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Por meio de publicações como a revista Cultura em
MS, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul reitera
sua visão de que a cultura é essencial no desenvolvimen-
to de um município, de um estado, de uma nação.

Investir na discussão e divulgação de nossas manifes-
tações culturais, unindo passado e presente, contribui
para entendermos melhor nossa história e nossos desa-
fios para o futuro, jogando luz em nossa identidade como
estado. O jornalismo, o debate e a crítica cultural se inte-
gram, assim, a uma reflexão histórica sobre a cultura sul-
mato-grossense. Entram em questão, de maneira desta-
cada, as relações entre tradição e modernidade em nossa
cultura e sua diversidade, decorrente da contribuição de
todos os povos que construíram a história de Mato Gros-
so do Sul.

Promover essa reflexão é fundamental para o cresci-
mento individual e de nossa comunidade. A proposta de
uma publicação como esta é de oferecer ao leitor a opor-
tunidade de ponderar sobre questões que estão na or-
dem do dia da discussão sobre cultura, além de conhe-
cer o esmerado trabalho de nossos artistas, produtores,
gestores e pesquisadores da área. Por que não dizer, a
propósito do tema “cultura”, também celebrar este tra-
balho, de tamanho mérito, qualidade e abrangência. Que
a população de Mato Grosso do Sul conheça e aprecie o
resultado desta publicação, que foi feita com esses im-
portantes propósitos.
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A idéia inicial do projeto, lançado em outubro de 2007,
era homenagear a diversidade musical brasileira por meio
de representantes de diferentes estados do país. Nos shows
do MS Canta Brasil, os pernambucanos foram representa-
dos por Alceu Valença, a gauchada por Renato Borghetti
e Papas da Língua, os mato-grossenses por Vanessa da
Mata e por aí vai uma longa lista. Depois de 12 edições,
quem saiu ganhando mesmo foi o público. Nos domin-
gos de MS Canta Brasil, os gramados do Parque das Na-
ções ficam lotados a dizer chega. Recordes de público,
contando 50 mil pessoas, tornaram-se banais, sem ocor-
rências policiais. Quem decide se sentar nas cadeiras em frente ao palco para ver os músicos de pertinho
precisa atravessar uma multidão de jovens refrescados por tererés e cerveja gelada, pais, mães, avós e bebês,
casais estendidos na grama com toalhas de piquenique. O sucesso do projeto também aparece na resposta
dos artistas. “Não me lembro de ter feito um show para tanta gente depois dos Titãs. É impressionante e
muito prazeroso tocar assim”, surpreendeu-se Nando Reis ao ver a galera que tomava 180º do gramado em
volta ao palco, logo depois da apresentação de Geraldo Espíndola. No MS Canta Brasil, shows de músicos
sul-mato-grossenses sempre abrem a noite, com talentos de diversos gêneros da música regional. Já passa-
ram por seus palcos: Zeca Baleiro e Jerry Espíndola, Martnália e Juci Ibanez, Zélia Duncan e Olho de Gato,
Chico César, Arnaldo Antunes e Carlos Colman, Zé Ramalho e Filho dos Livres, Adriana Calcanhoto e Marcelo
Loureiro, Jorge Vercilo e Guilherme Rondon, Fafá de Belém e Olho D’Água, Bojo Malê, Chalana de Prata e
CTG Tropeiros da Querência. Realizado pelo governo do estado por meio da Fundação de Cultura, o MS
Canta Brasil conta também com patrocínio do Banco do Brasil. No ano que vem, a continuidade do
projeto é prioridade, a partir de março. “Montar essa agenda de shows espaçados durante o ano, com
atrações locais e nacionais fortes, mostrou-se uma idéia acolhida com entusiasmo pelo público, compon-
do uma programação cheia de expectativas para o ano inteiro”, contou Américo Calheiros, presidente da
Fundação de Cultura e idealizador do projeto. A novidade é que a Fundação logo vai iniciar um projeto
similar em Dourados. O MS Sons Dourados terá atrações nacionais, com abertura dos shows feitas por
músicos locais.

