curto, 
de 17 sílabas, dividido em três versos (5-7-5). Todos 
escritos no idioma original. Praticam uma filosofia 
milenar nipônica, um estado de espírito.”

Em 2014, o grupo permanece com mais ou menos 
o mesmo número de integrantes. Em reuniões que po-
dem durar até cinco horas, eles lêem haicais de temas 
específicos, discutidos previamente. Depois, passam a 
limpo o material, nos ideogramas japoneses. Em con-
junto, pontuam o trabalho de 0 a 10, conversam sobre 
a produção feita e anseiam pelo próximo encontro. 

Se o pequi entrou no haicai, também os haicais en-
contraram sabor no gosto de artistas do cerrado. Um 
dos casos mais conhecidos é o de Flora Thomé (1930-
2014). Nascida em Três Lagoas, professora formada 
em Letras pela UFMS, membro da Academia Sul-Mato-
-Grossense de Letras, dedicou muito de sua carreira 
literária ao haicai, tendo publicado Cirros (1980); 
Antologia Dimensional de Poetas Três-Lagoenses (s.d.); 
Cantos e Recantos (1987); Retratos (1993); Haicais 
(1999); Nas Águas do Tempo (2002). Em artigo para 
o Vozes da Literatura (FCMS, 2014), Maria Helena de 
Queiroz , doutora em Letras e professora da Univer-
sidade Estadual de MS (UEMS) escreve: “Flora Thomé 
faz parte de um grupo restrito de escritores brasileiros 
a dedicar-se a esse breve poema de forma fixa, o que 
contribuiu para sua divulgação em Mato Grosso do 
Sul. As formas literárias breves sempre seduziram a 
escritora e, de forma inteligente e com grande sensi-
bilidade, percebeu que a brevidade do haicai resolve 
bem o conflito entre a importância da leitura e a falta 
de tempo do homem moderno, isso porque sentiu que 
‘a dinâmica do mundo estava partindo para a síntese’, 
confessa”.  Para convidar a conhecer mais, um haicai 
da autora, à guisa de despedida:

Cores amadurecem
nas árvores e no chão.
Outono.

Desde 1996, o grupo 
Pequi Haicai se reúne na 

Associação Nipo-brasileira 
para homenagear a forma 
poética secular, de origem 

japonesa.
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DAQUELES 

ELEMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO 

FIXADOS DE 
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E NA CLASSE 
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P
A cidade é minha, a cidade é nossa

RAP, TEATRO DE RUA, DANÇAS 
DE RUA, INTERVENÇÕES. MCs, 
DJs, BREAK, B-BOYS, GRAFITE. 

NA ARTE URBANA, AS TÉCNICAS 
E AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS SÃO 

VARIADAS, MAS UM PRINCÍPIO É 
O MESMO: OUVIR AS VOZES 

DA CIDADE E SE FAZER OUVIR. 

Artistas, pesquisadores e militantes 
da cultura urbana em Campo Grande 

contam um pouco do que permeia hoje 
essas manifestações culturais na cidade, 
em uma conversa na Orla Morena. Para 

entender mais, a reportagem foi atrás de 
personagens e projetos que revitalizam 
o espaço urbano e estão no centro de 

debates recentes, como os que colocaram 
o grafite e o “pixo“ para muito além dos 

muros de escolas de Campo Grande. 

Pelas ruas da cidade, em diferentes ritmos; as pessoas caminham buscando seus espa-
ços. A velocidade diária do trânsito, o corre-corre em movimento ao trabalho, à escola, às 
compras, ao cumprimento dos horários e à busca diária de um lugar para chamar de seu. 

Entre olhares habituais e os estrangeiros, o que enxergar na cidade? Grandes prédios, 
fachadas de lojas, placas de trânsito, outdoors que anunciam de tudo, letreiros lumino-
sos, árvores centenárias, ambulantes e transeuntes... A cidade é construída por linhas e 
cores, por vezes um aglomerado de linhas e cores que encobrem os personagens que 
nela habitam. 

Nas manifestações culturais que permeiam os espaços urbanos, as expressões artísticas 
fazem parte do cenário, dividindo atenção entre a infraestrutura da cidade e o universo 
imagético que compõe a cena urbana, seja nos muros com os grafites e as pichações, nas 
vias públicas, viadutos, a cidade carregando consigo uma série de elementos da linguagem 
visual. São signos e símbolos que caracterizam o ambiente urbano desse tempo. E não é 
de hoje que os homens deixam suas marcas; já na pré-história as cavernas recebiam os 
primeiros registros de imagens, deixando ali registrada a necessidade de comunicar, e de 
produzir diariamente a história humana.

Mas não apenas de visual a cidade é feita... Ela tem ritmo, pulsa no compasso da 
transformação, nos sons das construções, dos motores dos carros, dos pássaros que a 
rodeiam, e das batidas e músicas que cantam em suas letras histórias de pessoas, acon-
tecimentos, amores e desamores; também reclamam por escuta... A cidade tem muitas 
vozes, tem sempre algo a dizer e essa necessidade de dizer também está na batida do 
rap, no choro e no riso do teatro ou ainda nas esculturas vivas em algum canto da cidade, 
no passo vivo da dança de rua... Essa voz pede para ser ouvida e grita com toda força 
pelas ruas da cidade... É a arte de rua, dizendo que a cidade é minha; a cidade é nossa!

Com técnicas variadas e nas distintas linguagens artísticas a arte produzida nos espa-
ços públicos da cidade gera reflexões, aponta problemáticas e propõe questionamentos 
relacionados às transformações urbanas.

POR ROZANA VALENTIM 
E CAMILA EMBOAVA

FOTO DE ABERTURA: TATIANA MAGANHA

CULTURA EM MS - 2014 - N.7 45



CULTURA EM MS - 2014 - N.746

P

A CIDADE É O GRANDE 

MUSEU SEM PORTAS, 

O TEATRO SEM CORTINAS, 

A DANÇA SEM O LINÓLEO, 

A PALAVRA SEM PONTO FINAL!

Conversa de 
RUA

independente 
de espaço ou lugar

Artes ajudam a iluminar novamente 
antiga rodoviária de Campo Grande

Inaugurado em 1976, o Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, no centro 
de Campo Grande, ostentava arquitetura moderna com corredores largos, praças e 
rampas. Abrigou cinemas, lojas, lanchonetes e era um espaço comercial importante 
na cidade. A rodoviária era lugar onde desembarcavam pessoas vindas de várias 
regiões para se estabelecerem ou de passagem pela próspera mas não tão grande 
Campo Grande que, três anos depois, se tornaria capital do recém criado Mato 
Grosso do Sul. Com o rápido crescimento da cidade e o geométrico aumento da 
população, as instalações foram ficando insuficientes para atender às novas de-
mandas de transporte. Até que em 2009 a rodoviária foi transferida para a saída 
de São Paulo e o prédio, que já estava em processo de desvalorização, foi posto à 
margem. Vista de fora, a “antiga rodoviária” passou a ser o retrato do abandono. 
Os grandes corredores onde circulavam centenas de pessoas ficaram vazios e a 
região, marginalizada, passou a ser evitada por muitos campo-grandenses.   

A diretora comercial do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, Heloisa 
Cury, nunca se conformou com a situação e encontrou na cultura uma estratégia 
para suavizar a resistência e o medo do público de circular pelo prédio. “Eu pensei: 
vou fazer evento cultural, porque através da cultura, o jovem, que não tem pre-
conceito, virá”. Em 2012 o Luz na Rodô teve a primeira edição com dois dias de 
programação cultural. O evento que se consolidou como evento anual e teve em 
2014 sua terceira edição iluminando a esperança de que o prédio seja revitalizado e 
recupere o prestígio no contexto da cidade. Atualmente a rodoviária antiga recebe 
diversos eventos – como o Artesanato e Cultura, Ação e Cidadania e Dançando na 
Rodô – que recebem apoios pontuais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do 
Sul e da Fundação Municipal de Cultura.

A cidade dança

No centro da cidade uma multidão atravessa a rua com passos apressados e 
cadenciados. Algumas pessoas mudam de direção, outras param quando o sinal 
fecha, algumas perdem o ritmo para olhar o celular, outras tropeçam, andam de 
lado para desviar dos outros corpos, ou esbarram sutilmente. Parece ensaiado. Os 
pedestres são um corpo de baile organizadamente desordenado. A cidade dança. E 
vários estilos de dança têm origem ou têm se inspirado nos movimentos da cidade.

No início dos anos 1990, os passos do breakdance e os b-boys começaram 
a surgir nos bairros de Campo Grande. O breakdance é um dos elementos da 
cultura hip hop, assim como o grafite, o rap e o DJ. Foi também na mesma época 
que surgiram os primeiros grupos de dança da cidade que utilizavam técnicas 
das danças urbanas. O grupo Funk-se foi fundado pelo coreógrafo Edson Clair 
em 1996 e existe até hoje. Em seus 18 anos, desenvolveu diversos espetáculos 
e coreografias, foi contemplado duas vezes com o prêmio Klauss Vianna da 
Funarte e atualmente realiza um projeto de circulação no interior do Estado, 
apoiado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS). 
Desde 2004, o Funk-se organiza também o MS Street Festival, considerado hoje 
o maior evento de danças urbanas do Centro-Oeste. Segundo Edson, a relação 
da cidade com as danças urbanas mudou, a cultura hip hop e as danças urbanas 
de modo geral ganharam visibilidade na mídia e a sociedade passou a conhecer 
e a valorizar. No entanto, ele avalia que a discriminação ainda existe. “Ganha-
mos espaço, mas o preconceito ainda existe. Algumas pessoas pensam que os 
artistas de dança de rua não precisam ensaiar, que chegamos ali e pronto. Não 

valorizam como um trabalho sério. Um pouco talvez pela 
liberdade que a dança de rua traz, porque é uma dança 
muito democrática, todo tipo de corpo pode dançar. E 
essa liberdade é que faz a dança de rua crescer, porque 
agrega as pessoas.” 

Temas da cidade e da região inspiram os trabalhos do 
Funk-se. Destacam-se os espetáculos Frágil ou o Sentido 
da Ruptura, que fala do problema do suicídio entre os in-
dígenas Guarani Kaiowá e Mosaico Urbano, um espetáculo 

Para traçar um panorama da arte urbana no 
Estado, reunimos na Orla Morena, em uma gostosa 
e calorosa tarde de domingo do mês de setembro, 
uma turma que representa as diferentes linguagens 
artísticas de rua que estão acontecendo pela cidade, 
como o grafite, o rap, o teatro de rua, a dança... 
pessoas que estão envolvidas e dispostas a expandir 
os limites da rua e alcançar diretamente aqueles que 
caminham ou trabalham no centro da cidade, que 
vivem em bairros mais distantes... independente 
de territórios geográficos, a turma da arte pública 
busca seu espaço de direito. Acostumados a desafiar 
e a vencer desafios para viver na arte tudo aquilo que 
acreditam na vida. Buscam um mundo com diálogo, 
com singularidade e com múltiplas possibilidades de 
criação e manifestação do pensamento coletivo.

ARTE

Reunir, agrupar, formar coletivos, 
trocar ideias - alguns integrantes da arte pública 
reunidos para manter viva a vontade de falar 
sobre e fazer arte por toda cidade.
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Alguns temas como a trajetória da arte pública 
em Campo Grande, a importância e a formação dos 
coletivos, a relação entre pichação e grafite, o pre-
conceito, a falta de políticas públicas e a necessidade 
pessoal de fazer arte na cidade foram colocados em 
debate para compreensão da cena da Arte Urbana no 
Estado. Os artistas chegavam aos poucos – sozinhos, 
em duplas ou grupos. O papo fluía animadamente. 
Os dez artistas, embora trabalhem com linguagens 
diferentes e morem também em bairros diferentes, 
são velhos conhecidos, parceiros no movimento. 

JOÃO: ou João Rodrigues, faço grafite e tatuagem 
tem uns treze anos. Junto com o Diego Verme, que 
já tava um pouco antes no grafite e também faz 
tatuagem. A gente tem um coletivo que chama Pá 
de Ideia, junto com o Pedro e o Mareco. 

MANO X: Sou o X, do Falange da Rima, estamos aí 
pra fazer o nosso rap aí com a nossa forma. Tentando 
levar nossa cultura da periferia pro mundo [...] pra 
rapaziada. Pra tentar levar uma mensagem positiva. 
Vou fazer 44 (setembro/2014), mas tem uns 22 que 
eu sou envolvido com rap. Falange da Rima tem uns 
16, 18 anos.

LUCAS: Meu nome é Lucas, faço umas bombas, uns 
grafites. Faz um ano, dois anos no máximo. A gente 
tá pintando, assim, quase toda semana, todo dia. A 
gente tá sempre pintando, não para não.

BRUNO: Eu sou o Bruno de Paula, tô no role já há 
um tempo razoável. Eu faço o que eu gosto, gosto 
de pintar na rua, pintar coisas diferentes. E é isso aí.

GROLLI: Oi, eu sou a Grolli, to no role aí na realidade 
há mais de dez anos, comecei a pintar em São Paulo 
com um parceiro, faço parte de um coletivo lá de São 
Paulo que é o Free Art. E curto muito o resultado, eu 
gosto de passar e ver o resultado na parede, saber 
que a galera tá curtindo...

FULL: B-boy Full representando o break, 22 anos 
na parada. Tô aqui em Campo Grande desde 92, 
comecei no José Abrão a dançar break, aí já ensinei 
vários b-boys a dançar. É isso aí. É o hip hop na veia, 
break na veia.

JUNINHO: Sou o b-boy Juninho, apadrinhado pelo 
b-boy Full em 2005, danço break, começando ago-
ra no rap também. Tô há nove anos carregando 
a cultura nas costas, independente de grupo, ou 
ideias, sozinho, com muita gente, ou com pouca, 
me tornando mais um old school aí pra fortalecer 
o movimento.

RENDERSON: Meu nome é Renderson Valentim, sou 
artista de rua. Tô no role desde 95/96, também sou 
produtor cultural pela necessidade do mercado de 
Campo Grande, que não tinha, como a gente faz 
arte pública a gente não vende nossa arte [...] ela 
é comungada com as ruas. Também faço parte do 
Teatro Imaginário Maracangalha.

Como se pode notar, já nas primeiras palavras fo-
ram enfáticos em apontar que tudo está em processo 
de desenvolvimento, que começam a notar agora um 
crescimento e um maior engajamento de artistas 

quase didático sobre os vários estilos de danças urbanas. O próximo trabalho do 
grupo, “Tem trem?”, com aporte do Fundo Municipal de Investimentos Culturais 
de Campo Grande (FMIC), tem como mote os 100 anos da ferrovia em Mato 
Grosso do Sul. 

Em 2002, surgiu em Campo Grande outro grupo de danças urbanas que conquis-
tou reconhecimento na região e interesse nacional, a Cia. Dançurbana, dirigida por 
Marcos Mattos. Em 2012, a Dançurbana foi premiada com o projeto de Circulação 
SESC Amazônia das Artes, circulando por 11 capitais das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. Também foi contemplada com o Prêmio Funarte de Dança Klauss 
Vianna, além de ser ganhadora do Dança Campo Grande, como melhor grupo de 
dança de rua e hoje integra o Projeto Palco Giratório do Sesc, circulando o espetá-
culo “Plagium?” por 43 cidades brasileiras de abril a novembro de 2014. O Palco 
Giratório é uma das importantes circulações nacionais e a Dançurbana é a segunda 
cia. sul-mato-grossense a conseguir integrar a circulação, sendo a primeira cia. de 
danças urbanas do Brasil a conseguir o feito.  A Ginga Cia. de Dança circulou em 
2012 com o espetáculo “Cultura Bovina?”.

A Cia. Dançurbana sustenta um olhar diferente sobre a dança de rua. “Passa-
mos muito tempo experimentando e tentando propor algo diferente para nossos 
corpos, fazendo aula de várias técnicas corporais, experimentando outras possi-
bilidades e isso fez com que nossos trabalhos tivessem esse ‘jeito de fazer’ mais 
contemporâneo.”Nas andanças pelo Brasil, a Cia. Dançurbana pôde perceber a 
relação entre sociedade e danças urbanas experimentando diferentes lugares e 
públicos. “Ainda tem uma grande falta de informação da população em relação às 
danças urbanas e  ao movimento hip hop como um todo”, avalia Marcos. Em Mato 
Grosso do Sul as danças urbanas estão em um bom momento mas ainda podem 
melhorar, segundo ele. “Temos uma dança de rua de qualidade, cias, grupos e 
crews, assim como artistas independentes que realizam seus trabalhos e abordam 
as danças urbanas, cada qual com sua propriedade e seu conhecimento, e fazem 
com que tenhamos diferentes abordagens e maneiras de relacionar e criar ligadas 
às danças urbanas e ao movimento hip hop.”

Os espetáculos da Cia. Dançurbana muitas vezes lidam com as questões da 
cidade. A próxima produção da cia., aprovada pela Funarte através do Prêmio 
Klauss Vianna, será realizada dentro de um ônibus circular (coletivo). O projeto foi 
idealizado pela Paula Bueno, integrante do Conectivo Corpomancia, pensando nos 
integrantes da Dançurbana, pois sua maioria se desloca pelos pontos da cidade 
através dos coletivos urbanos.

O Conectivo Corpomancia é um eixo de processos colaborativos, que integra 
artistas da dança com formações e atuações profissionais diversas. Nasceu em 2008 
em Campo Grande e também desenvolve trabalhos que relacionam o corpo com a 
cidade. Em 2009, com financiamento do prêmio Klauss Vianna da Funarte, produziu 
o espetáculo “me=morar: o corpo em casa”, construído e apresentado em uma 
casa na Vila dos Ferroviários. Em 2012, os corpomantes performaram o corpo com 
a cidade no trabalho “Sem Cerimônia: ser cidade”, aprovado pelo prêmio Funarte 
Artes na Rua. Em Campo Grande, o trabalho “Sem Cerimônia” aconteceu em dois 
momentos: intervenções urbanas sem aviso prévio no meio da cidade e depois em 
uma apresentação cerimoniosa no prédio da antiga rodoviária. As intervenções 
urbanas circularam também por outras cidades em Mato Grosso do Sul provocando 
espantos, elogios emocionados e até questionamentos. 
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e interessados no debate sobre os espaços para 
arte na cidade.

...a trajetória da arte pública  
em Campo Grande

Bruno de Paula, também conhecido como Tox, 
lembra que os movimentos que aconteceram na 
cidade na maioria foram voluntários e que hoje 
consegue ver o aumento de grupos e coletivos inde-
pendentes e relaciona esse crescimento como con-
sequência do desenvolvimento urbano. Partilhando 
desse pensamento, Renderson Valentim relembra um 
pouco da história da arte urbana a partir de 1995, 
quando inicia sua participação nessa cena e realiza 
suas primeiras produções voltadas para a rua. “Nessa 
época era muito difícil o acesso das artes de rua nos 
grandes centros de arte, nos teatros.”

Segundo Renderson, surgiu então a necessidade 
de unir forças com pessoas que compactuavam dos 
mesmos ideais. No primeiro movimento, realizou 
em parceria com o grupo Falange da Rima, a Banda 
Lutano, com B-Boys e vários atores, o projeto cha-
mado “Em Cena Ação – O impacto das ruas”, com 
cerca de 40 pessoas no palco. “Nessa época isso 
foi sandice”, comenta Renderson ao contar que o 
evento alternava na cena bandas, teatro, skatistas, 
rollers, bikes e uma turma do basquete, além dos 
cenários produzidos com grafite ali mesmo por João 
Rodrigues e Diego Verme. Esse evento aconteceu 
no Teatro Aracy Balabanian e teve dois dias de du-
ração. Depois, somente em 2006, aconteceu uma 
segunda edição no Teatro Rubens Gil de Camillo 
com a participação de mais de 80 integrantes no 
palco, dando início a um processo mais profissio-
nal e reafirmando a necessidade de integração das 
diversas linguagens artísticas e seus representantes 
para o fortalecimento das ações relacionadas à arte 
pública. 

O que os artistas de rua pontuam é a influência 
da cultura Hip Hop e a necessidade de reconhecê-la 
enquanto movimento articulado em quatro elemen-
tos: Grafite, Rap, Break e DJ. Isso foi vivenciado no 
início da arte urbana em Campo Grande. Segundo 
Mano X, antes de sua opção pelo rap, foi b-boy, 
dançou break e ao mesmo tempo tinha vontade 
de desenhar, pintar e de expor suas ideias nas mais 
variadas expressões, levando essas propostas para 
outras pessoas. Isso foi muito evidenciado na década 
de 1990, em que buscavam conhecer todas as lin-
guagens e se apropriar delas nas produções artísticas. 
Para João, “hoje em dia o moleque faz uma cena só”. 
Segundo ele, a tendência é de o artista se concentrar 
em uma só manifestação artística. “Ele é o elemento 
dele e mal e porcamente dá conta... Cada um quis 
se especializar, na real”.  

...a importância e a  
formação dos coletivos

Em 2010, o Coletivo Papo de Rua se consolidou 
realizando um show com a participação de artistas 
do Estado como o Falange da Rima, BrôMC, Banda 
Lutano, Direito Criminal e artistas de outras regiões 

Se a cidade fosse toda nossa, carnaval

O teatro de rua é tão antigo quanto a rua. Nasceu historicamente nos espaços 
urbanos quando começaram a surgir as cidades, as polis da Grécia Antiga. Na rua, 
o teatro comunga com o público e se afirma como parte da cidade. O público é 
heterogêneo: crianças, jovens, adultos, idosos, trabalhadores, moradores de rua – 
quem por ali passar. Cada apresentação tem uma dose de imprevisibilidade. Apesar 
da pesquisa e dos ensaios, não há como prever o que vai acontecer. O Teatro Ima-
ginário Maracangalha nasceu em Campo Grande, em 2006, ligado à rua, lidando 
com questões urbanas por meio de intervenções, performances e espetáculos. 
Em um contexto de crescimento urbano no qual a cidade cresce e empurra seus 
moradores pra dentro das próprias casas, prédios e condomínios, o Imaginário Ma-
racangalha busca recuperar o sentido de identidade e integração. “Nós temos uma 
função hoje de resgatar a ancestralidade do ser humano de ocupar a rua”, explica 
o diretor do grupo, Fernando Cruz. Com blocos de carnaval, cortejos, tambores, 
festas, as manifestações do grupo brincam com um conceito de loucura afetuosa 
para alcançar a humanização da cidade e da sociedade. 