Parque
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É temporada de abertura de vários editais de
exposições e apresentações de espetáculos para 2009,
com inscrições em novembro, dezembro e janeiro.
O mais abrangente e com mais recursos – 1 milhão de
reais em 2008 – é o Fundo de Investimentos Culturais da
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FIC/FCMS),
que deve abrir suas inscrições até fevereiro de 2009. No
último levantamento, ao final de 2007, a FCMS identificou
35 municípios com conselhos de cultura implementados,
que tinham leis de incentivo ou fundo municipal de
investimento à cultura criados, mas nem todos em
andamento. Dourados é um dos principais municípios
com fundo de investimento ativo, a exemplo de
Campo Grande. Criado em 2003, o Fundo Municipal
de Incentivo à Cultura na capital destinou 250 mil reais
a projetos artísticos e culturais em 2008.  A Fundação
de Cultura de Campo Grande inaugurou também, em
2008, o Programa Municipal de Fomento ao Teatro,
com recursos de 94,242 mil reais para esse setor na
primeira edição. Já o Fundo de Incentivo à Produção
Artística e Cultural de Dourados, com criação em 2005
e a primeira execução em 2007, aprovou em 2008
projetos que somaram 150 mil reais. Os editais
das fundações de cultura de Campo Grande e
Dourados devem abrir em fevereiro.

Confira outros editais de artes em MSConfira outros editais de artes em MSConfira outros editais de artes em MSConfira outros editais de artes em MSConfira outros editais de artes em MS

• No Museu de Arte Contemporânea: inscrições abertas
até janeiro, para exposições a partir de abril.

• No Memorial da Cultura e da Cidadania: o edital do
Projeto Território Ocupado abre em novembro, para
exposições a partir de março de 2009.

• Na galeria Wega Néry do Centro Cultural
José Octávio Guizzo: inscrições abertas até 31 de
dezembro, para selecionar seis exposições que entram
em cartaz a partir de fevereiro.

• Apresentações de música, teatro e dança no Projeto
Cena Som, no Centro Cultural José Octávio Guizzo:
abertura das inscrições em janeiro.

• Apresentações musicais no Projeto Som da Concha,
na Concha Acústica Helena Meirelles: segundo
semestre de 2009.

• Kit de Difusão Musical: a segunda edição do projeto
está aberta, encerrando as inscrições no final de
novembro. São 30 selecionados para comporem
um kit contendo duas músicas e release com fotos,
que são difundidos nacionalmente.

• Circuito Sul-mato-grossense de Teatro:
abertura das inscrições em dezembro, para início
das apresentações em abril.

• Circuito Dança no Mato: haverá edital no
segundo semestre de 2009.

para 2009
“Ponto de Cultura”, uma das maiores bandeiras da gestão do ex-ministro

Gilberto Gil, é o nome dado ao projeto que, selecionado por meio de edital
público, firma convênio com o Ministério da Cultura para realizar uma ges-
tão compartilhada de suas atividades. Esse projeto recebe do ministério um
valor para realizar suas ações, que pode ser gasto para aquisição de equipa-
mentos, adequação de instalação física, desenvolvimento da programação e
pagamento de pessoal, entre outros. Em alguns editais, o parceiro se com-
promete a investir em suas atividades uma parcela do dinheiro recebido e,
em outros, há formas distintas de contrapartida. Diferentes projetos, com
programação e atividades completamente diversas, podem ser Pontos de Cul-
tura. Para articulá-los, o MinC criou o Pontão. Em Mato Grosso do Sul exis-
tem 12 pontos e o Pontão Guaicuru, coordenado pela Associação Cultural
Oficina de Criação Teatral. Ela promove o diálogo entre Pontos de Cultura e
outros grupos sociais na área, dinamizando o debate sobre políticas públicas
na área cultural e trocando experiências com outros pontos do Brasil. A Ofici-

Direto ao ponto

na de Criação Teatral irá aproveitar sua experiência de 15 anos no teatro para
realizar no Pontão Guaicuru uma série de atividades. “Nossa experiência com
teatro nos ensinou muito sobre autogestão, investigação, processos
participativos”, comentou a coordenadora, Andréia Freire. Entre as ativida-
des do Pontão Guaicuru, haverá formação de núcleos de teatro em quatro
municípios, considerados células coletivas para pensar a cultura na comuni-
dade; estabelecimento de uma rede de espaços de projeção audiovisual em
Campo Grande, Dourados e Corumbá; criação de portal para difusão do
Software Livre e realização de encontro dos Pontos e do Festival de Culturas
Populares. Agora, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul acaba de
escolher, por meio de edital, mais 30 Pontos de Cultura no estado. Desta
vez, a seleção e a supervisão ficaram a cargo da Fundação, descentralizando
a ação federal. Participaram instituições da sociedade civil sem fins lucrativos
com atividades culturais comprovadas há pelo menos dois anos. Vão receber
recursos, disponibilizados por meio de convênio de Mato Grosso do Sul com
o Ministério da Cultura, que somam 180 mil reais em três anos. É bom ficar
por dentro. Há diversos editais e possibilidades de trabalhar em conjunto
com os Pontos de Cultura. Eles ganharam grande proporção dentro do mi-
nistério como proposta inovadora de fortalecer a cultura viva do país sem

Editais
Atenção, artistas

COMUNIDADE NEGRA SÃO JOÃO BATISTA
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cair em ditames do mercado ou trocá-los pelos gostos do Estado. A
idéia é fomentar a diversidade das manifestações culturais em nível
local, de maneira que os grupos experimentem traçar suas políticas de
forma mais autônoma, se fortalecendo a partir da comunicação em
rede com outros grupos. Apostam-se tantas fichas nesta ação que uma
das principais propostas do Mais Cultura, que é nosso “PAC da Cultu-
ra”, era aumentar os cerca de 800 Pontos existentes para 20 mil até
2010. O número gerou polêmica, mas representantes do Minc explica-
ram que haverá formatos diferenciados para os Pontos de Cultura e
novas formas de convênios, incluindo outros ministérios.

• Moinho Cultural Sul-americano• Moinho Cultural Sul-americano• Moinho Cultural Sul-americano• Moinho Cultural Sul-americano• Moinho Cultural Sul-americano – criado pelo Instituto
Homem Pantaneiro, é um dos mais antigos de MS e já encerrou
sua programação como Ponto de Cultura. Ele promoveu em
Corumbá atividades de música, dança, acompanhamento esco-
lar e línguas para crianças brasileiras e bolivianas, com ativida-
des também para adultos.
• Violeiros e Baileiros da Alvorada• Violeiros e Baileiros da Alvorada• Violeiros e Baileiros da Alvorada• Violeiros e Baileiros da Alvorada• Violeiros e Baileiros da Alvorada – criado em Nova Alvo-
rada do Sul, tem a proposta de resgatar a música de viola e a
dança regional, formando uma orquestra de violeiros e um gru-
po de danças típicas, com jovens dos Programas de Erradicação
do Trabalho Infantil (Peti), agentes jovens e comunidade de bai-
xa renda.
• Nãnderetã• Nãnderetã• Nãnderetã• Nãnderetã• Nãnderetã – criado pela Associação Amigo do Índio de Dou-
rados, parte da tradição indígena e socialização da comunidade
envolvente para criar um ponto de confluência e irradiação cul-
tural.
• • • • • Mukando KandongoMukando KandongoMukando KandongoMukando KandongoMukando Kandongo – proposto pela Comunidade Negra
São João Batista, realiza oficinas em comunidades quilombolas
rurais e urbanas para difundir a cultura afro-brasileira, por meio
de oficinas de percussão, confecção de instrumentos, dança afro,
amarração de roupas étnicas e palestras educacionais (foto p. 5).
• Ponto da Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul• Ponto da Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul• Ponto da Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul• Ponto da Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul• Ponto da Colônia Paraguaia de Mato Grosso do Sul
– promove a preservação e o fomento das tradições paraguaias,
com destaque para o folclore do Toro Candil e a cultura do
Ñanduty.
• T• T• T• T• Teko Arandueko Arandueko Arandueko Arandueko Arandu – criado pela Universidade Católica Dom Bosco,
é um Centro de Pesquisa, Documentação, Cultura e Arte dos
Índios Guarani/Kaiowá.
• Circo Escola Especial• Circo Escola Especial• Circo Escola Especial• Circo Escola Especial• Circo Escola Especial – Ponto da Associação Pestalozzi de
Campo Grande, realiza oficinas de teatro, artes circenses e dança
de rua para a comunidade e para crianças, adolescentes, jovens
e adultos com necessidades especiais.
• Camalote• Camalote• Camalote• Camalote• Camalote – proposto pela Fundação Cândido Rondon, tra-
balha com as danças folclóricas de Mato Grosso do Sul.
• Projeto Arte, Cultura, Cidadania e Geração de Renda• Projeto Arte, Cultura, Cidadania e Geração de Renda• Projeto Arte, Cultura, Cidadania e Geração de Renda• Projeto Arte, Cultura, Cidadania e Geração de Renda• Projeto Arte, Cultura, Cidadania e Geração de Renda
– da Associação Nacional de Cooperação Agrícola (Anca), de
Sidrolândia, capacita jovens de diversas regiões do estado, oriun-
dos de áreas de assentamento, para o desenvolvimento de ativi-
dades culturais.
• Projeto T• Projeto T• Projeto T• Projeto T• Projeto Todas as Idadesodas as Idadesodas as Idadesodas as Idadesodas as Idades – desenvolvido pelo Instituto para
o Desenvolvimento da Arte e da Cultura em parceria com a Uni-
versidade Federal da Grande Dourados, inaugura pontos de lei-
tura na periferia, trabalhando em conjunto diversas manifesta-
ções culturais, como o hip-hop e a poesia.
• Rede de Pontos de Cultura da Prefeitura de Doura-• Rede de Pontos de Cultura da Prefeitura de Doura-• Rede de Pontos de Cultura da Prefeitura de Doura-• Rede de Pontos de Cultura da Prefeitura de Doura-• Rede de Pontos de Cultura da Prefeitura de Doura-
dosdosdosdosdos – proposto pela Fundação de Cultura e de Esportes do
município.
• 30 pontos conveniados com a FCMS• 30 pontos conveniados com a FCMS• 30 pontos conveniados com a FCMS• 30 pontos conveniados com a FCMS• 30 pontos conveniados com a FCMS.