Há quatro anos, o Teatro Imaginário Maracangalha promove o Sarobá, evento 
itinerante que acontece nas ruas perto de praças ou botecos da cidade. O Sarobá 
reúne diferentes manifestações: música, dança, teatro, literatura, gastronomia... É 
uma festa aberta, onde as pessoas dançam e celebram. “Sarobá é um poema de 
Lobivar Matos que retrata a primeira favela de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, 
em pleno auge de desenvolvimento econômico da cidade”, conta Fernando. A 
ideia é fazer uma grande mistura, dar visibilidade também para os artistas que não 
têm vez nos espaços mais tradicionais. Desde 2009, o grupo promove também a 
Temporada do Chapéu, que anualmente leva espetáculos e intervenções teatrais 
a vários locais de Campo Grande. Neste ano de 2014, percorreram várias cidades 
de MS por um prêmio da Funarte. Tanto em Campo Grande como no interior do 

CULTURA EM MS - 2014 - N.748

 E
V

ER
SO

N
 T

A
VA

RE
S



CULTURA EM MS - 2014 - N.7 49

do Brasil como o B-negão e os seletores de Frequ-
ência. O evento aconteceu na praça do Rádio Clube, 
também com a produção de grafites representando 
os prédios da cidade e os barracões das favelas. Para 
Renderson Valentim, o Coletivo Papo de Rua “foi um 
instrumentalizador pra gente conseguir se organizar”.

 Bruno explica também como surgiu recentemen-
te um outro coletivo: “resolvemos montar o Coletivo 
Detona. O Detona é um evento que a gente faz de 
grafite aberto, entendeu? Então não existe restrição 
de estética. Porque a finalidade principal do grafite é 
instruir. Então é pegar a gurizada que tá começando 
agora, dar oportunidade pra ele aprender, pintar com 
as pessoas que pintam há mais tempo [...] E qual que 
é a ideia? É poder explodir informação, mano, pra 
cidade. Pô, quem sabe o moleque que curte fazer 
um pixo faça um grafite... não que ele vá substituir 
um pelo outro, isso aí não tem nada a ver”.

...a relação entre 
pichação e grafite

Quando o assunto grafite entrou na roda, algu-
mas questões foram apontadas como situações com 
posicionamentos divergentes, como a relação entre 
a pichação e o grafite e os possíveis conceitos que 
essa linguagem recebe, a necessidade de autorização, 
estética, adrenalina... ilegalidade e arte!

Ao abordar a cena em Campo Grande, os artistas 
pontuam que o trabalho desenvolvido hoje, tem muita 
diferença daqueles realizados na década de 1990, 
colocam que muito do que era feito estava mais re-
lacionado à estética da pichação, com a utilização de 
frases de protesto postas nos muros, ou de ocupação 
por determinado grupo para marcar território, utili-
zando para tal uma única cor, ou mesmo o tom de 
preto preferido pela maioria dos pichadores. 

Para João, o que faziam eram Tags, que não 
tinham o visual de grafite e muitos daqueles que 
estavam em cena nesse período já não produzem 
atualmente. Já o Bruno questiona: “Mano, o grafite e 
a pichação, qual é a diferença? Você sabe me respon-

der? Estética e autorização. É questão de 
valor estético cultural mesmo. Tem cara 
que não gosta de letra pontuda, tem 
cara que gosta de grafite, tem cara que 
não gosta de nenhum dos dois”.

O que chama a atenção é que na 
tentativa de conceituar o que é um e o 
que é outro, nota-se no grupo a clareza 
em não rotular, ou mesmo discriminar 
quem faz “pixo” ou quem faz grafite. 
“Cada um se expressa da forma que 
quer se expressar. Se é por um risco, se 
é por um desenho, se é autorizado, se 
não é autorizado, é tudo expressão, cada 
um tem sua forma de se expressar... na 
minha opinião, a minha arte, inde-

Estado, os artistas consideram que fazem falta políticas públicas culturais sólidas 
e permanentes. Por outro lado, observam um crescimento da arte pública, prota-
gonizado pelos próprios artistas. “Acredito que os movimentos que ocupam a rua 
hoje estão trazendo a cidade para o seu lugar de origem. Desde o Egito Antigo, da 
Grécia Antiga, a cidade comunga na rua a céu aberto... hoje nós vivemos um novo 
momento, a necessidade de ir pra rua porque o que estava fechado se esgotou, os 
teatros estão esvaziados e os cinemas estão dentro dos shoppings”, relata Fernando.

As questões percebidas na rua também são discutidas teoricamente pelo Teatro 
Imaginário Maracangalha. Eles realizam o Seminário Arena Aberta periodicamente 
com pesquisadores. “Nós estamos buscando subsídio para discutir a cidade com os 
gestores, não somos um bando de loucos que foi pra rua. Pode parecer utópico, 
mas estamos pensando no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o que nós 
podemos deixar de contribuição pra esse mundo, pra uma nova ordem, porque a 
gente carrega os genes da liberdade e da felicidade”.

“A voz do povo que não tem voz”

“Enquanto o sangue escorre, as cabeça rola
O trem passeia pelo Pantanal afora
Bem-vindo a Campo Grande
Cidade pacata e bela
A primeira capital sem favela
Se olhando mais de longe
A visão se distorce
O cheiro do lixão já não é tão forte
Os abutres sobrevoam o céu da capital
Enquanto alguém homenageia o Pantanal”
(Trecho do rap Capital Sem Favela, do Falange da Rima)

O rap é um estilo musical surgido na Jamaica nos anos 1960 e desenvolvido 
nos Estados Unidos, mais especificamente nos bairros pobres de Nova Iorque, a 
partir da década de 1970. No Brasil, começou a ser praticado em São Paulo no 
anos 1980. Rap é uma abreviatura popular de Rhythm and Poetry (ritmo e poesia 
em inglês). As composições geralmente tratam das dificuldades da vida na periferia 
das cidades, que os rappers ou MCs cantam de um modo veloz, sendo o conteúdo 
mais importante que qualquer melodia ou harmonia.

Em Mato Grosso do Sul, o rap começou a se desenvolver no início dos anos 
1990 na periferia da capital, Campo Grande. O grupo Falange da Rima foi um dos 
primeiros a surgir, em 1996, e segue ativo até hoje. “Quem faz rap é representante 
do povo da periferia, a voz do povo que não tem voz. Esse é o papel da nossa 
cultura. O melhor elogio é quando alguém da quebrada vem falar com a gente 
pra dizer que ouviu uma música e reconheceu sua correria ali”, explica Mano Xis, 
do Falange da Rima. 
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para fomentar a produção e ampliar  
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pendente de ser autorizada ou não, ela é arte 
grafite”, defende Grolli e o grupo aprova.

Bruno exemplifica a questão trazendo para a 
conversa as referências que são levadas para âmbito 
internacional sobre o que é produzido no Brasil. “Em 
qualquer lugar do mundo que você for... falam duas 
coisas: ou eles falam Os gêmeos (grafite), ou falam 
pichação de escalada. Assinatura da caligrafia brasi-
leira mesmo é a pichação, você pode ir pra Europa, 
Inglaterra, onde for, não tem pichação igual aqui 
no Brasil... É um bagulho que é de dentro pra fora, 
mano”.

Entre o concordar, discordar e estar em dúvida, 
mencionam várias vezes a palavra estética, fazendo 
referência à qualidade do visual, ao aprimoramento 
de técnicas e da busca por formação.“Quanto mais 
a gente trocar ideia com os meninos que estão 
iniciando, passar técnica, passar o que for preciso, 
melhor pra arte grafite do nosso Estado, porque a 
gente tem aqui, cara, grafiteiros de que eu admiro 
o trabalho. De peso, sabe? Que tem técnica muito 
legal, então eu acho que a gente tem que abrir todas 
as oportunidades possíveis pra nossa arte grafite, 
que é sensacional”, pontua Grolli.

“A galeria que tem que existir é a rua, meu”, 
defende Bruno. “Ou você dá oportunidade e espera 
aquilo ali evoluir um dia, ou você vai ficar reclamando 
aí o resto da sua vida. Ou a gente investe nisso, da 
nossa forma, pra poder colher bons frutos um dia, ou 
a gente vai ficar reclamando de barriga cheia. Porque 
você botar mais polícia na rua não vai adiantar. En-
volve muitos fatores sociais, mano, pra você apontar 
e falar que é problema disso ou daquilo”, completa.

...o preconceito

As pessoas que trabalham com arte na rua 
por vezes vivenciam situações em que claramente 
sentem-se marginalizadas pelo sistema.

Mano X expõe que “nunca tem eventos voltados 
para a periferia” e aponta que o preconceito também 
acontece na própria comunidade quando o grupo 
promove eventos; segundo X a comunidade fala: “pô 
os caras vão fazer um barato de rap aí, de reggae, 
de funk, vai sair treta, vai sair morte! Hoje em dia 
as pessoas já conhecem mais a nossa cultura, mas 
mesmo assim ainda tem muito preconceito”.

Grolli fala sobre o preconceito que vivencia ao 
realizar seus trabalhos nos muros e escuta: “Você é 
uma mulher de idade, casada, o que você tá fazendo 
na rua com esses maloqueiros grafitando? E respon-
de se questionando, “Tá me fazendo bem? Vou 

Os rappers Mano Xis, Flint, Magão, Corcoran e John 
Geral, integrantes do Falange da Rima, dividem-se entre 
o rap e os empregos regulares. O grupo tem dois discos 
gravados, “Falange da Rima” e “Esquadrão Mariposa”, e 
influenciam as novas gerações de rappers da cidade. As 
músicas dificilmente tocam no rádio, embora o grupo te-
nha inclusive tido um programa na Rádio Educativa por um 
curto período. “O rap não é muito pra rádio, é uma música 
de protesto, da rua mesmo. Já tivemos um programa na 
104, mas aí tiraram, disseram que era música de cadeia. 
Tem muito preconceito”, declara Mano Xis. 

Nascido e desenvolvido nas ruas da periferia, o Falange 
da Rima começou a ganhar aceitação também fora das 
quebradas e encontrar meios alternativos de divulgação 
das músicas, como os vídeos veiculados pela internet. 

Mas, segundo Mano Xis, o compromisso principal do rap é com as comunidades 
de origem. “Claro que a gente quer o reconhecimento externo também, mas nosso 
papel principal é nas nossas comunidades. É fazer nosso rap pra tentar levar uma 
fala positiva e também mudar algumas coisas, ajudar, levar os jovens pra cultura 
pra ele não ir pro crime. Nós organizamos eventos beneficentes de dia das crianças, 
por exemplo. Porque não adianta muito eu mandar a letra que tá tudo errado aqui 
e não tentar fazer alguma coisa, né?”

Para além dos muros da escola:  
a cultura urbana em debate

A educação é sem dúvida um poderoso agente de transformação, o espaço 
escolar é ambiente propício para o debate de ideias, para a troca de conhecimentos. 
É o lugar legitimado para o diálogo de temas vivos, atuais, que acontecem em seu 
entorno e por extensão em toda sociedade.

Na articulação entre Educação-Cultura-Arte, práticas pedagógicas contempo-
râneas estão presentes em algumas salas de aulas, colocando como um de seus 
objetivos a relação mais estreita entre o aprendizado dos conteúdos propostos 
nos referenciais curriculares com as experiências vividas fora do ambiente escolar, 
fomentando dessa maneira as discussões que estão na rotina dos jovens.

Um exemplo dessa relação foi o projeto Hip Hop, criado pelo professor de Arte 
Orion Dias da Silva, que trabalha na Escola Estadual Joaquim Murtinho. O projeto 
surgiu da solicitação dos alunos do ensino médio e da percepção do professor em 
reconhecer o interesse e a curiosidade daquela moçada em estudar sobre Arte 
Urbana. Segundo o professor, o projeto começou em 2010 e teve duração de três 
anos, possibilitando nos anos seguintes a ampliação de seus objetivos. A função 
inicial do projeto foi discutir o movimento Hip Hop e seus quatro elementos – DJ, 
Mc, grafite e dança. O projeto foi ganhando força e se estendeu à comunidade fora 
da escola, com participação de grafiteiros, músicos, danças como break e ainda a 
da turma do skate e basquete. 

De acordo com o professor, os alunos gostam muito dos estudos relacionados 
à Arte de Rua, “na escola existe o problema da pichação e com o projeto do 
movimento Hip Hop ocorreu o debate sobre a pichação e o grafite e a relação 
com a arte e a questão social”, disso as turmas realizaram interferências com 
pinturas dos muros da cidade, uma parceria entre alunos e grafiteiros da cidade. 
Colaboraram com os projetos do professor de arte, nomes como Tox, Giu (tag 
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continuar e pronto [...] Independente da classe 
social, idade, quem tem preconceito são as pessoas, 
a arte não tem preconceito”.

Mano X comenta que “independente da gente 
curtir a nossa cultura, a gente é cidadão brasileiro 
trabalhador, que tenta ter nosso espaço digno” e 
acredita muito na força do seu trabalho e da sua 
arte [...] “Se a gente batalhar, correr atrás em prol 
da nossa cultura, da nossa comunidade, a gente 
consegue muita coisa... A gente tem que estar unido, 
junto, todo mundo junto, tá ligado? 

...necessidade de 
políticas públicas

Durante o bate papo, a turma foi trocando ideias 
e expondo seus posicionamentos. Interessante notar 
que esse bate papo não foi um momento apenas 
de perguntas e respostas, mas um grande coletivo 
debatendo os fatores que contribuem ou impedem 
o desenvolvimento da arte pública com suas reais 
características, ou seja, suas representações; seus 
valores. Independe para esse grupo padronização 
de conceitos e técnicas artísticas; notadamente são 
instigados pela possibilidade de experimentar, criar 
e compartilhar com toda a cidade.

Enfatizam na conversa a necessidade de se esta-
belecer políticas públicas. João coloca em questão 
que nunca ganhou nada com o grafite, “A gente 
queria, fazia vários projetos, tentava fazer várias 
coisas governamentais... e nunca rolava nada”. 
Para tal situação, João, junto com seu coletivo, 
produziram um vídeo sobre grafite, um trabalho de 
mais de um ano, que levaram a cidades do interior, 
proporcionando integração e reforçando a ideia de 
formação; João considera essa conquista importante, 
assim como a criação de estratégias particulares para 
viabilizar os projetos, “já que não tem verba pública, 
tem que fazer independente... com o que cada um 
puder contar, juntando todo mundo pra fortalecer”.

Renderson complementa “...não existe política 
pública pra arte urbana. Não existem projetos. Existe 
eventismo [...] e a gente também precisa se posi-
cionar [...] Se eles estão se omitindo, a quebrada tá 
padecendo” e fecha seu posicionamento pontuando 
sobre a necessidade do diálogo aberto, com a par-
ticipação do poder público e também da academia, 
não para deturpar a ideia de arte urbana, mas para 
promover as ações, entendendo a arte pública como 
uma “necessidade básica”.

...diálogo com o público

O bate papo rolando, a noite chegando e todos 
muito empolgados para continuar a conversa, prin-
cipalmente quando o ponto abordado é a vontade, 
o desejo de estar na rua produzindo arte, seja no 
grafite, no rap, no break... Grolli vê seu movimento 
como uma doação, “Não tô lá na galeria vendendo 
meu trabalho, eu tô dando o meu trabalho pra todas 
as pessoas... então vale muito a pena”. Assim como 
Renderson que enxerga a arte urbana com “um 
grande poder de transformação”.

Sobre a ocupação dos espaços da cidade, os 
caminhos que percorrem para colocar em práti-

XP), Patty (Layde) e o artista Roberto Passos. Segundo Orion a ideia é aprender 
sobre o contexto, ensinar as técnicas para desenvolver o grafite. Já a professora 
Eluiza Bortolotto, dos cursos de Artes Visuais e de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coloca que as discussões relaciona-
das à arte urbana também estão presentes nesses cursos. Enquanto professora de 
história da arte, aborda com os acadêmicos as relações da arte contemporânea 
e o grafite, e eles estudam sobre os artistas que tiveram influências ou desen-
volveram produções nesta linguagem, relacionando com o contexto histórico. 
Desde agosto desse ano, a professora vem desenvolvendo um projeto de ini-
ciação científica que aborda as relações entre arte, design e arquitetura. Como 
as interações da arte com o espaço urbano a interessam, a proposta se volta às 
duas áreas, uma de arte grafite e outro na área de esculturas em espaço urbano. 
Devido às manifestações que aconteceram no Brasil em junho de 2013, a Escola 
Estadual Prof.ª Maria Rita de Cássia Pontes Teixeira teve os muros pichados em 
protestos consoantes às manifestações e na sequência pelos próprios alunos da 
escola. Desse movimento, a direção percebeu a necessidade de discutir tanto 
sobre os acontecimentos do país, quanto sobre as pichações feitas nos muros 
da escola e juntamente com os alunos iniciaram a ideia de trabalhar os muros 
com grafites. Fizeram parceria com o Coletivo Detona que, em sua 3ª edição, 
convidou grafiteiros de toda a cidade para produzir arte em toda extensão in-
terna dos muros da escola. 

A escola entendeu que, para esse projeto, seria importante tanto o estudo 
teórico quanto o desenvolvimento prático, por isso recebeu durante o projeto a 
participação de grafiteiros da cidade, ministrando oficinas e realizando conversas 
sobre o grafite e sua história e a diferença entre grafitar e pichar. Segundo a dire-
tora Neri esse projeto “foi a tentativa de conscientizar os alunos e a comunidade”.

 Finalizando no dia 27 de setembro de 2014, a escola e o coletivo Detona 
receberam cerca de 50 grafiteiros para um trabalho conjunto. Também participou 
desse projeto o grafiteiro paulista Shock maravilha, a convite do coletivo Detona, 
que ministrou um workshop para todos os participantes e depois grafitou no muro. 
De portões abertos e para além dos muros, a escola recebeu o cortejo do grupo 
Maracangalha, skatistas, DJs, e a participação essencial dos alunos da escola.

O mesmo percurso vem sendo traçado por outras escolas, como pode ser ob-
servado na Escola Estadual São José, que utilizam da pintura nos muros, seja com 
o grafite autorizado, seja com a elaboração de projetos de professores e alunos a 
partir de temas previamente discutidos ou ainda com a contratação de artistas para 
realizar essas pinturas. A grande questão apontada por essas escolas é a vontade 
de ter nos muros um trabalho com estética, pensado, estudado, que proponha um 
diálogo entre a comunidade. O que não querem e deixam claro é o vandalismo, a 
depreciação do patrimônio, por isso a discussão sobre arte urbana está cada vez 
mais presente no espaço escolar.

 Um impasse dificulta o trabalho nos muros da Escola Estadual Maria Constança 
de Barros Machado. Também pensando em grafitar os muros externos e desviar o 
foco das pichações para esse local, a escola criou no início de 2014 o projeto Grafite 
Legal, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Conforme 
a coordenadora de projetos da escola, Vera Lúcia Monteiro, a escola já recebeu 
a doação de cerca de nove mil reais em tintas e conta com a parceria de artistas, 
grafiteiros e alunos interessados em dar cara nova aos muros brancos pichados da 
escola, porém, o projeto ainda não saiu do papel. Por conta de o prédio ter sido 
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em 1996 foi tombado como patrimônio 
histórico e, em função dessa condição, houve o questionamento da legalidade de 
grafitar um local tombado. No aguardo da decisão da justiça de aceitar o projeto 

CULTURA EM MS - 2014 - N.7 51

A arte urbana está cada vez mais presente no espaço 
escolar, contribuindo com um rico debate sobre o lugar que 
vivemos e/ou queremos.

TA
TI

A
N

A
 M

A
G

A
N

H
A



CULTURA EM MS - 2014 - N.752

D

ca as ideias, os deslocamentos que realizam e a 
aceitação do centro e do bairro por onde transitam 
para compartilhar sua produção, João enfatiza que 
“o diálogo e o argumento são os mesmos”: sentem-
-se pertencentes à cidade e não veem barreiras 
territoriais para a produção do que fazem, Grolli 
diz “a cidade é minha” e Renderson completa “a 
cidade é nossa”.

Juninho vê nisso a maior recompensa: a arte “ex-
pandindo pra um pouco de cada lado da cidade”, e 
Mano X finaliza: “aqui é o Pantanal, mas o seguinte, 
tem rap de responsa, tem b-boy de responsa, tem 
grafiteiro de responsa, tem DJ de responsa, só colar 
pra cá, mano, que você vai ver a diferença [...] a 
gente não deve nada pra ninguém de fora, a gente 
tá aqui representando nossa cultura da melhor forma 
possível”. 

E assim da mesma maneira como o bate papo 
começou, foi finalizando. Às vezes saia da conversa 
um, depois dois, outras vezes saiam em duplas e o 
grupo foi se desfazendo, deixando uma boa reflexão 
sobre a arte de rua, também carregavam com eles um 
sonho pessoal e coletivo de fazer arte, independente 
do espaço ou lugar!

Do latim o termo urbano refere-se “ao que é pró-
prio da cidade”, disso as ações que são desenvolvidas 
no seu cotidiano, desde a formação de grupos para 
alertar sobre sua deterioração até a fala do indivíduo 
comum em prol da manutenção/conservação dos 
espaços de domínio público. O que é próprio da 
cidade é criado e transformado a partir das relações 
estabelecidas entre os sujeitos que nela habitam. Em  
sua formação, culturas distintas vão sendo incorpo-
radas, construindo um processo histórico permeado 
por experiências entre os diferentes sujeitos; essa 
mesma história por vezes revela a tensão existente na 
vida em sociedade: as disputas de poder, as oligar-
quias, os excluídos e marginalizados; a opressão do 
pensamento dominante, a demarcação de espaços 
e territórios constituídos por desigualdades sociais e 
pela distinção dos sujeitos a partir de valores econô-
micos, políticos e sociais.

O que não podemos negar é a existência de 
grupos sociais com energia e potência para gerar 
mudanças, para expor a partir de suas manifesta-
ções a vontade de ser acolhido, respeitado na sua 
diferença, pertencente a um lugar e um tempo, 
ocupando um território que também é seu. Terri-
tório nesse sentido não é um pedaço de chão, um 
punhado de terra, mas a dinâmica, o movimento, 
a capacidade de mover-se em prol da integração 
das diferenças e não a separação ou o isolamento 
de um punhado de gente com seus pensamentos 
únicos.

Na cena urbana, nem tudo é aceito por todos 
da maneira como está organizado, daí os diferentes 
comportamentos para a composição de uma cultura 
urbana, ou seja, uma rede de relacionamentos tecida 
no cotidiano com a apropriação de valores ditos 
da cultura popular e/ou da cultura erudita que se 
intercruzam para permitir que as diferenças aconte-
çam; que o outro aconteça para além das limitações 
geográficas.

da escola e permitir que os muros sejam grafitados, revitalizados, estudados em 
linhas, cores, sprays e pincéis, até a reflexão sobre o que é permitido em um prédio 
tombado como patrimônio (qual parte dele é tombada, se apenas o prédio ou a 
extensão de todos os seus muros), só não vale ficar em cima do muro

Intervenções para olhar,  
provocar, sentir e conhecer 

Hoje alguns termos são presentes no campo das artes, como a intervenção 
urbana, que tem dentro do contexto da arte contemporânea um enfoque na arte 
urbana ou arte pública. Com isso os artistas exploram o cotidiano da cidade, das 
pessoas, analisam e experimentam situações que têm, por vezes, o objetivo de 
dialogar com o público, de repensar os espaços de convívio, e de aproximar as 
produções das diversas linguagens com o tempo presente. Nisso podemos inserir 
o grafite, a pichação, a performance, todos com seus múltiplos sentidos e sem 
uma definição fechada, única para designar cada um dos termos, mesmo porque 
são questões muito recentes e que estamos vivenciando e atribuindo ao mesmo 
tempo sentidos e significados. 

De exemplo, podemos usar o termo pichação, que, para a professora Eluiza 
Bortolotto, “não é um termo usado em todos os lugares, é um termo que aparece 
no Brasil associado aos grafiteiros que vão trabalhar com escrita, porque é assim 
que o grafite começa. Essa distinção existe no Brasil, mas não existe em todos os 
lugares. Em outros lugares é grafite simplesmente”. De qualquer forma, embora se 
tenha algumas definições sobre o que é grafite e pichação, esses conceitos ainda 
estão se formando para nós, porque estamos participando desse momento. Ob-
servando a cidade é possível notar que estamos vivendo uma época de expansão 
muito rápida do grafite e de ele encontrando seus lugares e suas funções dentro 
do espaço urbano. Nos muros, fachadas de lojas e paredes, notamos tanto um 
grafite mais irreverente, contestador, que questiona o sistema, como também aquele 
grafite feito para embelezar um local, sem necessariamente estar relacionado a 
uma mensagem crítica. 

Guto Naveira que produz telas, painéis, ilustrações e também desenvolve tra-
balhos no meio editorial, escolheu o grafite, desde 2008, como uma vertente de 
suas produções artísticas. Sozinho ou nos coletivos que participa como o Eterno 
Art Crew, que pinta juntamente com artistas de Corumbá: Helker Hernany, Vitor 
Ghostflower  e Rudy. Com esse coletivo, acredita fortalecer o elo com artistas do 
interior do Estado. Nesse sentido, vê como positivo os coletivos, a troca de ideias 
em grupo e o aprendizado que esses momentos proporcionam. Além dos traba-
lhos no Estado, também tem parcerias com grafiteiros de São Paulo como Marcelo 
Zuffo e Thiago Bender.

Em Campo Grande, é possível reconhecer alguns trabalhos do Guto, tanto em 
fachadas de lojas, como em muros de casas. Segundo ele, “as pessoas aqui em 
Campo Grande têm mudado o conceito com relação a esse tipo de arte”. Pontua 
que mesmo em temas propostos pelas pessoas que contratam o seu trabalho o 
que ele destaca é a arte, “nunca pratiquei a pichação, pois creio que as experiências 
positivas são muito mais compensadoras e gratificantes na arte e a mensagem de 
um bom trabalho se faz com detalhes de conduta e de postura”. 

A relação com o público e a proximidade em dialogar sobre a arte é uma ca-
racterística da arte de rua; das intervenções que os artistas propõem considera-se 
não apenas a utilização da cidade como suporte, mas dessa relação também. Em 
Campo Grande, desde 1996 a artista Ana Ruas vem propondo em suas intervenções 
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A cultura massificada também é colocada em 
debate; afinal o comportamento padronizado pode 
ser visto nos grandes centros, como nos bairros mais 
afastados, em pequenas cidades do interior como 
em grandes metrópoles em que é ditado o modo 
de falar, vestir, expressar, as gírias de determinados 
grupos, os conceitos de beleza; disso a necessidade 
de sair da caixinha do senso comum e poder expri-
mir as peculiaridades de determinado local, com 
características criadas a partir do respiro urbano do 
espaço que se vive. 

Por isso, a arte urbana ou arte pública utiliza a 
cidade como seu grande suporte; para manifestar 
as intenções artísticas e estéticas, independente de 
ser um espaço público central ou periférico,o que 
vale dizer é que estão cada vez mais presentes no 
dia a dia das pessoas, tornando-as coparticipantes 
das produções, chamando nas ruas todos para 
interagir, tanto com sensibilidade quanto com 
criticidade. A arte está para isso, submetida ao 
ambiente – chuva, sol, ventanias, tempestades – 
submetida às pessoas com seus estranhamentos, 
com seus pontos de interrogação e exclamação – 
submetida ao tempo e sua efemeridade – e sim! 
Submetida à subversão! 

Existe a ideia na arte urbana de inserção e inclu-
são da arte na vida das pessoas, sem que paguem 
nada para isso – distante dos processos de institu-
cionalização, em que as propostas dos artistas são 
lançadas para a aceitação/intervenção de curadores 
de museus e galerias – A cidade é o grande museu 
sem portas, o teatro sem cortinas, a dança sem o 
linóleo, a palavra sem ponto final! É o inusitado do 
desenho no muro da esquina, o contraste do con-
creto cinza frio com o colorido do grafite, do “piche 
preto” de quilômetros de asfalto ao “pixo preto” 
ilegal – vândalo – nas paredes, monumentos, casas, 
com frases que por vezes contestam ou representam 
de uma maneira politicamente incorreta, que além 
dos buracos nos asfaltos, existem buracos sociais não 
vistos pelo poder público. Que as imagens, a voz e os 
gestos expressos pelos artistas nas ruas estabeleçam 
possíveis diálogos e produzam relações de sentidos 
nas pessoas que não apenas habitam, mas que vivem 
e compartilham os espaços da cidade.

a possibilidade de olhar o espaço urbano fora do ritmo convencional. Com suas 
produções interfere com formas e cores em alguns espaços de convívio público 
até então esquecidos para o olhar comum, habitual, e que são transformados 
pela artista. Viadutos, passarelas, muros e paredões são invadidos por pinturas de 
títulos variados como “‘Flores”, “Gaivotas”, “Peixes”, “Origami”, “Céu”, “A cidade” 
pintada no paredão do “camelódromo”, “Vida” no muro de um hospital particular 
e com outras tantas temáticas a artista vai intervindo com seu olhar no cotidiano 
da cidade e das pessoas que nela habitam.

Em 2014, entre os meses de setembro e outubro, Ana Ruas, por meio do projeto 
Artes Visuais em MS – Processos Compartilhados, com financiamento do Fundo de 
Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS), expôs nas ruas de Campo 
Grande 12 placas de outdoor obras de artistas regionais que integram o acervo do 
Museu de Arte Contemporânea de MS (Marco), propondo ao público “conhecer 
mais sobre a cultura regional e visitar o Marco”.

Também, provocando os olhares não menos curiosos à performance, que surge 
no século XX nos Estados Unidos de um gênero da arte chamado de performance 
art, que faz a junção e a mistura de outras linguagens como o teatro, cinema, 
dança, poesia, música e artes plásticas.

Em Campo Grande a performance vem aos poucos aparecendo no cenário 
artístico. Em novembro deste ano (2014), aconteceu o primeiro encontro de 
performance, denominado “IPêrformático”. O nome do encontro, segundo os 
artistas/organizadores, “dialoga com o nome da árvore ‘Ipê’, nativa brasileira e 
muito presente nas terras sul-mato-grossenses; com o prefixo ‘hiper’ que significa 
em excesso; e com ‘IP’, o número de identificação do computador, do local de 
contato, conexão”. Pontuam ainda que nessa primeira edição o foco foi a difusão 
da linguagem, visando o diálogo entre as “produções artísticas e performáticas de 
artistas locais e de outros Estados”.

Com o tema “No princípio não era nada”, os IPêrformáticos Yura, Thiago Mo-
raes e Carin Louro organizaram todo o evento e participaram enquanto artistas 
performáticos. Também o evento contou com a participação de outros artistas, 
pesquisadores e performers, além da curadoria dos vídeos realizado pela profa. 
dra. Eluiza Bortolotto e das performances o prof. dr. Paulo Antonini.

Para maior conhecimento tanto dos artistas locais quanto do público de Campo 
Grande, pouco acostumado a presenciar performances nas ruas e outros locais 
públicos da cidade, as performances conseguiram provocar uma ebulição por onde 
passaram. A arte urbana que tem essa característica de conciliar as diferentes lingua-
gens artísticas tem no interior de Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, um 
representante que produz arte abusando de imaginação e sensibilidade: o poeta, 
músico, ator e educador Emmanuel Marinho, que também desenvolve trabalhos 
relacionados a intervenções urbanas e acredita que iniciou esse trabalho já nos 
anos 1960, quando, ainda menino, construiu um circo em um terreno baldio ao 
lado da sua casa. Nos anos 1970, fazendo faculdade em São Paulo, participou de 
inúmeras apresentações nas ruas e praças da capital.

“A Bicicleta do Poeta” é uma intervenção urbana concebida e interpretada por 
Emmanuel para ser apresentada nos mais variados lugares, ao ar livre, em praças, 
pátios de escolas, ruas... “É resultado de uma pesquisa com a palavra poética e o 
teatro de rua”. Esse trabalho que teve estreia oficial no Festival Internacional de 
Teatro de Brasília/Cena Contemporânea, no final de agosto de 2014, tem encantado 
o público com sua forma de dizer palavras, com gestos e com a sutileza e a forma 
lúdica de provocar o público. 
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Ao anoitecer, a Orla Morena ganha novos tons e nos mostra 
que a conversa precisa acabar.  Fecha-se então por aqui e 
abre para toda a cidade: reunir, agrupar, formar coletivos, 
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Sobreviver pela palavra
Manoel de Barros

Sobreviver pela palavra

EEscrever este texto foi um desafio em vários as-
pectos, mas o principal deles foi o fato de não poder 
contar com o poeta para conferir lugares, datas e 
acontecimentos. Mesmo se pudesse, certamente 
Manoel de Barros iria manter-se fiel ao lema de que 
“tudo o que não invento é falso”. Constatei ser muito 
comum, por exemplo, que uma mesma história re-
latada pelo poeta em uma entrevista surja em outra 
num período de tempo completamente diferente. 
Resolvi arriscar e tornar bem-vindas as imprecisões 
porque a poesia delas prescinde e a vida do poeta nos 
interessa enquanto voz poética, aquela que perma-
nece. Vali-me de entrevistas concedidas por escrito 
a jornalistas, pesquisadores e leitores, e de poemas 
para delinear uma biografia possível. Portanto, não 
esperem exatidão. Afinal, “Poeta nunca bota data 
na existência”.

Depois que Manoel de Barros virou passarinho, mais tocante ainda ficou 
sua definição de que a poesia é “voar fora da asa”. O poeta alçou sua arte 
na história da literatura brasileira, mantendo-se reservado em vida. “Para ele, 
a obra literária é o mais importante”, escreveu Maria Adélia Menegazzo em 
artigo publicado no livro Vozes da Literatura, lançado dias antes da morte 
do poeta em 13 de novembro. Em processo de fechamento quando desta 
perda, a Cultura em MS decidiu reproduzir aqui o detalhado verbete da 
pesquisadora sobre a trajetória de Manoel de Barros, para contribuir com a 
circulação desse precioso material sobre o poeta das inutilezas, criador de 
Bernardo, autor de uma poética de encantamento único.

A partir de poemas e entrevistas a jornalistas, pesquisadores e leitores, 
Maria Adélia Menegazzo delineia uma “biografia possível”. Doutora em 
Teoria Literária e Literatura Comparada (Unesp), professora aposentada da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela acompanha há tempos a 
poética de Manoel de Barros, tendo a abordado mesmo em seu primeiro 
trabalho maior, a dissertação de mestrado que gerou o livro Alquimia do 
verbo e das tintas nas poéticas de vanguarda, de 1991. Membro da Asso-
ciação Brasileira de Críticos de Arte e da Academia Sul-mato-grosssense de 
Letras, ela também publicou, entre outros, os livros Poética do recorte (2004) 
e, em co-organização, Antologia de textos da literatura sul-mato-grossense 
(2013), com Maria da Glória Sá Rosa e Albana Xavier Nogueira, e A Crônica 
dos Quatro, com Abílio Leite de Barros, Maria da Glória Sá Rosa e Theresa 
Hilcar (2014). 

As fotografias que acompanham o texto são de Marcelo Buainain, do 
qual ainda reproduzimos um depoimento sobre a relação com o poeta, 
que lhe foi vizinho. Pesquisadora e fotógrafo acompanharam a trajetória de 
Manoel de Barros desde antes de sua consagração “lenta e demorada”, nas 
palavras de Abílio Leite de Barros em crônica recente sobre o querido irmão 
mais velho. Antes de todos os grandes prêmios, nacionais e internacionais, 
e as traduções, e os filmes, e as homenagens de doutor Honoris causa em 
tantas universidades, José Octávio Guizzo também vira em Manoel de Barros 
o seu potencial de renovação da linguagem, e é dele o título que aqui (re)
publicamos. Se, nos tempos da publicação da entrevista de Guizzo na revista 
Grifo n. 2, de 1979, “sobreviver pela palavra” era a militância de Manoel, hoje 
é nosso consolo. Mesmo sem ele escrevendo novas invencionices, continua-
remos eternamente leitores de sua poética, infinitamente rica.   (Moema Vilela)

Primeira contradição: o poeta nasceu em Cuiabá, 
em 19 de dezembro de 1916, no Beco da Marinha. 
Nome de pia, Manoel Wenceslau Leite de Barros, filho 
de João Wenceslau Leite de Barros e Alice Pompeu 
Leite de Barros (ROSA, 1992, p.46). Ainda no colo 
da mãe, mudou-se para Corumbá e foi morar no 
Pantanal, na fazenda Campinas adquirida pelo pai. 
Nhecolândia é o nome da região em que ela ficava, 
o que já induz ao lúdico. Era um lugar sem nome 
nem vizinhos. Ali se crescia sem ter outra casa ao 
lado. No lugar só constavam pássaros, árvores, o 
rio e os seus peixes. O resto era só distância. A tudo 
isto seu pai chamava exílio (EF*, 2000, p.11-12). 
Nesse lugar, como para qualquer criança, tem origem 
suas primeiras invenções, que vêm das brincadeiras 
de subir em árvore, criar bichos com ossos e frutas, 
pegar passarinho, montar bezerro, tomar banho 
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de rio. Além disso, diz o poeta que aprendeu com 
os pássaros a explorar a sonoridade das palavras 
(MM*, 2010, p.459). Assim, quando lemos seus 
livros dedicados ao público infantil, mas não apenas 
neles, podemos divisar o quanto do menino Mano-
el está descrito ali. E alargado também, pois que 
inventar aumenta o mundo. No confronto com os 
depoimentos dados pelo poeta sobre si, podemos 
compreender que a riqueza daquela infância foi em 
grande parte produzida pela palavra (ROSA, 1992, 
p.47). A mãe Alice, que tocava violino, é tida como 
uma das fontes de interlocução e percepção poética. 
Pelo menos aos olhos do pequeno fazedor de inu-
tensílios é ela quem sentencia: “Meu filho, você vai 
ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida 
toda” (ESC*, 1999, p.470).

No galpão da fazenda, com os peões, aprendeu 
a conhecer o outro lado das coisas, o nome das 
tralhas, as histórias de assombrações e de anda-
rilhos perdidos pelo mundo, que terão um lugar 
privilegiado entre suas criações poéticas. É, assim, 
de início no Pantanal, na infância antes do colégio, 
que Manoel de Barros tem contato com o falar da 
região. O menino era também muito amigo das 
mulheres negras que ajudavam sua mãe na fazenda 
e com elas enriqueceu seu vocabulário de arcaísmos 
e africanismos. Juntando todos esses dados pode-se 
pensar na linguagem singular utilizada pelo poeta 
bem como na origem do idioma criado por ele, o 
“manoelês archaico” (LSB*, 1996, p.43). Como bem 
explica (em uma entrevista concedida a Adélia Maria 
Lopes, do jornal Nicolau, de Curitiba, em 1991), 
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nunca foi um filólogo, não estudou a etimologia 
das palavras, as raízes do nosso idioma, mas sempre 
se interessou em acompanhar as mudanças que as 
palavras sofrem no tempo e as criações feitas pelos 
escritores (LOPES, 1991). Também se sabe que a lei-
tura de dicionários como o Caldas Aulete e o Viterbo 
é tida como fonte de criação.

Manoel aprendeu a ler e a escrever aos seis anos, 
sob os cuidados da irmã de sua mãe, Rosa Pompeu de 
Campos. Aos oito anos, em Campo Grande, entrou 
no curso primário, como aluno interno, no Colégio 
Municipal, e teve como primeira professora Oliva 
Enciso. Em 1937, com onze anos, foi fazer o ginásio 
no Rio de Janeiro e, depois do exame de admissão, 
matriculou-se no Colégio Lafayette, onde seus limites 
foram transpostos. Como orientador de leituras teve 
o Padre Ezequiel, professor de latim e de francês, 
personagem que aparecerá nos poemas que refletem 
sobre sua formação poética. Em depoimento dado 
a Maria da Glória Sá Rosa e Idara Duncan, para o 
livro Memória da Arte em MS (ROSA; MENEGAZZO; 
RODRIGUES, 1992), Manoel arrola sua formação 
de leitor a partir de então: os clássicos portugueses 
quinhentistas, Bernardim Ribeiro, Sá de Miranda e 
Camões, os barrocos Frei Luís de Sousa, Manuel Ber-
nardes e Antônio Vieira. Esse último será objeto de 
sua reverência, não apenas por mencioná-lo sempre 
que fala sobre os autores que o influenciaram, mas 
explicitamente no modo como organiza as palavras 
no verso e os desvios gramaticais. Vieira represen-
tou, naquele momento, a medida da liberdade que 
o internato não lhe dava. Além dos portugueses, 
conheceu a tradição da literatura francesa por in-
termédio de Molière, Voltaire, Montaigne, Pascal, 
Montesquieu, Rousseau, Musset, e ainda os poetas 
malditos: Baudelaire, Mallarmé e Rimbaud. Desse 
último, leu tudo o que estava disponível. Shakespe-
are e Joyce só os leu em traduções. As interrogações 
acerca do homem e do mundo eram filtradas por 
leituras de Schopenhauer. 

No terceiro ano do ginásio, foi reprovado e saiu 
do internato. Passou a estudar, então, no Colégio São 
José, dos Irmãos Maristas. Por aqueles tempos, lendo 
Camões, produz cerca de 150 sonetos. Provavelmen-
te faziam parte do primeiro livro de poemas, intitu-
lado Nossa Senhora da minha Escuridão, apreendido 
pela polícia anos mais tarde e nunca mais localizado, 
mas que, segundo o poeta, o teria livrado da prisão. 

O “ofício” de poeta propriamente dito começa 
em 1937, com a publicação de Poemas Concebidos 
sem Pecado, título que já prenuncia a irreverência 
com que o poeta vai tratar o processo de criação, 
os conceitos tradicionais de verso e os assuntos da 
poesia. Em 1942, publica Face Imóvel.

Entre 1939 e 1943, cursou a Faculdade de Direito 
de Niterói. Em entrevista, o poeta afirma que não 
sabe como conseguiu se formar porque pouco fre-
quentava as aulas. Morava no porão de uma pensão 
no Largo do Catete, com outros mato-grossenses que 
estudavam no Rio de Janeiro e, com eles, integrava 
a Juventude Comunista, conforme entrevista a Ana 

Accioly (ACCIOLY, 1989). Sua adesão ao partido e ao 
movimento, bem como a ruptura é vista criticamente 
e sempre mencionada em entrevistas. Entre o final 
do curso e a volta a Corumbá, onde trabalhou no 
cartório de um parente (BEDA, 2002, p.14), Manoel 
se dedica a viagens pela América do Sul e trabalha 
com incorporação de imóveis.

Viaja para os Estados Unidos em 1946, perma-
necendo mais tempo em Nova York, onde frequenta 
cursos de arte e de cinema, museus e clubes de músi-
ca. O choque cultural provoca mudanças profundas. 
Além de conhecer outros autores das literaturas de 
língua inglesa, como Walt Whitman, William Blake 
e Virginia Woolf, redescobriu Elliot e teve acesso a 
Ezra Pound. O poeta reconhece, em várias entre-
vistas, que este foi um momento de descobertas e 
questionamentos, uma verdadeira saison en enfer. 
É quando se defronta com a Guernica, de Pablo 
Picasso, que naquele momento estava exposta no 
Museu de Arte Moderna (MoMA), além de quadros 
de Braque, Klee e Miró, que irão compor a base 
pictórica de sua poética. É ainda em Nova York que 
o poeta conhece mais de perto a linguagem de seus 
cineastas favoritos, “os poetas da imagem” (ACCIOLY, 
1989, p.52), Federico Fellini, o “transfigurador de 
tudo”, Akira Kurosawa e Luís Buñel, para os quais 
“as evidências não interessam”. 

De volta ao Rio de Janeiro, em 1947 conhece e 
se casa com Stella, “querida companheira de toda 
a vida e de toda a poesia”, como está registrado na 
dedicatória da primeira edição de Gramática Expo-
sitiva do Chão: Poesia quase Toda (GEC*, 1990). 
Em 1948, nasceu Pedro, o primeiro filho. Depois 
vieram Martha e João. Ficaram morando no Rio por 
doze anos quando, então, Manoel herda as terras 
do pai, junto com os irmãos. Muda-se para Campo 
Grande a fim de tomar posse da fazenda que lhe 
coube. Manoel administrou durante décadas o seu 
patrimônio, o que lhe permitiu ser, acima de tudo, 
poeta. São vários os depoimentos de familiares que 
atestam o fato. Hoje, Manoel e Stella têm sete netos 
e, até o momento, cinco bisnetas.

Depois de 14 anos da publicação de Face Imóvel, 
livro em que se pode perceber o vínculo de leitura 
com os poetas modernistas brasileiros, principalmen-
te Carlos Drummond e Manuel Bandeira, Manoel de 
Barros publica, em 1956, Poesias, onde investe em 
várias formas poéticas, desde canções e sonetos, a 
odes e poemas em prosa. Nele já se delineia a prática 
da liberdade de criação que vislumbrara na obra de 
Rimbaud e de Paul Klee.