Pontos de Cultura em
Mato Grosso do Sul

Um senhor longa-metragem ambientado em Mato
Grosso do Sul. É o filme “Cabeça a Prêmio”, baseado
em livro de Marçal Aquino e com direção de Marco
Ricca, conhecido por seu trabalho como ator de cine-
ma, teatro e televisão. Ricca transpôs a história origi-
nal para a região para aproveitar o céu imenso e a luz
local, valendo-se também das características da cul-
tura regional, fronteiriça e miscigenada, para embalar
sua história. A trama se desenrola a partir dos Menezes,
poderosos pecuaristas envolvidos em negócios ilíci-
tos, da filha de um deles e de seu romance proibido
com um jovem piloto de avião. Aparecem também
com destaque no enredo dois pistoleiros, Brito e
Albano, empregados dos Menezes. Cenas foram gra-
vadas em Bonito, Campo Grande, Corumbá e
Sidrolândia, além de Paulínea. Com orçamento e es-
trutura de gente grande e equipe de profissionais de
ponta, o filme chega com o glamour da sétima arte e
ao mesmo tempo com trabalho dia e noite para fina-
lizar as gravações em dois meses. Para muitos dos
sul-mato-grossenses envolvidos mais diretamente, é
pura mágica. Quem está de fora, vai poder conferir a
paisagem, que inclui vários pontos de referência da
capital (como a Feira Central – foto), e as caras conhe-
cidas de atores locais que foram selecionados para
contracenar com nomes como Eduardo Moscovis e
Alice Braga, que fazem parte do elenco principal. O
filme recebeu incentivo do governo do estado em re-
cursos financeiros, infra-estrutura e logística.