Em 1960, com a publicação de Compêndio para 
Uso dos Pássaros, Manoel de Barros recebe seu pri-
meiro prêmio literário, o Prêmio “Orlando Dantas”, 
conferido pelo jornal Diário de Notícias, do Rio de 
Janeiro. Nesse livro, o poeta se apropria da linguagem 
infantil e cria uma linguagem poética sem limites de 
qualquer espécie, arrombando a gramática tanto 
quanto o sentido das palavras. Pode-se ver que a 
fala dos filhos Pedro, João e Martha é o ponto de 
partida para a criação de sintagmas e imagens cuja 

O “OFÍCIO” 

DE POETA 

PROPRIAMENTE 

DITO COMEÇA 

EM 1937, COM 

A PUBLICAÇÃO 

DE "POEMAS 

CONCEBIDOS SEM 

PECADO", TÍTULO 

QUE JÁ PRENUNCIA 

A IRREVERÊNCIA 

COM QUE O 

POETA VAI TRATAR 

O PROCESSO 

DE CRIAÇÃO, 

OS CONCEITOS 

TRADICIONAIS 

DE VERSO E OS 

ASSUNTOS DA 

POESIA.



CULTURA EM MS - 2014 - N.7 57

lógica se assenta na desrazão. Interroga-se com 
Jorge de Lima: “Porquanto, como conhecer as coisas 
senão sendo-as?” Dessa apropriação, intensifica-se 
uma poética de cunho surrealista, não exatamente 
o surrealismo de superfície, que nada mais faz além 
de juntar coisas diametralmente opostas, mas aquele 
que possibilita transcender verbalmente a realidade, 
fazendo com que dela resultem leis próprias, cria-
das por uma vontade singular, como, por exemplo, 
“moscas portadoras de rios” ou “um jovem com uma 
cidade destripada dentro do olho” e “um pouco de 
mato invadindo as ruínas de sua boca”.

Manoel de Barros encontra, a partir daí, o espaço 
para alimentar os vários percursos de sua poética, 
intensificando a visualidade das imagens com objetos 
e personagens. Também é o momento de definição 
do exercício de pentear pedras e palavras, dar cada 
vez mais valor ao traste. Quando do lançamento 
de Gramática Expositiva do Chão, em 1969, o po-
eta recebe seu segundo prêmio literário, o Prêmio 
Nacional de Poesia da Fundação Cultural do Distrito 
Federal, durante o Encontro Nacional dos Escritores, 
em Brasília. Já estão ali presentes Joyce, Raskolnikof, 
Paul Klee, o homem de lata, entre outros sujeitos 
poéticos com os quais manterá um diálogo constante 
nos livros posteriores. Matéria de Poesia aparece em 
1970, perpassado pela tradição moderna e pela in-
venção, compreendida como as estratégias utilizadas 
pelo poeta para singularizar essa mesma tradição, 
ampliando seu alcance no tempo e no espaço. O 
mesmo se dá em Arranjos para Assobio, de 1982, 
premiado pela Associação dos Críticos de Arte de 
São Paulo. Esse livro também é considerado como 
a obra que projetou o poeta na grande imprensa, 
por meio de um artigo de Millôr Fernandes (Revista 
Istoé, 3 abr. 1984), dois anos depois do lançamento. 
Entre os arranjos compostos pelo poeta, encontra-
mos a armação de objetos lúdicos com emprego de 
palavras, imagens, cores, sons, geralmente feitos 
por crianças, pessoas esquisitas, loucos e bêbados. 
Articula de forma mais acentuada a relação entre 
poeta, poesia, inutilidades e inutensílios poéticos. 

Livro de Pré-Coisas, roteiro para uma excursão po-
ética ao Pantanal, publicado em 1985, reúne textos 
publicados no boletim da Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul (ACRISSUL) e modificados 
para o livro. O poeta achou de fazer prosa poética e 
escreveu o roteiro. O Pantanal que nele se encontra 
não é o mesmo com que a gente se defronta quando 
faz uma excursão não poética. Traz uma natureza 
adoecida pelo poeta nos seus festejos de linguagem. 
O mesmo acontece com os movimentos de cheias 
e vazantes do rio Taquari, as expressões populares, 
os tipos humanos, a carreta pantaneira e Bernardo. 
Tem início, ainda, uma história natural baseada em 
tratados antigos, e um livro de pré-coisas, dialogando 
com Heráclito. Um Pantanal prenhe de poesia. O 
hábito de se interrogar sobre as coisas transforma-se, 
então, em celebração das coisas. 

A publicação de O Guardador de Águas, em 
1989, leva Manoel de Barros a receber um dos 

maiores legitimadores de qualidade da literatura 
brasileira – o Prêmio Jabuti, na categoria Poesia, 
concedido pela Câmara Brasileira do Livro. De fato, 
O Guardador de Águas revela de maneira direta a 
relação do poeta com a palavra e com a tradição 
literária. Intensificando a reflexão metalinguística, 
o poeta conclui: “O sentido normal das palavras 
não faz bem ao poema”, assim, “ao poeta faz bem 
desexplicar – tanto quanto escurecer acende os va-
galumes”. Esses versos-afirmações transformam-se 
em marca registrada da poesia de Manoel de Barros. 
Pontua-se mais uma vez a ideia de um projeto poético 
que se autorreferencia, que reaproveita imagens e se 
apresenta sempre ao avesso de toda a lógica racional. 
Não há propriamente ruptura nos termos da frase, 
dos versos, mas abolições da sintaxe, desvios do 
verbo para produzir assombros (entrevista a Antônio 
Gonçalves Filho – em GEC*, 1990, p.318). É também 
em O Guardador de Águas, na edição pela ART, que 
aparecem pela primeira vez os desenhos de Manoel. 
Segundo ele, fez os bonecos de brincadeira, “num 
surto de puerícia” que lhe caiu. Os bonecos teriam 
“o peso da infância”, “o ar de inocência da natureza” 
(SPÍNDOLA, 2006, p.53-54). Dos passos da paixão 
surgem, aqui, os passos da transfiguração, porque 
ao poeta não lhe cabe sofrer ordinariamente, mas 
transfigurar, uma vez que sua matéria é a palavra. 

Em 1990, a editora Civilização Brasileira lança 
Gramática Expositiva do Chão (Poesia quase Toda), 
contendo todos os livros de Manoel de Barros pu-
blicados até aquele momento. O editor Ênio Silveira, 
amigo do poeta, deu-lhe a liberdade de escolher o 
ilustrador. Manoel preferiu Poty, Napoleon Potyguara 
Lazzaroto (1924-1998), que havia ilustrado a maior 
parte dos livros de Guimarães Rosa para a mesma 
editora e por quem Manoel tem grande admiração. 
São dezessete ilustrações que contribuem para a 
configuração das imagens propostas pelo poeta, 
mantendo o mesmo caráter lúdico. 

Concerto a Céu Aberto para Solos de Ave foi 
publicado em 1991, pela mesma Civilização Brasi-
leira, e desta vez o artista plástico Siron Franco se 
oferece para ilustrar o livro, desde a capa, que traz 
uma fotografia de uma concha com olho e alicate, 
ao gosto surrealista. Dentro, as letras que formam a 
palavra AZUL, intercaladas nas páginas do “Caderno 
de apontamentos” do avô e no “Caderno de anda-
rilho”, serão escritas por meio dos antigos carimbos 
que eram utilizados nos programas de alfabetização. 
Mais uma vez, há um canto paralelo entre o poeta e 
o ilustrador. A orelha do livro é de autoria do próprio 
Ênio Silveira que, à mesma época, propõe ao poeta 
que escreva um livro sobre Guimarães Rosa, que seria 
um best-seller. Segundo o poeta, saiu um texto mais 
rosiano do que seria necessário, portanto, rasgou, 
queimou, não escreveu mais sobre o assunto (entre-
vista a Maria da Glória Sá Rosa, 1992, p.60, e Caros 
Amigos, 1997, p.20). Tanto é assim, que na edição de 
O Livro das Ignorãças, em 1993, no final da relação 
dos livros do autor consta: “A sair: No sertão, no 
Pantanal: conversamentos com J. Guimarães Rosa”.
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O Livro das Ignorãças recebeu também uma edi-
ção especial organizada pelo bibliófilo José Mindlin e 
sua filha Diana Mindlin. Ilustrando a capa e a folha de 
rosto estão xilogravuras populares catalãs tiradas da 
revista Cavalo de Todas as Cores, número 1, publica-
da em Barcelona por João Cabral de Melo Neto, em 
janeiro de 1950. A edição de 300 exemplares saiu em 
outubro de 1993, com numeração manuscrita dos 
exemplares, além de correções de algumas palavras 
trocadas na impressão, pelo poeta.

Em 1996, Manoel passa a ter sua obra editada 
pela Record. Livro sobre Nada é o primeiro e recebe 

o projeto gráfico de Regina Ferraz que será a marca 
dos livros posteriores, como também dos livros an-
teriores que serão todos reeditados. As ilustrações 
desse livro são de autoria de Wega Nery, artista 
plástica nascida em Corumbá, com importante pa-
pel na história da arte brasileira, amiga do poeta. 
Livro sobre Nada recebe também um dos prêmios 
literários mais significativos àquela época, o Prêmio 
Nestlé de Literatura, que incentivava novos escritores 
e homenageava os já muito consagrados, como era 
caso do poeta Manoel de Barros. Muito mais do que 
um livro niilista, trata-se de um “nadifúndio”, livro 

Lembro-me que éramos vizinhos. Vivíamos num 
pacato bairro de elite localizado na capital do Estado 
do Mato Grosso do Sul. Um enigmático muro separava 
as nossas casas, o que me faz recordar dos momentos 
de privacidade que não vivi no quintal dos meus pais. 
Bem ou mal, a janela do poeta, o seu “quarto de ser 
inútil”, debruçava-se sobre nosso jardim me intimidando 
em qualquer anseio de liberdade e pequenos atos de 
libertinagem, normalmente tão desejados pelos jovens 
recém-saídos da adolescência, como eu era.

Lembro-me das inúmeras tardes que desfrutei na 
casa do vizinho, o “Caramujo Flor” – assim o cineasta 
Joel Pizzini o tratava – cuja poesia inspirada nas pequenas 
coisas ganhou encorpada envergadura. Como poderia 
me esquecer das tardes de insignificâncias vividas com o 
poeta, das conversas jogadas fora sobre temas diversos, 
entre eles o risco que a exuberância do Pantanal pode 
provocar na obra de um autor desatento?

Lembro-me da carta que o poeta me escreveu esbo-
çando um rascunho de um roteiro poético-fotográfico, 
um guia para o nosso projeto de livro sobre o Pantanal 
onde a fotografia dialogaria com a poesia e vice-versa. 

Tardes na casa do Caramujo-Flor
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Manoel de Barros, 
em 2013, o fotógrafo 

Marcelo Buainain 
escreveu em seu blog 

algumas memórias 
de sua vivência com 

o poeta, também 
seu vizinho, para 

desejar os parabéns. 
Aqui, reproduzimos a 
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Que pena, um sonho que não se concluiu em decorrência 
da minha mudança para a Europa.

Lembro-me do quanto persisti e insisti ao bater às 
portas dos editores brasileiros e estrangeiros sugerindo o 
“poeta do pantanal”, até então pouco conhecido, como 
pauta de uma matéria. Ora, esses esforços não foram em 
vão, pois lembro-me muito bem da alegria quando vi a 
reportagem O Poeta do Pantanal, estampada em várias 
páginas da revista Manchete, todas ilustradas com as 
fotografias daquele fotógrafo sonhador que nunca dei-
xou de acreditar na grandeza da poesia do seu vizinho.

Entre tantas lembranças do poeta, uma, em especial, 
está impregnada na minha memória e nas fotografias 
que refletem a inocência do seu sorriso de menino, suas 
doces gargalhadas e a sua serenidade ao mencionar o 
nome de Bernardo, o seu alter ego, homem primitivo 
do pantanal com quem Manoel dividiu a infância na fa-
zenda dos seus pais e quem também tive a felicidade de 
conhecer e fotografar.(..) São tantas as lembranças que 
não caberiam neste post, talvez todas inúteis para serem 
guardadas ou lembradas, pois como diria o poeta, “ando 
muito completo de vazio”.    www.buainain.com/blog
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onde o nada é nada mesmo, palavra por escrito. Vai 
se acentuando a relação entre o que o poeta faz e 
as entrevistas que concede, e o exercício intertextual 
torna-se mais evidente e constante. 

Assim, quando o poeta lança Retrato do Artista 
Quando Coisa, em 1998, há um diálogo evidente 
com o título da obra de James Joyce, Retrato do 
Artista Quando Jovem, um kusntelrroman, que 
relata a formação do escritor irlandês. Não se pro-
curem, no entanto, os mesmos passos de Stephen 
Dedalus, o personagem de Joyce, mas sim a apro-
ximação do poeta com as coisas da poesia. Dialoga 
com Fernando Pessoa, Machado de Assis, Bispo do 
Rosário, Rodin e Fellini para ficarmos em alguns 
poucos amigos literários citados diretamente. E tem 
Millôr Fernandes como ilustrador a distribuir formas 
desenformadas que têm início não se sabe onde e 
que terminam não se sabe por quê. Tudo, menos 
retrato. Ou como Fausto Wolff resume: Retrato do 
Manoel quando poesia. O hábito de se interrogar 
sobre as coisas transforma-se, então, em celebração 
das coisas. Citando o poeta Rainer Maria Rilke, para 
quem falar é celebrar, e Maurice Blanchot estudioso 
de Rilke, Manoel afirma querer celebrar o “ser-coisa” 
(SPÍNDOLA, 2006, p.12).

Um livro diferente será Para Encontrar o Azul Eu 
Uso Pássaros, que tem como subtítulo O Pantanal 
por Manoel de Barros, publicado em 1999, em edi-
ção bilíngue, pela editora Saber Sampaio Barros. O 
projeto de publicação foi coordenado por Iracema 
Sampaio, com fotografias de Asa Roy e Osmar Ono-
fre e recebeu incentivos da Petrobrás Gás e da Lei 
Estadual de Incentivo à Cultura. Mas não se espere 
que as fotografias ilustrem os poemas ou o seu 
contrário. Em várias entrevistas, o poeta fala sobre a 
necessidade que as pessoas têm de chamá-lo “poeta 
do Pantanal”, mas para ele importa transfazer a na-
tureza. Assim, nesse livro, e em todos os outros, não 
se encontra um Pantanal exuberante, uma correspon-
dência entre forma poética e forma natural, o que 
geralmente frustra certo tipo de leitor. O poeta afirma 
em entrevista concedida a Viegas (1994, p.20):

“É evidente que eu, tendo sido criado no Pan-
tanal, tenha em mim um lastro de brejos e de 
conchas. Tenho um sentido de abandono em 
mim. Um sentimento de lonjuras, de distâncias, 
de lugares sem dono. Venho daqueles tempos em 
que o Pantanal era o ermo. Fui criado naqueles 
ermos. Por isso tenho em mim um sentimento de 
abandono. Na minha meninice chegavam apenas 
carros de bois, de 3 em 3 meses no lugar em que 
morávamos. De forma que essa angústia de estar 
em lugar distante e perdido me acompanha até 
hoje. Não me seduz ver as paisagens do Pantanal 
porque elas estão dentro de mim. O que preciso 
é transfazê-las”.
A partir do ano de 2000, a filha Martha passa a 

ilustrar os livros de Manoel de Barros. No primeiro 
deles, Ensaios Fotográficos, uma forma sem definição 
aparece na capa e na primeira folha. Há uma com-
preensão muda entre o que o livro diz e o que essas 

formas são capazes de esconder. O poeta propõe o 
afastamento daquilo que é visível e investe nas coisas 
que não são passíveis de serem apreendidas pela 
máquina, como o silêncio, o perfume, a existência e o 
perdão. Recupera de Clarice Lispector o que é básico 
na poesia: “Eu te invento, ó realidade!”. 

Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo é publi-
cado em 2001. O título é um verso do Livro das Ig-
norãças, em evidente exercício intratextual. Também 
se aprofunda a visão do poema como inutilidade. 
O destaque fica para Bernardo, antes apenas uma 
voz entre outras, e que agora tem seu próprio livro, 
o Livro de Bernardo. Muito se comenta sobre essa 
figura, vista como alter ego do poeta para as coisas 
do chão, para a compreensão deste mundo ínfimo, 
cheio de trastes, graças e desertos. Bernardo tem 
uma existência poética que se mistura com o ho-
mem que de fato viveu próximo a Manoel de Barros. 
Bernardo da Mata, segundo o poeta, ou Bernardo 
Vieira da Silva nasceu em Cáceres, MT, e morava na 
fazenda do poeta, no Pantanal. Morreu em 2003, 
em Campo Grande, no Asilo São João Bosco, sob 
a responsabilidade de Stella e João Leite de Barros. 
Ficou ali seis anos. Foi enterrado na presença do 
poeta e pessoas mais próximas. Não se sabe ao certo 
sua idade, mas, em Cuiabá, Bernardo tinha 18 anos 
quando chegou à casa da família pedindo comida 
e passou a tomar conta da tia mais velha do poeta, 
tida por louca e que vivia isolada em seu próprio 
mundo. Apenas Bernardo se aproximava dela. Com 
a morte da tia, quatro anos depois, Bernardo foi 
levado para a fazenda da família no Pantanal da 
Nhecolândia. Lá se deu o encontro com o menino 
Manoel que durou por toda a vida. Segundo o po-
eta, com o tempo Bernardo foi deixando de falar 
e só escutava o que queria. Com sua inocência e 
mansidão, configurou-se poeticamente como uma 
voz na obra do poeta Manoel de Barros. Aparece 
pela primeira vez no Livro de Pré-Coisas, e em todos 
os livros subsequentes. 

Com Poemas Rupestres, de 2004, uma polifonia 
se instaura entre Canção de ver, Desenhos de uma só 
voz e Carnaval. O livro recebe o Prêmio Associação 
Paulista de Críticos de Arte (APCA) - 2004 de melhor 
livro de poesia, como também o Prêmio Nestlé de 
Literatura de 2006.

Em 2010, Manoel de Barros deixa a Editora Re-
cord e assina contrato de publicação com a Editora 
Leya, de capital português, cujo editor é Pascoal 
Soto, com quem o poeta já tinha realizado outros 
projetos. No mesmo ano publica Menino do Mato 
e Poesia Completa. Em 2011, Escritos em Verbal de 
Ave recebe um projeto gráfico diferente de Luciana 
Facchini e vem a público como um fanzini de gran-
des dimensões. Em 2012, Poesia Completa ganhou 
o prêmio português de Literatura, Casa da América 
Latina/Banif, destinado a distinguir obras de autores 
latino-americanos publicados em Portugal, e Escri-
tos em Verbal de Ave foi o vencedor do prêmio da 
Academia Brasileira de Letras, na categoria Poesia. 
A editora Leya está republicando separadamente os 
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livros do poeta, além de ter lançado, em 2013, uma 
caixa contendo 18 livros em brochura.

A partir de 1999, Manoel de Barros abre sua obra 
para o público infantil, começando com Exercícios 
de ser Criança, publicado pela Editora Salamandra, 
do Rio de Janeiro. O editor Pascoal Soto coordenou 
o projeto, resultando em um livro com ilustrações de 
bordados feitos pela família Diniz Dummont, de Pira-
pora, Minas Gerais, sobre desenhos de Demóstenes 
Vargas, da mesma família. O livro recebeu o Prêmio 
Jabuti de Ilustração, o Prêmio “Odylo Costa Filho” 
de melhor livro de poesia da Fundação Nacional do 
Livro Infantojuvenil e, ainda, o Prêmio de Literatura 
Infantojuvenil da Academia Brasileira de Letras, todos 
em 2000. 

Em 2001, a editora Record investe no setor de 
literatura infantojuvenil e publica separadamente 
como livro, uma parte de Compêndio para Uso dos 
Pássaros: Poeminhas Pescados numa Fala de João, 
com projeto gráfico de Ana Raquel. Cantigas por 
um Passarinho à Toa sai em 2003 e Poeminha em 
Língua de Brincar, em 2007, com ilustrações de 
Martha Barros.

 O Fazedor de Amanhecer, ilustrado pelo cartu-
nista Ziraldo, também autor de livros infantojuvenis, 
foi publicado em 2002 pela Editora Salamandra. No-
vamente, Manoel de Barros recebe o Prêmio Jabuti, 
agora na categoria livro de ficção. 

Nos anos de 2003, 2006 e 2008, aparecem as 
Memórias Inventadas: A Infância; A Segunda Infância 
e a Terceira Infância, respectivamente. A coordenação 
editorial é novamente de Pascoal Soto e o projeto 
gráfico de José Carlos Lollo, com iluminuras de 
Martha Barros. A editora é a Planeta do Brasil, braço 
editorial do Grupo Planeta, conglomerado espanhol 
líder de comunicação no mercado de língua hispânica 
e quinto maior do mundo. Memórias Inventadas: 
Infância figura entre os primeiros lançamentos da 
editora no Brasil. Os livros vêm dentro de uma caixa 
e as páginas soltas são enfeixadas por uma fita em 
laço. Mantém a ideia do poema como jogo, porque 
não há uma sequência de leitura a ser observada. O 
desejo de chegar à infância da linguagem, de poder 
nomear as coisas como se delas não tivesse qualquer 
informação é o que move essas Memórias.

O poeta Manoel de Barros sempre foi tido por ar-
redio, pouco dado a falas e festas, mas soube inven-
tar também a partir dessa fama: “Sempre que desejo 
contar alguma coisa, não faço nada; mas quando 
não desejo contar nada, faço poesia”, diz antes de 
abrir um grande sorriso. Aos poucos foi derrubando 
o mito do inacessível, permitindo, inclusive, que se 
fizessem filmes com sua participação, mas nenhum 
apenas biográfico, porque o poeta tem o “dão” de 
inventar. Joel Pizzini dá início a essa produção em 
1988, com o curta-metragem Caramujo-Flor. O 
roteiro é do próprio Pizzini com a colaboração de 
Eliane Bandeira e Clóvis Bueno. Artistas nascidos em 
Mato Grosso do Sul, são os personagens principais: 
Ney Matogrosso, Tetê Espíndola, Almir Sater, Aracy 
Balabanian e Rubens Corrêa. O filme de 21 minutos 

faz uma colagem de imagens e poemas, traduzindo-
-se como uma leitura da obra de Barros.

O Poeta é um Ser que Lambe a Língua da Palavra 
e Alucina foi o vencedor da primeira edição do DocTV, 
em 2003. O documentário, gravado nas cidades de 
Corumbá, Campo Grande e Rio de Janeiro, recria 
um percurso vida-obra de Manoel de Barros em um 
exercício compartilhado entre o documentarista e o 
próprio poeta. Roteiro e direção de Arlindo Fernan-
dez. Coprodução da TVE Regional-MS, Fundação 
Padre Anchieta – TV Cultura de São Paulo.

Paixão pela Palavra, documentário dirigido por 
Cláudio Savaget, foi exibido pelo canal Futura em 
cinco episódios. Alterna falas do poeta gravadas em 
1992 e outras, em 2007, compondo um quadro da 
infância, da juventude e da carreira do poeta. Tem 
narração da atriz Cássia Kiss e do jornalista José 
Hamilton Ribeiro. A equipe responsável pela série 
recebeu o apoio da Fundação Manoel de Barros 
(FMB) e da TV Pantanal durante o trabalho realizado 
no 4º Festival América do Sul, em Corumbá, que na 
edição de 2007 homenageou o poeta.

Em O Outro Lado de la Fronteira, Manoel de 
Barros conversa com os jornalistas Bosco Martins e 
Douglas Diegues, com exclusividade para TVE Regio-
nal (MS), também em 2007. O poeta rememora a 
infância, sua mocidade no Rio de Janeiro, a vanguar-
da primitiva e fala do seu próximo livro Memórias da 
Terceira Infância, entre outros assuntos. 

Ainda em 2007, o curta-metragem Língua de 
Brincar: Viagem à Poesia de Manoel de Barros, com 
direção de Gabriel Sanna e Lúcia Castelo Branco, 
traz depoimentos de leitores famosos de Manoel 
de Barros, como Maria Bethania, José Mindlin e Mia 
Couto. Mostra em cenas e contracenas, o poeta em 
casa recebendo a equipe do filme e conversando 
informalmente sobre sua vida e obra.

Só Dez por Cento é Mentira, dirigido por Pedro 
Cézar, em 2008, apresenta depoimentos de Bianca 
Ramoneda, Joel Pizzini, Abílio de Barros, Palmiro, 
Viviane Mosé, Danilinho, Fausto Wolff, Stella Barros, 
Martha Barros, João de Barros, Elisa Lucinda, Adriana 
Falcão, Paulo Gianini, Jaime Leibovicht e Salim Ramos 
Hassan. O filme de 82 minutos estreou para o público 
em 2010, ganhou o prêmio de melhor documentário 
longa-metragem do 2º Festival Paulínia de Cinema 
2009 e os prêmios de melhor direção de longa-me-
tragem documentário e melhor filme documentário 
longa-metragem do 5º Fest Cine Goiânia em 2009.

Como se pode perceber, o poeta é hoje recebido 
por todo tipo de leitor e em todas as mídias. Em 
2012, o projeto Crianceiras, do músico e produtor 
cultural Márcio de Camillo, resultou em um CD com 
músicas a partir de poemas, e em espetáculo cênico 
musical, que mistura teatro e cinema de animação, 
música, tecnologia digital e literatura, levando Ma-
noel de Barros diretamente para o público infantil. 
A direção do espetáculo teatral é de Luiz André 
Cherubini, com iluminuras de Martha Barros. 

Alguns de seus livros foram traduzidos para 
outras línguas, muitas vezes em forma de antolo-
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grandes prêmios brasileiros de literatura e alguns in-
ternacionais. É doutor Honoris causa de várias univer-
sidades. Para ele, a obra literária é o mais importante. 
Penso que cabe ao poeta, então, as palavras finais 
deste texto: “Nunca fiz nada de extraordinário. Lido 
apenas com o ordinário, o inocente, o intocado, o 
ínfimo. Tenho apenas meus versos e uma insegurança 
total. O que me faz muito bem”. 
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CCatí era uma menina da etnia Guató que aos quatro 
anos já navegava habilidosamente em sua canoa de um 
pau só. Sua rotina era ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, 
pescar, caçar e catar lenha para vender aos barcos a 
vapor que subiam e desciam o rio Paraguai.  

Vivia na ilha Ínsua, uma região de difícil acesso, 
unicamente fluvial, na fronteira entre Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e Bolívia, suscetível às cheias sazonais 
da planície pantaneira. Mas as águas nunca foram 
problema para ela. Aquela infância era uma grande 
alegria, mal sabia. Divertia-se com os elementos da 
natureza e no convívio dócil e alegre com os seus, 
afinal, era criança. 

Quando chegava gente de fora na aldeia, mostrava-se 
tímida e corria para dentro da tapera onde morava, apenas 
espiando pelas frestas das paredes de adobe e taboca.

Entre cheias e vazantes, a menina cresceu e o mundo 
mudou um bocado. Catí agora era Catarina. Casou-se 
com um pretendente da mesma aldeia e tiveram de se 
mudar para Corumbá, em busca de uma vida melhor, 
como muitos, pois a aldeia sofria pressões de posseiros 
e fazendeiros.

Catarina e o marido tiveram quatro filhos: um me-
nino e três meninas. 

Eram os anos 1970 e sobreviver na Cidade Branca 
não era fácil. A economia local passava por uma épo-
ca difícil. Em especial para quem vinha de condições 
silvícolas. Para piorar, seu cônjuge, desiludido pela 
árdua lida na cidade e levado por más influências, não 
a tratava bem.

Triste como nunca, Catarina tomou uma decisão 
dolorosa, porém sóbria e adequada pois chegara ao 
ponto de ter muito medo do marido: levando as crianças 
abandonou o lar e nunca mais voltou. Encontraria na 
ex-sogra, Josefina, o acalanto que precisava.

Conheça a história de Catarina, mulher e artesã que hoje ensina um saber-
-fazer tradicional do artesanato Guató para grupos ribeirinhos do rio Paraguai. 
Por meio da confecção de peças com aguapé, criar e reforçar uma cadeia 
produtiva que dê renda a jovens e adultos é um dos objetivos da oficina Sa-
beres Seculares do Pantanal, projeto realizado pela Funarte e pelo Ministério 
da Cultura, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e da 
Prefeitura Municipal de Corumbá. Além disso, de forma mais profunda, o 
repasse de uma tradição artesanal Guató, produto de uma cultura indígena 
secular, que já foi tida como extinta, faz um pouco dessa história reviver.

Artesanato Guató
Transformando vidas no Pantanal

A dor e a mágoa eram sentimentos difíceis de se-
rem deixados para trás. A cabeça entrava em parafuso. 
Mal conseguia trabalhar para sustentar os filhos. Em 
um desses momentos, Josefina, que tinha a prática de 
produzir tapetes e abanicos com tramas feitas com a 
fibra de aguapé – aquelas plantas que, amontoadas, 
chamam-se camalotes e descem o rio Paraguai ao sabor 
da correnteza – ensinou  Catarina a fazer o mesmo.

Aos poucos o manuseio e a confecção da trama foi 
levando para longe os sentimentos ruins, trazendo a paz 
e o sossego à sua mente. Catarina tomou gosto pela 
coisa, afinal, era prática comum das mulheres Guató 
produzir utilitários com o caule do aguapé extraído do 
rio e com a palha do acuri.

Ela passou então a ser o braço direito de Josefina: 
descia ao Porto, tomava uma chalana e coletava o 
caule desta planta abundante naquele cenário. Levava 
para a ProSol, atual Casa do Artesão, onde os artesãos 
corumbaenses, inclusive Josefina, tinham salas para 
produzir e comercializar seus produtos.

O legado de Josefina ia além: graças ao seu artesana-
to sua etnia foi redescoberta, pois estava espalhada por 
periferias de cidades e isolada em áreas remotas como a 
Ilha Ínsua, o que fez com que em 1950 o SPI, órgão de 
assistência aos indígenas à época, considerasse os Guató 
extintos, em documento assinado por Darcy Ribeiro.

O período entre 1974 e 2000 foi uma verdadeira luta 
para que os Guató conseguissem seu reconhecimento 
e o direito à terra. Houve mortes, inclusive a de um 
filho de Josefina, Celso, que lutou bravamente contra 
posseiros. Mas houve também conquistas: em 2000 a 
terra indígena Guató foi homologada e posteriormente 
uma ONG europeia cedeu uma embarcação para que os 
Guató pudessem ir da cidade à terra indígena. E assim 
iniciou-se um processo de recondução à terra natal.

POR FABIO PELLEGRINI
(texto e fotos)

AINDA COM 

QUATRO ANOS, 

CATARINA 

NAVEGAVA SUA 

CANOA DE UM 

PAU SÓ NA ILHA 

ÍNSUA. ADULTA, É 

UMA DAS ÚLTIMAS 

REMANESCENTES 

DO SABER-FAZER 

DO ARTESANATO 

GUATÓ.
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Hoje, embora muitos Guató e seus descendentes con-
tinuem morando nas periferias de cidades como Cáceres 
(MT, também banhada pelo rio Paraguai) e Corumbá, ou 
em comunidades ribeirinhas como Barra do São Lourenço, 
vez em quando vão à ilha Ínsua rever parentes. 

Catarina é uma dessas. Prefere a cidade, onde os 
filhos se firmaram e constituíram família, onde tem mais 
facilidade para comercializar seu artesanato e acesso às 
facilidades da vida contemporânea, inclusive notebook 
e internet remota.

Atualmente com mais de 60 anos, aposentada por 
serviços prestados como cozinheira, prestadora de servi-
ços gerais, empregada doméstica, entre outros, recebe 
um adicional graças ao artesanato e consolidou-se 
como uma das últimas remanescentes do saber-fazer do 
artesanato Guató, após a morte de Josefina, em 2012.

Em 2013 Catarina inscreveu-se no edital Mais Cultu-
ra: Microprojetos Pantanal, do Ministério da Cultura e da 
Funarte, e foi contemplada para repassar seus conheci-
mentos a jovens de 18 a 24 anos de duas comunidades 
ribeirinhas do rio Paraguai, de forma que esses vislum-
brem a possibilidade de gerar renda com o artesanato.

Em maio de 2014 foi então, ao Porto da Manga, 
e em agosto ao Porto Esperança, comunidades esco-
lhidas em consenso com servidores da Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania da Prefeitura Municipal 
de Corumbá, com analistas da Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul e com membros da organização 
não-governamental Ecoa - Ecologia e Ação.

Ambas as localidades têm alguns aspectos em 
comum: por estarem às margens do rio Paraguai, suas 
populações têm a vida diretamente ligada ao rio. O ali-
mento vem dele, a água também. As crianças, além de 
ajudarem os pais com afazeres domésticos, vão à escola. 
Não se caça e não se cata mais lenha, como no passado, 
mas se coletam iscas vivas para vender ao mercado de 
turismo de pesca. Não se tem os serviços que há nas ci-
dades tão facilmente. A sobrevivência não é fácil, apesar 
da presença de muitos adventos tecnológicos na vida 
dos ribeirinhos de hoje como televisão e telefone celular.

Em duas oficinas que ministrou, Catarina ensinou 
não só jovens, mas senhoras, mães e avós, que rara-
mente vão à cidade, portanto ávidas por novidades, que 
também buscam complementar a renda familiar com 
outro ofício, que não prestar serviços de cozinheira em 
ranchos de pesca e comercializar iscas vivas.

Uma cadeia produtiva de artesanato nessas locali-
dades se faz fundamental, pois há consumidores – no 
caso, turistas, pescadores amadores, que desejam levar 
alguma lembrança para casa dos bons momentos que 
passaram naquelas belas paisagens e nas boas pescarias 
– e matéria-prima abundante: os camalotes passam em 
frente de casa, descendo o rio.

O aguapé praticamente não é utilizado pelo ho-
mem, apenas serve de abrigo e alimento para diversas 
formas de vida. O artesanato de Catarina atende a essa 
demanda: o único produto industrial que vai na peça é 
a linha que amarra as tramas umas nas outras e ajuda 
a dar formas aos objetos decorativos e utilitários.

Graças ao edital, Catarina pode repassar seus 
saberes seculares a cerca de 40 pessoas, entre jovens 
e adultos, inclusive crianças em idade escolar que 
acompanhavam as mães nas atividades. Os grupos 
das duas localidades demonstraram interesse em con-
tinuar a produção e formar núcleos de artesanato. É 
um primeiro passo.

E não acaba nisso. Catarina pensa ainda que, caso 
não consiga outros recursos para dar continuidade 

nesse trabalho, incluindo oficinas em outras tantas 
comunidades ribeirinhas igualmente necessitadas de 
alternativas de geração de renda, deve ir por conta 
própria, contando com a boa vontade das pessoas que 
conheceu ao longo do caminho. 

Nessas duas jornadas, Catarina se reencontrou. Nas 
tantas crianças que viu, rememorou a pequena Catí re-
mando habilidosamente sua canoa, auxiliando os pais no 
dia a dia... Se reencontrou também, com seu drama vivido 
no casamento, ao ouvir de mulheres ribeirinhas relatos de 
agressões de seus companheiros e maridos. Deu conselhos 
que a maturidade lhe permite e prometeu voltar. 

Assim Catarina vai construindo seu legado, com 
a mesma destreza e paciência com que suas mãos e 
seus pés formam seus trançados que lá na frente se 
transformam em arte, transmutando e enchendo de 
esperança as futuras gerações do Pantanal. 

EM 2014, FOI 

CONTEMPLADA 

EM EDITAL, PARA 

REPASSAR OS 

CONHECIMENTOS 

A JOVENS DE DUAS 

COMUNIDADES 

RIBEIRINHAS DO 

RIO PARAGUAI.

Catarina ensinou também 
senhoras que raramente 
vão à cidade e buscam 
complementar a renda 
familiar com outro ofício: 
o artesanato da matéria-
prima abundante e 
disponível tão perto delas, 
camalotes que às vezes 
passam em frente de casa, 
descendo o rio.
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Que caminhos faria alguém que chegasse hoje em 
Campo Grande e, querendo conhecer mais da cultura 

regional, fosse em busca das atividades da 
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul? 

Que programas, projetos e eventos de arte e cultura 
estão sendo desenvolvidos no Estado, a partir 

daquele prédio colorido na Fernando Corrêa da 
Costa e de seus servidores públicos, em discussão 

com a sociedade? Em um exercício de imaginação 
surgiu Bruna na revista Cultura em MS e com 

ela seguimos por um passeio pela estrutura 
governamental da cultura no Estado, em busca 

de entender melhor como tem funcionado 
a Fundação de Cultura de MS e suas 

políticas públicas.

cultura

FFormada em História e Sociologia, com inter-
câmbio no exterior, e preparando-se para uma pós-
-graduação, Bruna resolveu investir em um tema que 
lhe possibilitasse unir o foco dos estudos, centrado 
em identidades culturais, com um mergulho em 
suas origens. Por isso, ela refaz o caminho que ain-
da muito nova a distanciara da terra onde nasceu. 
Na contramão do fluxo migratório da época, sua 
família deixou Mato Grosso do Sul há três décadas, 
num período em que pessoas de várias regiões 
aqui chegavam para construir suas vidas no Estado 
recém-criado.

Excluídos os poucos retornos para férias com os 
avós, ela guarda lembranças contadas pela mãe, 
que nunca esqueceu as belezas naturais, o convívio 
com amigos, de hábitos às vezes bem diversos, mas 
que sabiam se entender muito bem e adoravam se 
encontrar nas barracas de sobá e no churrasquinho 
da feira que ainda era montada na rua. 

Agora, Bruna faz uma viagem preliminar de 
definição do tema que pretende propor aos seus 
orientadores acadêmicos. Finalzinho do mês de 
julho, entre dias de frio e calor, depois de visitas a 
parentes mais próximos, partiu com alguns primos 
para o Festival de Inverno de Bonito.

Em cinco dias movimentados, paralelo à flutuação 
nas águas transparentes do rio Formoso, mergulhou 
na cultura local vivendo intensamente a programa-
ção do evento: música, artesanato, artes visuais, 
literatura... e uma agradabilíssima convivência pelas 
ruas da cidade com os visitantes do festival e com a 
população local.

Nos caminhos da
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Na volta a Campo Grande, estava quase convencida 
a investigar mais profundamente a identidade cultural sul-
-mato-grossense. O tema, nada novo ela bem sabe, exigiria 
uma abordagem diferente. Qual? A decisão, só depois de 
caminhar um pouco mais. Nos contatos com amigos reuniu 
subsídios que mostraram que esta foi uma preocupação 
constante do meio cultural no início de MS como unidade 
federativa.

A leitura de publicações e trabalhos já desenvolvidos pela 
área acadêmica, assim como o conhecimento do pensamento 
de lideranças da área na época – como José Octávio Guizzo e 
Maria da Glória Sá Rosa – certamente lhe dariam mais pistas.

Mas isto podia deixar para depois, no momento tinha que 
aproveitar a estadia já com dias contados. Provavelmente, 
teria que programar outras viagens para conhecer Corumbá, 
por exemplo, e estabelecer novos contatos com instituições e 
pessoas. O que precisava a essa altura era de um panorama 
mais amplo da cultura regional e uma visita ao órgão oficial 
da cultura lhe pareceu o mais adequado.

Assim, Bruna chegou à Fundação de Cultura de Mato 
Grosso do Sul (FCMS). No trajeto, uma prima que também 
cursa História e que a acompanhava nesse dia já lhe falava 
um pouco sobre o prédio que iriam visitar, que foi sede do 
primeiro governo do Estado, criado em 11 de outubro de 
1977 e instalado em 1o de janeiro de 1979.

Agora, era começar. Após a identificação na portaria, 
dirigiu-se ao elevador e na porta visualizou as unidades que 
deveria procurar. Ainda no térreo percebeu a Exposição Per-
manente de Artesanato de MS no saguão de entrada e mais 
ao fundo uma sinalização para o Arquivo Público Estadual. 
Marcou na agenda para, no dia seguinte, chegar um pouco 
mais cedo a tempo de conferir.

Foram dois dias de conversas que resultaram em várias 
páginas de anotações, algumas gravações, coleta de imagens, 
consultas a relatórios e uma palavrinha de parceiros em diversas 
atividades. Direto ao 5o andar, procurou a Diretoria Geral para 
entender o funcionamento da estrutura que inclui unidades 
localizadas em outros prédios, como o Centro Cultural José 
Octávio Guizzo, a Casa do Artesão, o Museu de Arte Contem-
porânea de MS (Marco), a Concha Acústica Helena Meirelles 
e a Casa de Cultura Luiz de Albuquerque, esta última em 
Corumbá. Ao final, de-
pois de consultar tam-
bém o site da FCMS 
em www.fundacao-
decultura.ms.gov.br 
(conforme sugeriu o 
pessoal da Assessoria 
de Comunicação) e 
não exatamente na or-
dem das visitas, eis as 
anotações que fez das 
atividades desenvol-
vidas pelo órgão nos 
últimos anos e que 
pretende usar como 
subsídio para definir o 
caminho de seu traba-
lho acadêmico.  

História e estrutura
A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) foi criada 
pela Lei n. 422, de 6 de dezembro de 1983, com as alterações da 
Lei n. 2.152, de 26 de outubro de 2000. É uma entidade vinculada 
à Secretaria de Estado de Governo e tem como objetivos: planejar, 
promover, orientar, coordenar, incentivar, apoiar e executar atividades 
relacionadas à cultura tanto no que diz respeito à difusão quanto à 
preservação do patrimônio artístico e cultural do estado. 

Instalações
A FCMS está sediada no Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de 
Carvalho, inaugurado em 1973 como Edifício das Repartições Públicas 
Estaduais (ERPE), órgão da gestão do então Mato Grosso uno. Com a 
criação de Mato Grosso do Sul, foi sede do governo por quatro anos. 
De 1983 a 2002 sediou o Fórum da Comarca de Campo Grande. 
Após revitalização e restauração o prédio foi inaugurado em outubro 
de 2006. Em seis andares sedia dois museus – Museu da Imagem e 
do Som de MS (MIS), Museu de Arqueologia da UFMS (MuArq), a 
biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim, o Arquivo Público Estadual, o Centro 
de Referência do Artesanato de MS, o Conselho Estadual de Cultura, a 
Sala David Cardoso, Galeria de Arte e toda a administração da FCMS. 

Estrutura administrativa
Administrativamente está organizada da seguinte forma: Presidência, 
Conselho Administrativo, Diretoria Geral, Procuradoria Jurídica, 
Assessoria de Projetos e cinco gerências (de Desenvolvimento e  
Difusão de Programas Culturais, de Patrimônio Histórico e Cultural,  
de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, do Fundo de 
Investimentos Culturais e de Administração e Finanças).  
A essas gerências respondem os demais setores da Fundação. 
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Assunção Trio no Festival de Música nas cidades espanholas 
de Madrid e Barcelona, o que gerou  o convite para par-
ticiparem do Festival de Jazz na Ilhas Canárias e a vinda a 
Campo Grande da banda espanhola ST Fusion.

Espaço pioneiro
O Centro Cultural José Octávio Guizzo foi o primeiro 

espaço destinado exclusivamente à cultura no Estado. 
Fundado em 11 de outubro de 1984, completou 30 
anos em 2014. Está localizado na Rua 26 de Agosto 
e interliga-se ao prédio do Memorial da Cultura por 
meio de uma rampa de acesso. Recebeu a denominação 
atual em 20 de dezembro de 1989 em homenagem ao 
pesquisador e produtor cultural José Octávio Guizzo, 
primeiro presidente da FCMS. Os espaços desta unidade 
também reverenciam outros ícones da cultura sul-mato-
-grossense: Teatro Aracy Balabanian, Sala Rubens Corrêa, 
Sala Conceição Ferreira, Galeria Wega Nery e Galeria 

A tempo e na hora 
Suporte e logística para atender as ações desenvolvi-

das nas diversas áreas da FCMS, das menores iniciativas 
aos grandes eventos – esse talvez seja o maior desafio da 
Diretoria Geral. José Alberto Furlan que o diga. Atuando 
há duas décadas na área da cultura, ele sabe que o traba-
lho, na maioria das vezes de “bastidores”, desenvolvido 
por sua equipe é essencial para o sucesso de qualquer 
iniciativa. Embora ligada diretamente a todos os projetos 
em execução, alguns contam com maior envolvimento do 
pessoal da área, a exemplo do Baile & Saudade (que leva 
a música de raiz a bairros de Campo Grande e algumas 
cidade do interior), o MS Canta Brasil que reúne média 
de 50 mil pessoas por apresentação, e a organização dos 
grandes festivais América do Sul e de Inverno de Bonito.   