Cinemana cabeça
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Com exceção de um
delicado momento em
1998, envolvendo o esporte
nacional e cabeças-duras,
Brasil e França vivem um
caso de amor antigo e
particular na América Latina.
Quando a França era
potência mundial e a
hegemonia americana não
era nem sonhada, as
conjugaisons da rigorosa
gramática francesa faziam
parte da vida escolar de
gerações de brasileiros,
presente como língua da
diplomacia e com inúmeras
intersecções na arte, na
cultura e na formação do
pensamento das Ciências
Humanas no país. Depois,
sobraram toda a coleção de
adoráveis clichês sobre o
romantismo dos passeios à
beira do Sena, o Louvre, a
Torre Eiffel, queijos
gordurosos e vinhos
boêmios em Montparnasse.
Do outro lado do Atlântico,
o Brasil também atraía por
suas imagens de bem-viver:
a comida exótica, a bossa
nova e a Tropicália, a liberdade, as mulheres, a
natureza exuberante. Os intercâmbios foram tantos
que citar alguns é injustiça inevitável: Pierre Verger e
os orixás, Lévi-Strauss e os Tristes Trópicos, os
viajantes Nicolas-Antonine Taunay e Jean Baptiste
Debret, Roger Bastide e a USP, Georges Moustaki e
as Águas de Março. Para celebrar esse namoro, os
dois países fizeram, em 2005, com um sucesso
enorme, o Ano do Brasil na França. Agora, em 2009,
são eles quem vêm para cá. O Ano França no Brasil,
“França Br 2009”, terá agenda nacional de 21 de
abril a 15 de novembro, com uma programação de
cerca de 400 atrações artísticas e culturais, além de
atividades nas áreas científica, econômica e
tecnológica, em diversas regiões no país. O evento é
realizado pelos ministérios da Cultura e das Relações
Exteriores, com participação de entidades privadas e
públicas federais, estaduais e municipais. Entre os
projetos nacionais já chancelados estão a exposição
dos pintores Henri Matissee e Marc Chagall, no

Museu de Arte de São Paulo;
projetos de moda com
mostras de peças de Thierry
Mügler, Christian Lacroix e
Yves Saint-Laurent, e uma
parceria entre a Cinemateca
Brasileira e a Cinemathèque
Française, que trará filmes
raros e documentários
franceses para o Brasil.
A listagem de eventos
nacionais pode ser consultada
no site oficial do evento:
http://www.cultura.gov.br/
franca_br2009.
A programação de Mato
Grosso do Sul terá início, a
exemplo do calendário
nacional, no dia 21 de abril.
Em parceria com a Aliança
Francesa, a Fundação de
Cultura de Mato Grosso do
Sul vai realizar em Campo
Grande uma série de
atividades para celebrar a
cultura francesa. Uma das
agendas mais cheias acontece
no Museu da Imagem e do
Som (MIS). Haverá palestras
sobre aspectos gerais da
cultura francesa, moda,
gastronomia, música erudita e

pintura do período clássico. Dois seminários sobre
literatura francesa tratarão sobre romancistas,
dramaturgos e poetas. Nas mostras de cinema, a
Nouvelle Vague terá espaço especial. Os amantes da
sétima arte podem esperar ver na telinha do MIS, feito
nos cineclubes de antigamente, a beleza comovente
de François Truffaut e a iconoclastia esmerada de
Jean-Luc Godard. O cinema francês também deixará
seu gostinho refinado na programação do Museu de
Arte Contemporânea (Marco), que prepara para 2009
uma série de exibições audiovisuais em seu auditório,
além de palestras e atividades de arte-educação para
crianças, todos relacionados ao tema da França no
Brasil. Ainda, durante a Semana de Museus, está
sendo planejado um curso de história da arte e a
influência francesa, do impressionismo à arte
contemporânea. A programação conta também com a
tradicional festa da música, realizada em junho na
Aliança Francesa e com atividades em comemoração
ao dia 14 de julho, data da Revolução Francesa.

Bonjour la

‘As cores do Pantanal

a água desencadeia.

Se na França roupa e cor,

frio e calor as norteiam,

a “moda” dele é ditada

pelo ciclo seca/cheia.
     Paulo Robson de Souza*

* Trecho do poema
“Segundo Ato: Ciclos e Tramas”,
no livro Poesia Animal.