Criatividade e resiliência
MS Canta Brasil, Mostras Regionais de Teatro, Semana 

Pra Dança, Música MS, Festival Viva MS, Espelho das Artes, 
Festival Universitário de Audiovisual, Projeto Rota Cine 
MS, Som da Concha, Quarta Erudita, CenaSom, Circuito 
Sul-mato-grossense de Teatro, Efeito Hip Hop, Circuito 
no Mato, Conexão Rua em Dança, Território Ocupado... 
Música, teatro, dança, artes visuais, audiovisual... haja 
fôlego! Os projetos e atividades são muitos, cada área tem 
suas peculiaridades, a equipe é enxuta mas criatividade e 
jogo de cintura não faltam para transitar entre iniciativas 
de expressões artísticas variadas. Resiliência, no sentido 
de reverter dificuldades em impulso produtivo, talvez seja 
uma palavra apropriada para entender a capacidade do 
pessoal que trabalha sob a liderança de Soraia Ferreira, 
uma historiadora com pós-graduação em Formação 
Social e Econômica Brasileira, que sabe fazer acontecer 
as demandas da Gerência de Desenvolvimento e Difusão 
de Programas Culturais. Do ponto de vista da formação e 
qualificação profissional e técnica e do reconhecimento da 
importância do intercâmbio com outros estados e países, 
duas ações podem ser ressaltadas: o projeto InterAção, 
de capacitação em arte e cultura, onde foram oferecidas 
oficinas de qualificação profissional nas áreas de circo, 
dança, teatro, artes visuais, audiovisual e música com 
especialistas de renome no cenário nacional, estendendo 
esses conhecimentos aos artistas e técnicos do interior do 
Estado por meio de multiplicadores; e a participação dos 
músicos sul-mato-grossenses Geraldo Espíndola e Marcos  

Criatividade e agilidade: 
características da Gerência  

de Desenvolvimento e 
Difusão de Programas 

Culturais e da Diretoria 
Geral. 

Descentralização e 
democratização

Este é o quarto ano que 
participo do Efeito Hip Hop. 
Acho um projeto bacana, 
porque a ideia é difundir, pro-
mover e provocar a criação de 
grupos no interior do Estado, 
para que a concentração não 
fique só na capital. A proposta 
do projeto é levar aulas de 
técnicas de dança, e de gestão 
cultural também. Tem papel 
fundamental porque descen-
traliza a dança, estimula novos 
criadores, novos intérpretes 
na área das danças urbanas 
e tem um jeito democrático 
de seleção dos profissionais 
envolvidos no projeto já que 
ela é realizada por meio de 
editais. Acho que é um reflexo 
da gestão do Américo Calhei-
ros que, quando foi presidente 
da Fundação de Cultura de 
Campo Grande, geriu mais 
de 14 projetos bacanas de 
danças urbanas. Movimentava 
a cidade, estimulava os jovens 
dos bairros a assistir e dançar, 
por conta das apresentações 
anuais.

Marcos Mattos  
diretor e coreógrafo da  

Cia. Dançurbana

Profissionalização  
e circulação

Uma das ações importan-
tes de se destacar é o Festival 
do Teatro Brasileiro. A par-
ceria entre FCMS e a Alecrim 
Produções, trouxe o Festival 
do Teatro Brasileiro, etapas 
Distrito Federal e Bahia para 
Mato Grosso do Sul, em 2013 
e 2014, respectivamente, pro-
movendo intercâmbio entre 
artistas, formação de público 
por meio de ações em escolas 
e a democratização do acesso 
a espetáculos de outros centros 
a preços populares. Os prêmios 
Rubens Corrêa, na área de 
teatro, e Célio Adolfo, na de 
dança, ambos criados nos últi-
mos quatro anos, também são 
ações da Difusão Cultural muito 
importantes, pois estimulam a 
profissionalização dos artistas 
locais e a circulação de espe-
táculos por Mato Grosso do 
Sul. Da mesma forma, o Salão 
de Arte de MS, em sua sexta 
edição, além de estimular a pro-
fissionalização na área, permite 
que artistas de outros estados 
conheçam o trabalho local.

Mariana Bernardy  
publicitária
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Ignez Corrêa da Costa. Ao todo são três galerias para 
exposições, sala de audiovisual, teatro, salas para ensaios 
e cursos. Nos últimos oito anos recebeu uma série de 
ações que devolveram a ele o público e seu caráter de 
espaço inteiramente dedicado ao fazer cultural. Dentre 
elas, o Programa Educativo, com realização de cursos, 
oficinas e visitas mediadas; as iniciativas da curadoria de 
Artes Visuais, que ampliou os espaços de exposição; e os 
projetos de audiovisual, com exibições gratuitas dirigidas 
a públicos variados. A revitalização da estrutura física do 
prédio em 2010 e a instalação de novos equipamentos 
proporcionou ao Centro Cultural ser palco de exposições 
relevantes e espetáculos com atrações regionais, nacionais 
e internacionais. À frente da equipe, Fabíola Marques sabe 
que o maior desafio de unidades da natureza do Centro 
Cultural é a manutenção, tanto de equipe adequada em 
número e capacitação, quanto no trato de equipamentos 
e estruturas que necessitam serviços regulares para seu 
funcionamento eficiente.

Som na Concha
A Concha Acústica Helena Meirelles, cujo nome 

homenageia a grande violeira sul-mato-grossense, está 
localizada no Parque das Nações Indígenas e já tem público 
cativo que duas vezes ao mês se reúne para curtir o som de 
músicos e grupos musicais selecionados por edital.  Além 
dessas apresentações musicais gravadas e veiculadas pela 
TV Brasil Pantanal, na Concha aconteceram também even-
tos como: A Dança que a Cidade Dança, e Mostra Efeito 
Hip Hop, com apresentações, respectivamente, de grupos 
folclóricos e cênicos de diversas etnias e modalidades e de 
trabalhos dos grupos de dança de rua dos municípios par-
ticipantes do projeto. Entre as atividades permanentes ali 
acontecem ensaios de grupos de percussão e de capoeira.

Estruturação e sustentabilidade
Desenvolver políticas públicas voltadas à realização de 

ações e projetos de recuperação, valorização e divulgação 
do patrimônio material e imaterial sul-mato-grossense é 
objetivo da Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural. 
Coordenada atualmente por Iolete Moreira – professo-
ra graduada em Letras, com pós-graduação em Teoria 
Literária e longa atuação na área –, de 2007 ao início 
de 2013 teve à frente Neusa Narico Arashiro – também 
graduada em Letras, com Mestrado em Linguística e pós-
-graduação na área de artesanato e na de planejamento 
e desenvolvimento de políticas culturais. Entre as muitas 
ações, a eliminação do déficit de bibliotecas municipais 
(MS foi um dos primeiros estados a ter uma biblioteca 
pública em cada município) e a implantação do projeto 
de Educação Patrimonial e estruturação dos segmentos 
culturais livro / leitura / museu / arquivo, em acordo com 
o Plano Estadual de Cultura e Plano Nacional de Cultura. 
Vale destacar também a organização dos marcos legais 
na área do patrimônio pelo que representa em termos 
de garantia de continuidade de forma sistematizada das 
políticas públicas nessa área. Sabe-se que a sustentabili-
dade de programas, projetos e/ou ações ancorados em 
planejamentos estratégicos (leis, decretos, publicações 
etc) constitui cenário favorável para que não se perca a 
continuidade dos processos de desenvolvimento cultural. 

História viva
Ao contrário da ideia que muitos ainda possam ter, 

um arquivo público, assim como os museus, não pode 

Amplificador  
cultural

O Centro Cultural José 
Octávio Guizzo, apesar de 
suas pequenas dimensões e 
falta de aportes financeiros 
que permitam investimentos 
constantes em melhorias e 
adequações tecnológicas, é um 
equipamento da maior impor-
tância para a cultura sul-mato-
-grossense, principalmente da 
capital, permitindo funcionar 
como um amplificador cultu-
ral. Nos últimos anos, a gestão 
de Fabíola Marques demons-
trou que ações realizadas com 
objetivo, criatividade e boa 
vontade, foram fundamentais 
para tornar o Centro Cultural 
uma referência para o abrigo 
de projetos e atividades, não 
apenas do MS mas de outros 
estados que aqui aportaram 
com espetáculos e eventos 
envolvendo todos os segmen-
tos artísticos. Além do mais, 
acomoda ensaios e apresenta-
ções de grupos artísticos que 
não dispõem de espaço físico 
para seus trabalhos, como é o 
meu caso. Como exemplo, cito 
a realização de três cursos de 
capacitação em Artes Cênicas, 
ensaios de três espetáculos 
e apresentação em 2012 do 
espetáculo experimental “Ca-
laboca! e Grita”. Vale lembrar 
as dezenas de espetáculos 
teatrais, de dança e shows 
musicais protagonizados no 
Teatro Aracy Balabanian e ao 
longo dos últimos quatro anos, 
pude fazer oficinas com vários 
profissionais de renome nacio-
nal e assistir performances com 
artistas da qualidade de Denise 
Stoklos e do bailarino Luís 
Arrieta. Além disso, o Centro 
Cultural abrigou o Festival do 
Teatro Brasileiro e a Bienal de 
Teatro do MS. Por dois ou três 
anos consecutivos aconteceu 
também o Sarau do Centro 
Cultural, que deu visibilidade 
a muitos artistas iniciantes e a 
apresentação de outros já con-
sagrados. Acrescento as várias 
exposições de artes visuais e o 
projeto Cinema (d)e Horror, em 
parceria com a UFMS.

Jair Damasceno 
diretor teatral

Atendimento qualificado e 
pesquisa em profundidade: 
marcas do trabalho no 
Centro Cultural e no 
Arquivo Público Estadual.
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ser lugar fechado em que se depositam documentos e 
coisas do interesse de poucos. Nesse sentido, o Arquivo 
Público Estadual – ao qual compete recolher, preservar e 
garantir proteção e acesso a documentos administrativos 
de valor permanente produzidos pelo poder executivo 
do Estado – tem implementado programas e ações que 
o fazem centro vivo de memória e história e gerador 
de fontes para a pesquisa. Além do acervo da Colônia 
Agrícola de Dourados (que em 2012 recebeu da Unesco 
o certificado de “Memória do Mundo”) e o da Compa-
nhia Matte Larangeira, ali se encontram coleções que 
reconstituem a trajetória política, econômica e social de 
Mato Grosso do Sul. Lira Dequech, historiadora e técnica 
em arquivo com larga experiência na área de pesquisa 
histórica e de gestão documental, lidera uma equipe 
que tem desenvolvido importantes trabalhos. Entre eles, 
o Guia de Referências Bibliográficas da História de MT-
-uno e MS; o Inventário dos Acervos Documentais da 
História dos Municípios e do Estado de Mato Grosso do 
Sul, a instituição da Semana do Arquivo, realizada no 
mês de outubro quando se comemora o dia do arqui-
vista; e a criação do site e catalogação digital do acervo 
do Arquivo Público que possibilita pesquisas on line. A 
gradual conquista de visibilidade e a capilarização rumo 
aos municípios do interior são avanços animadores, mas 
muito ainda precisa ser feito em um setor no qual ainda 
paira o desconhecimento geral sobre a importância da 
preservação do patrimônio documental e o papel de 
um órgão gestor de documentos. Para enfrentar esses 
desafios, um dos caminhos é a realização de eventos e a 
oferta de cursos e oficinas em cidades do estado – como 
é o caso mais recente da participação na Feira Literária do 
Pantanal (Flipan), que aconteceu de 9 a 11 de outubro e 
contou com a oficina “Gestão Documental e Memória”, 
ministrada pelo Arquivo Estadual no SESC Corumbá. O 
objetivo foi orientar o público sobre a gestão de docu-
mentos e sua importância para a preservação da memória, 
com aulas teóricas e também práticas, que levaram aos 
alunos documentos originais do século XIX. 

Ler o mundo
No segundo andar do Memorial da Cultura e Cidadania 

localiza-se a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim. 
Criada em 1981 (Decreto n. 826 de 5 de dezembro), até 
1997 funcionou no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A 

denominação atual, recebida em 1992, faz homenagem ao 
Dr. Isaías Paim (médico psiquiatra, escritor e professor) que 
doou seu acervo particular enriquecendo o da Biblioteca. 
Saindo do elevador, à direita, abre-se a porta para o espaço 
de recepção e informações que se integra à área reservada 
para leitura e consultas. Logo na entrada, prateleira com 
edições recentes de jornais e revistas de interesse geral. 
Está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, 
procurando exercer o seu papel de disseminadora de 
informação e conhecimento como preconiza manifesto 
da Unesco no ano de 1994. Entre seus usuários vê-se, 
principalmente no horário de almoço, muitas pessoas que 
aproveitam o tempinho de folga para fazer consultas, se 
atualizar ou simplesmente ler obras literárias. Além dos 
serviços de pesquisa e empréstimos, visitas orientadas de 
instituições sociais, educacionais e culturais, e escolas da 
rede particular e pública de ensino, várias iniciativas têm 
sido desenvolvidas, muitas em parceria com instituições 
e colaboradores. Dentre elas, os projetos: Almanaque, 
Exposição Literária, Diálogo com o Escritor, Ciclo de Pa-
lestras, Férias na Biblioteca, Informe-se, Educação Infantil 
nos Caminhos da Leitura.

Incentivo às artes
O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso 

do Sul (Marco), instalado no Parque das Nações Indíge-
nas, parece chamar a atenção desde o prédio, próximo 
ao portão de entrada da Rua Antônio Maria Coelho. 
No Memorial da Cultura e Cidadania, fui apresentada a 
Maysa de Barros, que coordena o museu desde 2002 e 
acompanhou bem a trajetória do Marco e as parcerias 

Prazer  
de ler

Durante esse tempo em 
que estivemos na Fundação, 
a gente sempre teve o apoio 
da instituição, para as nossas 
atividades, tanto dentro da 
Fundação, quanto fora, porque 
fez o projeto Almanaque visí-
vel para as escolas. O projeto 
sempre trabalhou de maneira 
diferenciada na questão da 
leitura, de forma a incentivar e 
despertar esse prazer fazendo 
com que a criança tenha mais 
vontade de ler. A parceria com 
a Fundação dinamiza o espaço 
da biblioteca. Muitas vezes 
as pessoas vão, leem, mas 
quando tem atividade, a gente 
faz todo um movimento que 
atrai crianças, jovens, adultos 
e isso favorece inclusive que 
o público conheça o acervo 
bibliográfico disponível.

Angela Catonio 
professora do curso de licenciatura em 
Letras, da UCDB, e coordenadora do 

projeto Almanaque

Resgate  
da história

Dou destaque a Lira De-
quech, gestora do Arquivo 
Público, que fez um trabalho 
bastante positivo em direção 
ao resgate de nossa história 
e também tem atuado no 
sentido de mostrar o valor 
de preservar. Nós temos feito 
algumas parcerias entre os 
municípios.

Hoje a gente não tem nem 
como precisar o quanto há de 
arquivo histórico no Estado. 
O que existe, muitas vezes, 
fica espalhado, em estado de 
deteriorização, de abandono. 

José Raul 
presidente da Fundação de  

Cultura de Rio Brilhante

Orientação e 
acompanhamento de 

atividades relacionadas ao 
livro e à leitura: trabalho 

permanente na Biblioteca.
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estabelecidas que tanto têm contribuído para consolidá-lo 
como importante unidade cultural incentivadora das artes 
no Estado. Ela tem formação em História e anteriormente 
já tinha estado à frente do museu entre os anos de 1993 
e 1994. Maysa contou que o Museu, criado pelo Decreto 
n. 6.266, de 17 de dezembro de 1991, foi instalado em 
sede definitiva no ano de 2002. Seu acervo teve origem 
na Pinacoteca Estadual, com os prêmios aquisitivos dos 
Salões de Arte realizados a partir de 1979 e, mais tarde, por 
meio de doações de artistas, colecionadores e instituições 
culturais. Atualmente, compõe-se de aproximadamente 
1.500 obras incluindo conjunto que registra o percurso das 
artes plásticas em MS. Sua estrutura física dispõe de quatro 
salas para exposições temporárias e uma com exposição 
de longa duração. Oferece uma biblioteca voltada especi-
ficamente às artes plásticas, um setor educativo (com três 
salas para atividades práticas), um atelier equipado para 
o desenvolvimento de técnicas de gravura e um auditório 
com capacidade para 105 pessoas. 

Entre as ações do Marco, o que poderia mais ser desta-
cado? – perguntei a ela. Entre outras, eis algumas citadas, 
relacionadas a partir do ano de realização: em 2007, o 
Panorama 30 anos da Divisão do Estado reuniu artistas da 
tradição, geração anos 80, geração anos 90 e artistas a 
partir do ano 2000; em 2008, a mostra Impressões Visuais 
Comissão Fullbright no Brasil apresentou narrativas visuais 
sobre fatos e pessoas que marcaram os últimos 50 anos de 
história do Brasil e dos Estados Unidos; houve também a 
Coletiva 100 anos da imigração japonesa; em 2009, obras 
de Wega Nery, Ignêz Corrêa da Costa e Jorapimo, três ar-
tistas de relevância para a arte regional, foram adquiridas 
pelo Marco por meio do Prêmio Marcantonio Vilaça, edital 
realizado pela Funarte/MinC); houve a mostra Quilombolas, 

com fotografias de André Cypriano de 11 comunidades 
negras remanescentes dos quilombos no Brasil; em 2011, o 
MARCO recebeu a Coleção Pietro Maria Bardi, 14 obras de 
artistas brasileiros doadas por Pietro Maria Bardi ao Marco; 
em 2012, houve a Dialetos GO, MT, MS que apresentou 
uma variada produção de talentos do Centro-Oeste), a 
Ka-ta-pumba!, do artista paulista Laerte Ramos, instalação 
premiada pela 8ª Rede Nacional de Artes – Funarte/MinC, 
Gravuras foram doadas pela Eco Arte ao Marco, houve a 
Galeria Caixa, a maior mostra itinerante de artes visuais 
realizadas no país; em 2013, Observadores do Horizonte, 
seleção de quatro artistas alemães expressionistas, realizada 
pelo Museu Nacional de Brasília e apresentada no Marco, 
Pinóquio, gravuras de Alex Cerveny (mostra premiada na 
5ª edição do Prêmio Marcantonio Vilaça composta por 
64 gravuras doadas ao Marco), Acervo Lídia Baís (recorte 
da vasta obra de Lydia Baïs, uma das primeiras artistas 
plásticas modernas de MS, reunindo além das pinturas e 
desenhos, fotos de família, lembranças organizadas pela 
própria artista e seus diários); em 2014, Nos caminhos 
Afro trouxe fotografias de Pierre Verger, fotógrafo, et-
nólogo, antropólogo e pesquisador francês consagrado 
internacionalmente. 

Quais seriam os maiores desafios do MARCO? Inseri-lo 
no circuito nacional das artes, sem dúvida, mais a mo-
dernização do acervo e a constante busca por captação 
de recursos e novas parcerias. O que anima? Constatar o 
crescimento de público apreciador de arte, a visibilidade 
e fortalecimento de sua imagem, o incremento das ativi-
dades culturais e desenvolvimento de projetos com outras 
instituições, o reforço da importância da instituição frente 
à administração pública e empresas locais e a integração 
com os demais museus do país. 

Amigos do Marco ‒ Desde o dia 9 de maio de 2013 o museu conta com a atuação da 
Associação dos Amigos do Marco (AAMARC), entidade sem fins lucrativos que reúne pessoas 
interessadas em contribuir com a promoção e o aprimoramento das atividades da instituição. 
Presidida por Roberta Costa, a AAMARC busca a prática da responsabilidade social na arte e 
cultura por meio de investimentos sociais privados, além da parceria público-privada. Nesse 
contexto, vem realizando  projetos como: filiação à Federação das Associações dos Amigos  
de Museus do Brasil (Feambra); climatização das oficinas de arte e otimização dos espaços 
do museu para fins corporativos com rentabilidade voltada para a instituição; construção do 
espaço da associação no museu; parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
MS (CAU) para criação da loja de arte e design do Marco; além da apresentação e aprovação 
do Café do Marco e do Cine Marco, projetos que deverão ser concretizados em 2015, bem 
como participação expressiva da associação em editais de arte de instituições culturais como 
Funarte, Itaú Cultural, entre outras.

Aproximação  
do público

O Marco, por meio de seu 
programa de exposições, con-
tribui de forma significativa na 
aproximação do público com a 
diversidade expressiva da arte, 
tendo apresentado mostras 
de grande importância que 
suscitaram reflexões sobre a 
produção artística local e de 
outros centros – nacional e in-
ternacional. Destaco a exposi-
ção “Nos caminhos Afro”, com 
fotografias de Pierre Verger, 
como sendo a melhor de 2014, 
e, com certeza, uma das mais 
belas expografias do repertório 
do museu, nos últimos anos. 

Rafael Maldonado  
curador, Arte Educador/UFMS

No Marco, conhecimento 
sobre artes plásticas e  
zelo pelo ambiente que 
sedia expressivas mostras.
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O som e a imagem
No 3o andar do Memorial da Cultura e Cidadania, ao 

sair do elevador, o primeiro olhar é para um grande painel 
que em montagem fotográfica reúne, em perspectiva numa 
mesma rua que tem ao centro o histórico Relógio da 14 
de Julho, três cinemas ícones de Campo Grande que já 
deixaram de funcionar: Alhambra, Rialto e Santa Helena. 
Na entrada do auditório, outro painel lembra figuras como 
Glauce Rocha, Maria da Glória Sá Rosa, Idara Duncan, Cân-
dido Alberto da Fonseca, Rachid Waqued, Roberto Higa, 
Délio e Delinha, Paulo Simões, Tetê e Celito Espíndola, Joel 
Pizzini e Zacarias Mourão. Estou no Museu da Imagem e do 
Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura que tem por 
finalidade preservar os registros que compõem a memória 
visual e sonora sul-mato-grossense. O acervo com mais de 
180 mil itens inclui fotografias, filmes, vídeos, cartazes, 
discos de vinil, objetos e registros sonoros.

Com agenda crescente de realizações nos últimos anos, 
o MIS tem investido em processos e meios híbridos, com 
o objetivo de integrar as expressões artísticas por afinida-
des ou contrastes poéticos. Desde sua criação desenvolve 
estratégias educativas e ações museológicas e de fomento, 
com uma ampla programação que inclui palestras, oficinas, 
cursos, seminários, mostras de cinema, exposições e editais. 
Funcionando anteriormente em sede provisória na Avenida 
Afonso Pena, em 2007 o MIS foi contemplado no Edital de 
Modernização de Museus do Departamento de Museus e 
Centros Culturais (DEMU) do Iphan/MinC, com contrapartida 
do governo do Estado, para realização do Plano de Instala-
ção e Modernização do MIS no terceiro andar do Memorial 
da Cultura e Cidadania. Assim, foram estruturados e insta-
lados o espaço físico do pavimento, a reserva técnica, a sala 
de projeção, as salas de exposições temporárias e de longa 
duração e os aparelhos para climatização dos espaços do 
museu. Em 2009, contemplado no Edital de Modernização 
de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), passou 
por uma adequação técnica das áreas de salvaguarda do 
acervo, implantação da Sala de Projeção com instalação de 
piso em desnível, poltronas reclináveis, novos equipamentos 
de som, telão e teto com tratamento acústico. 

Entre as ações, vale citar: o Programa de Apoio à Pro-
dução, Difusão e Cultura Audiovisual (apoio à realização 
de cursos dos projetos “InterAção” e “Ciclo de Formação 
em Cultura Audiovisual”, à produção e lançamento de fil-
mes e à publicação e lançamento de livros sobre a história 
audiovisual de MS), além da criação, em 2011, do Edital 

de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas; o 
Ciclo de Formação em Cultura Audiovisual realizado em 
2009 com recursos do Fundo de Investimentos Culturais 
(FIC-MS) que, em parceria com a professora Lúcia Serrat 
Bueno, ofereceu oito oficinas ministradas por profissionais 
renomados; o Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico 
e Cultural de MS que, com três edições já realizadas (2012, 
2013 e 2014), procura suscitar o debate e a representação 
em fotografia do patrimônio histórico e cultural de MS. 
Entre as maiores conquistas do MIS nos últimos anos, além 
dos avanços financeiros, estruturais e institucionais, está o 
estabelecimento de uma gestão interna e externa compar-
tilhada. Sob a coordenação de Rodolfo Ikeda e Alexandre 
Sogabe, ampliou significativamente sua atuação no campo 
museológico, acompanhou os avanços das políticas públicas 
para o audiovisual e realizou e incentivou ações que vão da 
produção e exibição de obras à formação e reflexão na área. 

Habilidade e esforço contínuos
Na Biblioteca Isaías Paim, tinha visto um volume da bela 

coleção Vozes, editada pela FCMS, reunindo expressões 
do artesanato sul-mato-grossense. Um trecho do texto 
de apresentação assinado por Fabio Pellegrini e Moema 
Vilela bem resume o que é o artesanato: “atividade das 
mais antigas, ligada a necessidades sociais do homem 
em períodos tão distantes quanto o neolítico, e uma das 
mais expressivas a criar, manifestar e reforçar valores de 
identificação regional, vinculada ao imaginário cultural de 
uma comunidade”. No saguão de entrada do Memorial 
da Cultura e Cidadania uma mostra permanente de peças 
referenciais sinaliza a riqueza dessa arte em Mato Grosso 
do Sul. Arte que tem sido, inclusive, objeto de pesquisa 

Espaço para  
as produções

Além de ser um espaço 
onde curadores podem pro-
por exibições e discussões 
em torno do filme, destaco 
o CineMIS, porque promove 
exibições temáticas como de 
cinema francês e argentino. 
Mas, este ano, achei mais 
interessante o que foi voltado 
a produções sul-mato-grossen-
ses, porque abre espaço para 
as produções que estão sendo 
feitas aqui. De um tempo pra 
cá cresceu muito a produção 
regional. O CineMIS é legal 
porque se torna um espaço 
de encontro. Outra coisa a se 
destacar é o edital de fomento 
a produções audiovisuais. 

Thiago Andrade 
jornalista, foi curador da  

Mostra de Cinema Francês e  
do Cinema de Resistência

Cursos de aperfeiçoamento 
e abertura de mercado: 

trabalho contínuo 
na Gerência de 

Desenvolvimento de 
Atividades Artesanais.
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de estudiosos das universidades do Estado. Arte que gera 
trabalho, renda e inclusão social e requer políticas públicas 
de fomento e formação profissional. No 5o andar, Arlene 
Barboza Vilela, responsável pela Gerência de Desenvol-
vimento de Atividades Artesanais que, desde 1985 atua 
na área, falou um pouco das ações desenvolvidas nos 
últimos anos com destaque para a organização de núcleos 
de artesanato nos municípios e a inclusão do artesanato 
sul-mato-grossense no mercado competitivo por meio, 
principalmente, da participação em feiras e exposições. 
Entre as iniciativas estão: a criação do já citado Espaço 
do Artesanato Referencial de MS com peças de artesãos 
tradicionais e renomados do Estado; o Projeto Artesania 
MS que já chegou a 90% dos municípios de MS instalando 
núcleos de produção e resgatando ofícios tradicionais; 
a participação em quase quarenta feiras nacionais e a 
capacitação de mais de dois mil artesãos; e a realização 
do Seminário Cenário do Artesanato Sul-mato-grossense 
discutindo temas que contribuem para o aprimoramento 
das ações na área. Muito há para se fazer e os desafios 
são imensos uma vez que a atividade artesanal exige 
habilidade, paciência e esforço contínuo. No entanto, a 
riqueza cultural proporcionada pela mescla de culturas da 
população, a abundância de matérias primas oriundas do 
Cerrado e Pantanal, somadas à criatividade dos artesãos 
apontam para cenários promissores.

Ponto de convergência
Os bugres da Conceição, as bonecas de cabaça, as bu-

gras da Indiana, os artigos de osso de Jardim, os carrinhos 
de João Manoel, as onças de Júlio Rondão... são ícones do 

trabalho artesanal de MS e representam muito bem a cultura 
popular do Estado. Como essas, uma grande variedade de 
peças de fibras naturais, cerâmica, couro, madeira e osso 
podem ser encontradas nas Casas do Artesão de Campo 
Grande, Três Lagoas e Corumbá, pontos de convergência 
do artesanato e dos artesãos de Mato Grosso do Sul. Com 
rica variedade de peças para comercialização, são visita obri-
gatória para turistas. Na capital está localizada na esquina 
da Av. Afonso Pena com Av. Calógeras – tendo à frente o 
antigo Relógio da 14 de Julho (ali reinstalado) e ao lado o 
busto de José Antônio Pereira, fundador da cidade – seu 
prédio é patrimônio histórico estadual, tombado em 1994. 
Foi construído na segunda década do século XX para uti-
lização comercial e residencial. Sediou o Banco do Brasil e 
depois a Mesa de Rendas Estadual. Em 1975 passou a sediar 
a Casa do Artesão, reinaugurada em 1990 após processo 
de restauração e revitalização. 

Diligência e responsabilidade
No 5o andar, o mesmo da Gerência Geral e do setor de 

atividades artesanais, localiza-se a Gerência de Adminis-
tração e Finanças. Ali, cuida-se para que a execução dos 
projetos e atividades se desenvolvam com transparência, 
em acordo com os procedimentos legais exigidos. Sob a 
liderança da administradora Maria Madalena Rodrigues, 
uma equipe afinada cuida dos setores orçamentário, finan-
ceiro, tomada de contas, contabilidade, protocolo, além 
de recursos humanos, bens patrimoniais e informática. 
Agilidade e eficácia para desenvolver todas as funções 
com diligência e responsabilidade são requisitos essenciais 
nesta área.

Capacitação e divulgação
Conferindo o organograma, verifiquei que ainda não 

tinha informações sobre três setores: as assessorias de 
Projetos e de Comunicação e a Procuradoria Jurídica. E 
mais, não teria tempo para falar pessoalmente com os 
responsáveis. Recorri aos relatórios anuais de gestão que 
já estavam comigo e pontuei algumas competências e 
ações dessas áreas:
1. Nos últimos anos, a Assessoria de Projetos atuou em 
uma série de linhas estruturantes com ações que visam 
o fomento da cadeia produtiva da cultura: coordenou a 
implantação do Sistema Estadual de Cultura e a elabora-

Visibilidade  
em intercâmbios

O setor de Artesanato da 
Fundação de Cultura promove 
vários eventos na Casa do Ar-
tesão, viagens fora do Estado, 
viagem para o Festival América 
do Sul, realizado em Corum-
bá, e o Festival de Inverno de 
Bonito, com participação de 
muitos artesãos. Recebemos 
apoio também para participar 
do Salão de Turismo, em São 
Paulo, e de feiras em Brasília, 
Olinda e Goiás. A Fundação re-
aliza ainda simpósios, trazendo 
palestrantes que nos auxiliam 
bastante. 

Ruth Conceição da Silva 
artesã

Agilidade e diligência 
contínuas nas atividades da 
Gerência de Administração 
e Finanças.
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ção do Plano Estadual de Cultura; orientou os municípios 
para a elaboração dos Planos Municipais e implantação 
dos Sistemas Municipais; organizou as Conferências Es-
taduais de Cultura (2009 e 2013); disponibilizou apoio 
às Conferências Municipais; coordenou a Rede Estadual 
de Pontos de Cultura; e foi responsável pelo cadastro e 
acompanhamento de projetos no Sistema de Convênios 
Federal (SICONV). Além disso, realizou o  projeto Kit de 
Difusão Musical, contribuindo para a divulgação de mais de 
250 artistas sul-mato-grossenses, desenvolveu o Programa 
InterAção com oficinas de capacitação em elaboração de 
projetos culturais, oficinas e palestras preparatórias para 
editais – ações que visam o fomento da cadeia produtiva 
da cultura no Estado.
2. A Procuradoria Jurídica instalada na FCMS tem subor-
dinação técnico-jurídica e funcional à Procuradoria Geral 
do Estado, e tem atuado, entre outras, nas funções de 
consultoria e assessoramento em assuntos pertinentes 
à área incluindo orientação na elaboração de contratos, 
convênios, licitações e editais.

3. A Assessoria de Comunicação, como o próprio nome diz, 
é responsável por dar divulgação aos projetos da FCMS. 
Para isso conta com uma equipe formada por profissionais 
da área de jornalismo, publicidade e fotografia que atuam 
tanto com os meios de comunicação tradicionais (jornal, 
revista, rádio e televisão) quanto com as mídias sociais e 
sites de internet. 

panhar. Quem sabe, no contexto de uma  publicação 
de difusão cultural como aquela não caberiam os 
registros iniciais de uma visitante que pretendia mer-
gulhar fundo nas questões culturais do Estado. Depois 
de saber que podia participar da entrevista com o 
presidente, anotou que precisava ter mais informações 
sobre o FIC/MS. Certamente isso seria perguntado e ela 
registraria. Da Casa de Cultura Luiz de Albuquerque, 
o ILA, teve algumas informações mas ia se programar 
no próximo ano para visitar Corumbá. De preferência 
na época do Festival América do Sul. Aproveitar para, 
além do ILA, conhecer um pouco mais do Casario do 
Porto, do Museu de História do Pantanal (Muphan), 
do Moinho Cultural. E, depois, quem sabe dar uma 
esticada até Machu Picchu para se embeber também 
da cultura boliviana que, junto com a paraguaia, 
compõe o caleidoscópio cultural de MS. Encerrando 
o dia subiu um lance de escadas e chegou ao terraço 
do Memorial da Cultura e Cidadania. Olhando a cidade 
ao entardecer, sentiu a razão de sua mãe tanto falar 
em céu azul, em amplidão.

Articulação e 
desencadeamento de  

ações culturais:  
habilidades da  
Assessoria de  

Projetos.

JJá quase terminando o trajeto, Bruna foi ao 6o 
andar agendar uma conversa com o presidente que já 
sabia ser Américo Calheiros. Aliás, conhecia também 
um pouco de sua história marcada pela atuação na 
área de cultura desde os tempos da faculdade, nos 
festivais de teatro, assim como sua passagem pela 
área correspondente na administração municipal 
de Campo Grande e seu empenho pessoal centrado 
muito na formação, na educação cultural. 

Saindo do elevador, um mural, tipo vitrine verti-
cal, chamou sua atenção. Lembrando bem, já tinha 
passado por alguns semelhantes em outros andares. 
Nele, exemplares de publicações feitas por iniciativa 
da FCMS e outras incentivadas pelo Fundo de Inves-
timentos Culturais de MS (FIC/MS). Alguns títulos 
a interessaram particularmente. Queria consultar, 
precisava se informar como fazer. Com a secretária, 
Isolina Nantes, ficou sabendo que no dia seguinte ele 
daria uma entrevista para a revista Cultura em MS 
destacando justamente as principais atividades gerais 
da Fundação de Cultura. Perguntou se podia acom-
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– Oito anos à frente da FCMS. Que balanço o 
senhor faz?
– A cultura no Estado de Mato Grosso do Sul vem se 
consolidando gradativamente. Em 31 anos de exis-
tência da Fundação de Cultura identificamos distintas 
contribuições dos que por ela passaram, entretanto 
é preciso que haja a consolidação de um plano 
maior de cultura para o Estado. Um plano a médio 
e longo prazos, ou seja, que políticas sejam traçadas 
com esses objetivos para que possam nortear o real 
desenvolvimento da cultura sul-mato-grossense.

Tentamos iniciar esse processo em nossa gestão 
considerando as contribuições anteriores. O que 
observamos é que Campo Grande já se tornou um 
cenário onde as coisas acontecem: tanto pela parti-
cipação do município que tem várias ações consoli-
dadas como pelo fato de já estar no roteiro nacional 
da cultura, com circulação de projetos de âmbito 
nacional, e por contar com empresários que fazem 
que esse circuito esteja em efervescência frequente. 

Entretanto, esse não era o cenário que encontra-
mos nos demais municípios do Estado. Existia uma di-
cotomia grande entre capital e interior. Dessa forma, 
procuramos criar políticas públicas desenvolvidas por 
meio de projetos como: Circuito Sul-Mato-Grossense 
de Teatro, Dança do Mato, Efeito Hip Hop, Rota Cine, 
além do InterAção, que propôs uma contínua capa-
citação dos gestores interessados em crescer nessa 
área, e do compartilhamento de todas as ações de 
cultura realizadas. No âmbito do livro e da leitura, 
por exemplo, em sintonia com o Plano Estadual do 
Livro e da Leitura que visa o estímulo a essa prática, 

A busca de ampla articulação com os municípios 
e organismos nacionais, investindo tanto na 

interiorização de programas de cultura no Estado 
quanto em se beneficiar das estruturas de âmbito 

nacional; a conclusão do projeto do Plano Estadual 
da Cultura e o da criação do Sistema Estadual da 

Cultura; formação cultural e promoção de eventos; 
a articulação de parcerias com setores como o do 

turismo, para ampliar a atuação e responder a 
desafios de limites orçamentários. Quem aponta 

diretrizes como essas que estiveram em destaque 
na última gestão da Fundação de Cultura de 

Mato Grosso do Sul é Américo Calheiros, que, 
além de estar à frente da FCMS há oito anos, 

foi presidente também da Fundação Municipal 
de Cultura de Campo Grande por dez anos. A 

experiência na gestão cultural o faz pensar sobre 
como o administrador dessa área, dentro das 

condições que se colocam, pode potencializar as 
possibilidades de realizações e resultados. Sobre 
este e outros temas, ele conversa com a Cultura 

em MS nesta entrevista.

cultura em MS
Um balanço da gestão  
e alguns caminhos para a

PROCURAMOS 

CRIAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS  

DESENVOLVIDAS 

POR MEIO DE  

PROJETOS E DO 

COMPARTILHA-

MENTO DE TODAS 

AS AÇÕES DE  

CULTURA  

REALIZADAS.

AMÉRICO CALHEIROS
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kits literários foram distribuídos sobejamente para 
todas as escolas que compõem o Sistema Estadual 
de Bibliotecas de MS. E, dentro das diversas políticas 
voltadas a esse fim, mais de 250 mil livros foram 
entregues para bibliotecas municipais, escolares, 
universitárias, espaços culturais e outros. Da mesma 
forma, no Programa de Incentivo e Apoio às Bandas 
e Fanfarras foram entregues 2.500 instrumentos para 
210 entidades. Procuramos compartilhar e estabe-
lecer uma contínua parceria com os  municípios de 
modo a integrá-los efetivamente no mapa cultural 
de MS. É o grande desafio que iniciamos e que tem 
pela frente um longo caminho a ser percorrido pelos 
novos gestores.

No que concerne à construção e ao desenvolvi-
mento de políticas públicas a médio e longo prazos, 
concluímos o projeto do Plano Estadual da Cultura 
e o da criação do Sistema Estadual da Cultura que 
encontram-se na Assembleia Legislativa em processo 
de análise para ir à votação. Com esses instrumentos 
será possível uma orientação mais precisa na conti-
nuidade de trabalhos e desenvolvimento de políticas 
públicas necessárias para que a cultura atinja seus 
objetivos maiores.

– A partir da vivência como gestor público da 
área, qual a sua visão sobre o papel da cultura 
nos dias de hoje?
– Entendo a cultura nos dias de hoje como um im-
portante veículo de afirmação da identidade indivi-
dual e coletiva. Imprescindível porque, com todas as 
demandas e apelos que a sociedade atual oferece, 
se você não se situa com clareza onde está, você fica 
perdido, inclusive em relação ao multiculturalismo. 
Daí, a importância do papel da nossa cultura, da cul-
tura como autoafirmação, como elemento agregador 
e denotativo da nossa identidade.

– Cultura é atribuição exclusiva do Estado? 
Qual o papel da sociedade?
– Cultura, no meu ponto de vista, é feita, de fato, pela 
sociedade. E sua força está justamente aí. Mesmo o 
governo não atuando na área, a cultura se processa 
pois há pessoas com histórias, com imaginários pró-

prios, com formas de resolver as coisas, de viverem 
e conectarem-se com seu meio. Mas é claro que o 
Estado precisa desempenhar seu papel, fazer valer 
suas responsabilidades institucionais. Quando ele 
consegue estabelecer uma relação produtiva com a 
sociedade, a cultura é impulsionada e melhor legi-
timada na medida em que vai construindo políticas 
públicas sintonizadas com os interesses e as neces-
sidades da população.

– Hoje se fala muito em economia criativa, em 
valorização de bens imateriais. Na realidade 
do Estado, como esses novos olhares podem 
contribuir para o desenvolvimento das comu-
nidades?
– Mato Grosso do Sul ainda não possui um mercado 
cultural delineado de forma muito clara e forte. No 
entanto, já temos uma série de pessoas que produzem 
cultura aqui. E onde há produção cultural há também 
uma economia criativa em desenvolvimento. Isso se 
evidencia, por exemplo, no artesanato, que se tornou 
fator de geração de renda e de emprego, contribuin-
do sobremaneira com a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas que estão na área. Paralelamente, 
de forma amadora ou como negócio, se vê grupos de 
teatro em ação, bandas de música se multiplicando, 
escritores colocando seus livros no mercado, a dança 
se manifestando em suas distintas formas, artistas 
plásticos com produção pujante comercializando 
suas obras e gerando recursos financeiros... Nossa 
economia criativa vem se constituindo. Excetuando 
São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco de Minas Gerais 
e da região Sul, o que acontece em outras regiões 
não é tão diferenciado em relação ao que ocorre aqui. 
Acredito muito que Mato Grosso do Sul vai conquistar 
um patamar maior neste aspecto, acompanhando os 
passos do país.

– Quais foram os grandes desafios de sua ges-
tão à frente da cultura?
– Trabalhar com cultura é sempre um desafio. A 
questão orçamentária acaba sendo, de uma forma 
ou de outra, limitadora. Conta também a própria 
percepção da importância da cultura como elemento 

GRUPOS DE 

TEATRO EM 

AÇÃO, BANDAS 

DE MÚSICA SE 

MULTIPLICANDO, 

ESCRITORES 

COLOCANDO 

SEUS LIVROS 

NO MERCADO, 

A DANÇA SE 

MANIFESTANDO, 

ARTISTAS 

PLÁSTICOS COM 

PRODUÇÃO 

PUJANTE... NOSSA 

ECONOMIA 

CRIATIVA VEM SE 

CONSTITUINDO.

Gradativamente,  
as atividades culturais 

abrem espaços e 
conquistam novas  

plateias para a  
música e também  

para as outras artes.
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que contribui para o desenvolvimento do Estado e 
que pode ser pilar importante nesse sentido; a cons-
ciência de que a cultura pode estar mais agregada 
a uma série de setores como o turismo, com o qual 
conseguimos fazer algumas parcerias, ou com a 
educação, por meio da criação do Plano Estadual do 
Livro e da Leitura, por exemplo. De qualquer modo, 
o desafio do gestor é justamente o de, dentro das 
condições que se colocam, potencializar as possibi-
lidades de realizações e resultados. De certa forma, 
isso está vinculado à própria condição da cultura em 
âmbito nacional. É preciso que nacionalmente haja 
uma compreensão de que a cultura participa do PIB 
brasileiro e que os impostos recolhidos no Estado que 
vão para a área federal precisam retornar também 
para a cultura. 

Se estamos em um processo de organização, ou 
tentativa de organização de um sistema nacional 
de cultura, esse sistema tem que começar a fun-
cionar. Não é necessária sua conclusão em todas 
as instâncias para que possa acontecer. O governo 
federal precisa abrir logo essas possibilidades para 
as unidades federativas, principalmente da região 
Centro-Oeste. Ressentimos muito disso.

– E quais foram os avanços de sua gestão?
– No âmbito da gestão específica da FCMS como 
instituição procuramos abrir a toda nossa equipe a 
possibilidade de dar sua contribuição gerencial, ou 
seja, absorver ideias, sugestões e caminhar juntos, 
cada um atuando com o seu melhor. 

Por outro lado, cumprimos todas as tarefas que ti-
vemos no que se refere à busca da organização maior 
da cultura como um sistema no território nacional. 
Uma equipe primorosa acompanhou todo o processo 
de elaboração do Plano Estadual de Cultura: ouviu os 
diversos segmentos da sociedade sul-mato-grossense 
e conseguiu fazer uma síntese muito precisa do que 
foi aprovado em todas as plenárias que tivemos. Vol-
to a dizer que uma conquista muito importante foi 
a inserção dos municípios no conjunto de ações que 
planejamos e executamos, estabelecendo interação 
com os gestores do interior e entendendo cada vez 
mais como isso funciona e como pode melhorar.

Por outro lado atingimos números extremamente 
significativos para o contexto cultural de Mato Grosso 
do Sul, um estado novo, com 37 anos de criação, que 
vem construindo a sua história e, consequentemente, 
sua cultura que, embora remonte a um tempo muito 
anterior, teve, a partir daquele momento, o desafio 
de dizer a que veio com toda a carga de informações 
e vivências até então acumuladas. 

No Fundo de Investimentos Culturais de Mato 
Grosso do Sul (FIC/MS), por exemplo, começamos em 
2008 com um milhão de reais e estamos terminando 
em 2014 com cinco milhões de reais e um total de 
440 projetos aprovados e executados em sua grande 
maioria com nível muito pequeno de inadimplência.

Outro número considerável que temos é a 
distribuição de cerca de 250 mil livros em escolas 
municipais e estaduais, salas de leitura, bibliotecas 
públicas, universidades, enfim, todas as instituições 
que podem fazer uso do livro para aquisição de 
conhecimento e abertura de novas possibilidades 
para os usuários. 

A distribuição de cerca de 2.500 instrumentos 
musicais para 210 instituições também é marco 
importante porque a música instrumental é um 
caminho para a construção do ser humano. E por aí 
vão outros números como 235 espetáculos de teatro 
apresentados em municípios do interior. Consideran-
do o que significa levar um único espetáculo com 
toda a logística necessária em lugares onde muitas 
pessoas nunca tinham visto uma apresentação, não 
é feito pequeno. Assim também na dança e no ar-
tesanato que se fez presente em 40 feiras nacionais 
onde circularam quase 15 milhões de pessoas. São 
números expressivos, que marcam uma caminhada 
diferenciada de MS no âmbito da cultura. Mesmo 
com as dificuldades de quem atua nessa área, ti-
vemos sucesso e, sempre, o apoio, o suporte e a 
compreensão do governador André Puccinelli. 

– Voltando ao Fundo de Investimentos Cultu-
rais, qual foi a evolução nesses últimos anos?
– Em sete anos investimos treze milhões e meio de 
reais. Começou com um milhão, após três anos de 
paralisação e está terminando com cinco milhões 

É PRECISO QUE 

NACIONALMENTE 

HAJA UMA 

COMPREENSÃO DE 

QUE A CULTURA 

PARTICIPA DO PIB 

BRASILEIRO E QUE 

OS IMPOSTOS 

RECOLHIDOS NO 

ESTADO QUE VÃO 

PARA A ÁREA 

FEDERAL PRECISAM 

RETORNAR 

TAMBÉM PARA A 

CULTURA.

Formação, capacitação, 
treinamento: preocupações 
constantes na contrução de 
políticas públicas na área 
cultural.
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de reais. A importância do FIC/MS é que ele abre 
à comunidade sul-mato-grossense a possibilidade 
do desenvolvimento de suas ideias, seus projetos, 
sendo que, para isso, os proponentes tenham que, 
essencialmente, cumprir pequenos critérios como um 
currículo mínimo e um projeto a executar, seja na 
música, na literatura, na dança, no teatro, nas artes 
visuais, na pesquisa ou na formação, dentre outros. 
Quando constatamos a quantidade de pessoas que 
se candidatam ao FIC/MS e a qualidade dos projetos, 
fica clara a  importância do Estado oferecer essa pos-
sibilidade fortalecendo as iniciativas da comunidade 
que, em minha visão, cada vez mais deve conduzir o 
processo com iniciativas e realizações. Esse fortaleci-
mento pode evoluir para que, no futuro, o governo 
seja um dos elementos condutores da política cultu-
ral, mas não necessariamente o principal.

– Formação cultural ou promoção de eventos? 
Qual desses pilares é mais importante?
– Tudo é válido no âmbito cultural. A formação cul-
tural dá sustentação às pessoas que trabalham na 
área, capacitando-as para atuarem de forma plena 
e terem percepção mais objetiva do que pretendem 
fazer bem como noção clara das responsabilidades, 
direitos e deveres como cidadãos e pessoas do seg-
mento cultural. Fizemos mais de 210 cursos nessa 
área pelo Programa InterAção ou por meio de inicia-
tivas nas distintas gerências da FCMS. Mas eventos 
também têm seu espaço na agenda cultural. Houve 
um momento no Brasil em que as pessoas reclama-
vam quando se falava em evento, mas é importante 
lembrar que a cultura começou com eventos. O 
teatro teve início nas manifestações ditirâmbicas 
– de cunho popular, que ocorriam anualmente na 
Grécia por ocasião, em especial, da comemoração 

Marca identitária

De inspiração Ka-
diwéu, o logotipo da 
Fundação de Cultura 
de MS traz a marca 
forte de povos que ha-
bitaram originalmente 
o território do Estado. 
Foi escolhido em con-
curso público realizado 
em 1984. Seu autor 
é o artista plástico e 
publicitário Fernando 
Marson. 

da colheita do vinho – e aí foi tomando formas 
diferentes no passar dos séculos. Desde as tribos 
mais primitivas até as grandes tribos dos dias de 
hoje as pessoas se reúnem em eventos para celebrar 
e confraternizar. Então, é boa a conciliação dessas 
possibilidades sabendo que a cultura é um conjunto 
muito amplo de ações, realizações, manifestações, 
e que isso pode ser expresso, também, por meio de 
eventos; o que não pode é a cultura ficar submissa 
ou restrita apenas a eventos.

– Descontinuidade de iniciativas costumam 
acontecer em trocas de gestão. Cite algumas 
às quais o senhor deu continuidade e quais 
considera importante que permaneçam? 
– Demos continuidade aos dois festivais (Inverno de 
Bonito e América do Sul, em Corumbá) que foram 
ideias e iniciativas da gestão anterior. Claro que 
fizemos da forma que entendíamos. Há também o 
CenaSom, projeto antigo dentro da FCMS, porque 
entendemos que o que vem dando certo, que tem 
boa aceitação da comunidade, que contribui com o 
desenvolvimento da cultura e da arte no Estado, tem 
que permanecer. Às vezes há acontecimentos como 
o MS Canta Brasil, que tomou proporção tão grande 
que sua continuidade seria quase natural, embora a 
gente saiba que cada gestão vai interpretar e desen-
volver os projetos ao seu modo. Não podemos ficar 
dando lições, nem passar tarefas pra quem assume 
depois da gente. Vai da sensibilidade dos novos ges-
tores para o que pode continuar e para interpretar os 
indícios que a comunidade dá em relação ao que en-
tende que deva continuar. Essencialmente, penso que 
deva continuar o compromisso de desenvolvimento 
de políticas públicas de Estado, e não de governo. 
É isso que contribui para a consolidação da cultura.

AA primeira etapa estava cumprida. Sentada na escadaria de acesso ao Memorial da Cultura e da Cida-
dania, esperando a carona de sua prima, Bruna observava o movimento da Avenida Fernando Corrêa da 
Costa. Sem perceber, acompanhando o fluxo dos carros, seu olhar foi direcionado para os lados do Horto 
Florestal, bem perto dali e onde, no encontro dos córregos Prosa e Segredo, teve início a história de Campo 
Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, com a chegada de mineiros, paulistas, paranaenses, gaúchos, 
paraguaios, bolivianos, árabes, japoneses, portugueses, italianos e tantos outros que formam o caldeirão 
cultural que identifica os sul-mato-grossenses. Se bem que antes, bem antes... outros povos que por aqui 
habitavam já imprimiam suas marcas navegando por rios e vencendo distâncias através de trilhas abertas 
no Cerrado e Pantanal.

A IMPORTÂNCIA 

DO FIC/MS É 

QUE ELE ABRE À 

COMUNIDADE 

SUL-MATO-

GROSSENSE A 

POSSIBILIDADE DO 

DESENVOLVIMEN-

TO DE SUAS IDEIAS, 

SEUS PROJETOS.
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B
na alimentação e nos cuidados da casa

Basta um passeio pelo Mercado Municipal de 
Campo Grande ou uma visita a uma feira em qual-
quer cidade de Mato Grosso do Sul para encontrar 
uma grande variedade de ervas, sementes e raízes 
cujo uso o conhecimento popular já consagrou. A 
relação do homem com as ervas, seja para comer 
ou curar, vem de tempos imemoriais. São alimento 
ou tempero, remédio, repelente, veneno. O conheci-
mento sobre os usos e as qualidades são passados de 
geração a geração antes mesmo de existir a escrita.

No início do mês de setembro, o arquiteto Carlos 
Solano esteve em Campo Grande para lançar o livro 
Casa Natural, coletânea dos melhores textos publi-
cados nos últimos oito anos na coluna que assina na 
revista Bons Fluidos. Natural de Bela Vista, mineiro de 
criação, ele amplia o conceito de casa e compartilha 
lições da sabedoria popular que ensinam como viver 
melhor com nosso corpo e vestuário, além da mora-
dia e do planeta. Na oficina que ministrou no Recanto 
das Ervas, espaço cercado de verde por todos os lados 
e que privilegia a gastronomia natural, a vivência  se 
concentrou nos cuidados com a casa e no preparo de 
produtos para limpeza e aromatização de ambientes 

As ervas
SABOR E CULTURA

utilizando plantas conhecidas e acessíveis à grande 
parte da pessoas.

Nesta edição da Cultura em MS, a proprietária 
e idealizadora do Recanto das Ervas, Márcia Chiad, 
apresenta o espaço e passa uma receita de suco 
bastante apreciada, enquanto Carlos Solano ensina 
preparados para purificar os espaços que habitamos.

POR CAMILA  
EMBOAVA

Recanto das Ervas: 
atmosfera tranquila e 
gastronomia natural.
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Solução de limpeza natural
1/2 litro de água
4 colheres de vinagre branco comum
2 colheres de chá de bicarbonato de sódio 
Gotinhas de limão (pode ser substituído por 
erva cidreira ou eucalipto)
Se quiser espuma, acrescente um pouquinho 
de detergente biodegradável  

Ervas no cuidado da casa
Em 2014, além do serviço de alimentação, o Recanto das Ervas retomou 

também os cursos e oficinas para estimular o cultivo em casa. Em setembro, 
uma vivência com o arquiteto Carlos Solano tratou dos cuidados 
com a casa e revelou mais um uso possível das ervas: purificar e 
abençoar os ambientes. 

A vivência foi dedicada a cuidados e terapias com a casa e 
preparo de produtos para limpeza e aromatização de ambientes 
utilizando plantas, ervas e flores conhecidas e acessíveis a gran-
de parte das pessoas. Ele ensinou diversas bênçãos, trazendo à 
tona cuidadosamente os conhecimentos antigos de tias, avós e 
benzedeiras. “A casa tem alma e precisamos cuidar dela: limpar, 
purificar e abençoar”, explica o arquiteto. Nos cuidados com a 
casa, o papel dos chás é parecido com os dos cuidados com o 
corpo. Se o capim-limão age contra insônia nas pessoas, ajuda 
também a trazer calmaria e harmonia aos ambientes. “Depois da 
limpeza, pode-se passar um pano com chá no piso dos cômodos 
para curar e energizar”, ensina Carlos.

Cozinha Natural
Na culinária, as ervas representam um papel im-

portante: aguçam fortemente o olfato e o paladar, 
o que estimula a salivação e auxilia no processo da 
digestão. A correria da vida na cidade, a mudança 
de hábitos alimentares e o alastramento de remédios 
artificiais fizeram com que de modo geral as pes-
soas deixassem um pouco de lado a sabedoria das 
ervas. No entanto, a busca por mais saúde e uma 
qualidade de vida melhor apontam para a volta à 
cozinha natural. 

Com um jardim colorido, músicas tranquilas, 
cheiro de ervas e atmosfera calma, um espaço de gas-
tronomia natural em Campo Grande, relativamente 
perto do agitado centro, mais parece um lugar fora 
da cidade. Mesmo no pico da movimentação nas 
ruas, perto das 18h, o Recanto das Ervas, cercado de 
natureza, é um pequeno refúgio do ritmo acelerado, 
das luzes e sons da capital. Há 14 anos, Márcia Chiad 
inaugurou o Recanto com o objetivo de cultivar ervas, 
folhas e produtos orgânicos. Foi em 2012 que ele se 
transformou também em restaurante. Os pratos são 
orgânicos, todos preparados com as ervas e verduras 
plantadas na horta do próprio local. Leve e nutritivo, 
o cardápio inclui uma grande variedade de sucos, 
saladas com folhas e flores, sanduíches e salgados.

Nos dois anos de restaurante, o Recanto das Ervas 
conquistou o paladar de muitos campo-grandenses 
e o movimento tem crescido. “As pessoas sempre 
voltam. Gostam de vir aqui, talvez por considerarem 
o ambiente agradável, porque se você pensar nos
pratos, eles são relativamente fáceis de preparar”, avalia Márcia. Ela considera também que o frescor dos 
alimentos e o cuidado no preparo atraem os clientes. “O tempero fresco tem outro cheiro, o produto orgâ-
nico tem outro sabor”, afirma. Um dos pedidos principais é o suco refrescante que recebe o nome da casa, 

feito com capim-limão. A planta não é nativa do Brasil, mas é adaptada ao 
clima e muito popular, pois o cultivo é fácil. De origem asiática, o capim-limão 
é conhecido em Portugal como erva-príncipe. É famoso por suas proprieda-
des calmantes e utilizado também para tratar insônia, depressão, inchaços e 
infecções. 

Carlos Solano:  
repassando os segredos 
de purificar e abençoar 

ambientes com o  
uso de ervas. 

Chá de capim-limão
1 litro de água
5 colheres de sopa de capim-limão seco ou 20 
folhas frescas cortadas em pedacinhos
Modo de fazer: ferva a água e depois adicione 
as folhas. Abafe por cerca de 20 minutos e coe 

Suco Recanto das Ervas 
(para 400 ml)
50g de capim-limão
5g de hortelã
½ limão com casca
Modo de preparo: retirar a parte branca do 
limão e bater tudo no liquidificador com gelo

A BUSCA POR MAIS 

SAÚDE E MELHOR 

QUALIDADE DE 

VIDA VALORIZAM A

COZINHA NATURAL 

E A SABEDORIA 

DAS ERVAS.
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sugestões de quem conhece

Quando se fala em cultura boliviana, muita gente associa àquela 
música de sopro, ou àquele comércio de fronteira. É uma informação 
muito limitada.

Desde 2009, o grupo folclórico de dança T’kay coordena um evento 
cultural que acontece no segundo domingo de cada mês, na Praça Bolí-
via. Lá nós procuramos partilhar um pouco mais a diversidade da nossa 
cultura por meio de apresentações de teatro, música e dança bolivianas. 
Apresentam-se, também, grupos  folclóricos de outras nacionalidades, 
como a japonesa, árabe, espanhola, e outras. 

O encontro foi instituído pelo Masis Brasil, juntamente com o con-
sulado da Bolívia, com o intuito de juntar amigos para ouvir músicas 
andinas, bolivianas. Hoje temos apoio da Fundação Municipal de Cultura 
de Campo Grande (Fundac), que disponibiliza a estrutura. O resto fica 
por nossa conta: mobilização de artesãos, artistas, cozinheiros. A Praça 
Bolívia fica na rua das Garças, no bairro Santa Fé. O encontro começa 
às 9h da manhã e vai até as 14h. 

INGRA FLORES PADILHA
diretora do grupo T’ikay, de danças folclóricas da Bolívia

A gente está numa fase feminina da nossa 
música campo-grandense. Tem quatro CDs 
lançados este ano por mulheres: Ju Souc, Jane 
Jane, Bianca Bacha e Érica Espíndola (com o 
trabalho “PúrPura”). O diferencial é a qualida-
de. Muito bem produzidos, repertório legal, 
composições boas.

Um evento de música muito legal que está 
rolando na cidade é o Ziriguidum, organizado 
pela Marina Peralta, cantora e compositora da 
nova geração. Esse evento já aconteceu três 
vezes. Tem muito hip hop, rap da periferia de 
Campo Grande, também outras vertentes. É 
um evento legal, acontece no domingo à tarde 
e vai até de noitão. Acontece na casa da irmã 
da Marina, que fica no bairro Cachoeirinha, 
um espaço meio improvisado, informal, uma 
grande oportunidade de confraternização entre 
músicos, para a gente se conhecer, conhecer 
que som está rolando na periferia. A gente 
sempre fala que a nossa música não chega na 
periferia, mas às vezes a música da periferia 
também não chega na gente. No Ziriguidum 
rola essa troca.

JERRY ESPÍNDOLA
cantor e compositor

Quem eu venho acompanhando mais de perto é Lenilde 
Ramos, que escreveu o livro “História sem nome: lembranças 
de uma menina quase gêmea” (2014). Ela não dá nome às 
pessoas. Escreve sobre sua vida, desde as vivências no Hospital 
São Julião, onde trabalhou por muitos anos. Eu li os originais 
do livro, antes de lançar. Vale a pena conhecer. A Lenilde é 
multimídia, ela é instrumentista, canta, escreve, produz. 

Indico, também, a exposição do Projeto Arte Especial, com 
pinturas, esculturas e fotografias de alunos da Associação 
Pestalozzi de Campo Grande, feitas com orientação do artista 
plástico Pedro Guilherme, que foi realizada na Unimed e no 
Comper Jardim dos Estados. Trata-se do Segundo Festival 
de Artes da Pestalozzi, um evento que encerra as atividades 
artísticas realizadas durante o ano e que inclui apresentação 
de dança, teatro e coral, que, este ano, ocorre no Teatro 
Prosa, SESC Horto.

JOÃO CARLOS ANDRADE
militante cultural e voluntário da Pestalozzi

Eu acredito – e é o que venho trabalhando com a equipe da revista A Gente – que estamos em 
e somos de uma região que está começando a se apropriar das tradições, dos ícones da natureza, 
dos códigos de Mato Grosso do Sul para transformá-los em outra coisa, colocando um perfume 
de urbanidade, encorpando nossa cena cultural. 

Eu dou destaque para as cervejas artesanais que vêm sendo produzidas em Campo Grande. 
Tem a Moagem, do Filipe Zuffo, a Morena Bier, que além de fazer a sua própria produção, oferece/
aluga o espaço para outros cervejeiros fazerem sua própria cerveja – como a Sauer. Aromas de 
tereré e de guavira em cervejas deliciosas, que já são encontradas em vários bares e restaurantes. 
Vale ficar ligado.

Outra produção que destaco é a cerâmica super especial e artesanal da Udu Cerâmica, em 
Bonito, coordenada pela Sineia Milano. Eles fazem uma cerâmica de alta temperatura (que pode 
ir ao forno) linda! Se apropriam da fauna e flora da região com um cuidado no uso das cores e 
com formas arrojadas de travessas, vasos e bowls. Sua fábrica, hoje, é um dos pontos turísticos 
da cidade de Bonito. Assim, nós, da terra, como os turistas, podemos ter uma lembrança local 
super bacana e charmosa.

THAIS POMPEO
editora e redatora da revista A Gente

Quando se fala em cultura boliviana, muita gente associa àquela 
música de sopro, ou àquele comércio de fronteira. É uma informação 

Desde 2009, o grupo folclórico de dança T’kay coordena um evento 
cultural que acontece no segundo domingo de cada mês, na Praça Bolí-
via. Lá nós procuramos partilhar um pouco mais a diversidade da nossa 
cultura por meio de apresentações de teatro, música e dança bolivianas. 
Apresentam-se, também, grupos  folclóricos de outras nacionalidades, 

O encontro foi instituído pelo Masis Brasil, juntamente com o con-
sulado da Bolívia, com o intuito de juntar amigos para ouvir músicas 
andinas, bolivianas. Hoje temos apoio da Fundação Municipal de Cultura 
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Uma revista de personagens. Ao pensar esta edição da revista Cultura em MS,  
a primeira ideia foi que deveria ser conduzida por personagens. Personagens não no 
sentido do culto à personalidade, mas sim das figuras que nos conduzem por caminhos  
da história coletiva e nem sempre têm seu papel essencial observado e registrado, ou,  
se têm trabalhos que as colocam em evidência, muitas vezes são vistas por uma  
abordagem nem sempre aprofundada e humanizada. 

A partir deste direcionamento, houve a descoberta de Midori, a japonesinha que está 
na capa e que abre a reportagem sobre os cem anos da imigração japonesa em Mato 
Grosso do Sul, introduzindo a história de uma colônia expressiva para o painel cultural do 
Estado. Olhamos pelo aspecto da trajetória humana também personagens em destaque de 
nossa vida cultural, como o maestro Eduardo Martinelli, que empunha apaixonadamente 
a batuta para despertar em crianças, jovens e adultos o interesse pela música. Ou a 
moçada da cultura urbana que, reunida na Orla Morena, fala sobre novas (e às vezes tão 
antigas) linguagens que reconstroem os espaços coletivos. Personagens como Manoel de 
Barros, artista maior não só da cultura sul-mato-grossense, mas da literatura brasileira, 
que perdemos quando esta edição da revista estava sendo fechada. Na homenagem a 
ele, reproduzimos o artigo de Maria Adélia Menegazzo publicado no Vozes da Literatura, 
este ano. Estudiosa da obra do autor, a pesquisadora, escritora e crítica de arte traz um 
apanhado da produção do poeta, que também conta com personagens inesquecíveis, 
como o célebre Bernardo. 

A proposta de uma revista de personagens se coaduna com nossa crença de que a  
cultura se faz com pessoas, a partir de pessoas e para pessoas. Ao mesmo tempo, se 
os indivíduos passam, as sementes lançadas por seus trabalhos e suas compreensões 
de mundo certamente frutificarão. É por isso que também decidimos dar voz à Bruna, 
personagem construída com elementos da história de MS que nos conduz para um 
panorama das atividades da Fundação de Cultura nesses últimos anos, para o leitor que 
queira conhecer o funcionamento desta estrutura pelos depoimentos de parceiros e 
servidores da cultura responsáveis pela aplicação dessas políticas culturais. Neste relato, 
necessariamente resumido, a criação da Cultura em MS não precisou figurar, portanto, 
aqui, destacamos apenas a satisfação com os rumos da publicação, que da primeira  
edição até esta, foi se consolidando como uma revista também de pesquisa, para ser 
guardada para as próximas gerações, com um registro sempre reflexivo e detalhado das 
atividades e de inquietações da cultura e da arte sul-mato-grossense no período.

Personagens
cultural de MS

da formação

Américo Calheiros
Presidente da Fundação de Cultura de MS

A arte,
a cultura...

que nasce da soma,  
cresce na mistura

e se faz caleidoscópica.