France
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Mato Grosso do Sul em breve vai implantar seu Sis-
tema Estadual de Museus. A proposta vem ao encontro
de um momento histórico de valorização nacional do
papel dos museus, que fomentou também melhorias
na realidade sul-mato-grossense. Nos últimos anos,
ações sistematizadas de capacitação e debate foram for-
talecendo uma rede de informações museológicas, com
a adesão gradativa de diversas instituições do estado.
Agora, a proposta é que este sistema coordene políticas
de integração e incentivo aos museus de Mato Grosso
do Sul, e seja composto por todas as instituições rela-
cionadas ao tema: museus estaduais oficiais, museus
públicos e privados, museus comunitários, ecomuseus,
instituições educacionais que mantenham cursos relati-
vos ao campo museológico e outras entidades organi-
zadas vinculadas ao setor.

Segundo o último levantamento realizado pelo
Museu da Imagem e do Som em 2008, 35 institui-
ções de caráter museológico estão em funcionamen-
to em MS, mantendo mais ou menos o mesmo nú-
mero de instituições registradas durante mapeamento
cultural realizado pela Fundação de Cultura anterior-
mente. De 78 municípios, apenas 18 têm museus.
Os mais recentes estão em fase de implantação em
Caarapó, Três Lagoas e Nioaque. Em Campo Grande,
existem 15 unidades.

Entre os objetivos do sistema, estão promover a arti-
culação entre todos esses museus, respeitando sua au-
tonomia jurídico-administrativa, programática e técni-
ca; estabelecer um padrão museológico baseado no papel
que cada museu desempenha na comunidade; desen-
volver programas de assistência técnica e museológica
aos que integram o sistema; promover programas de
capacitação de recursos humanos destinados à área
museológica; estimular a participação da iniciativa pri-
vada na alocação de recursos que possam garantir o
aprimoramento e a manutenção do sistema; incentivar
a realização de atividades culturais dos museus junto à
comunidade; fomentar as atividades de ensino, pesqui-
sa, inventário, registro, vigilância e tombamento; acom-
panhar a execução dos programas em desenvolvimen-

to, avaliando, discutindo e divulgando seus resultados;
manter intercâmbio com entidades congêneres, nacio-
nais e internacionais.

No Brasil, o órgão responsável pelo setor
museológico é o Departamento de Museus e Cen-
tros Culturais (Demu), vinculado ao Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Com a criação do Demu, em 2003, iniciou-se um
trabalho de articulação nacional com museus das es-
feras estadual, municipal, privada, comunitários e vin-
culados a organizações não-governamentais. Foi ela-
borada uma política nacional, com foco nos peque-
nos e médios museus brasileiros – e, com ela, o ca-
dastro que mapeou e diagnosticou 2.588 instituições
no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, 21 unidades fize-
ram o cadastro, tendo cerca de 53% de adesão em
Campo Grande. Aqui, o Demu tem trabalhado em
parceria com a Fundação de Cultura de MS e com a
Fundação de Cultura de Campo Grande na realiza-
ção de oficinas de capacitação e também do I Fórum
de Museus de Mato Grosso do Sul, que aconteceu
na capital em novembro de 2006. Foi quando toda
essa discussão nacional começou a tomar mais cor-
po no estado. Com apoio do Ministério da Cultura, a
Fundação de Cultura de MS promoveu palestras, de-
bates e grupos de trabalho durante dois dias para
discutir a realidade museológica sul-mato-grossense
e buscar respostas para desafios em comum. As pro-
postas de diretrizes para essa política no MS foram
sistematizadas na Carta do Fórum, com uma série de
sugestões de políticas públicas para os museus e para
a implantação do Sistema Estadual de Museus de
Mato Grosso do Sul. A criação desse sistema apro-
veita e atende a essa nova perspectiva de tratamento
museológico, implementando a política nacional de
conhecer e integrar o universo dos museus brasilei-
ros. Agora, a expectativa é a criação do Instituto Bra-
sileiro de Museus (Ibram), uma autarquia federal para
tratar especificamente da questão museológica. Para
conhecer mais sobre o sistema nacional e os museus
do país acesse o site www.museus.gov.br

Museusem rede

Museus e
centros de
memória em
Campo Grande
• Arquivo Público
Estadual

• Arquivo Histórico de
Campo Grande (Arca)

• Casa da Ferrovia

• Centro de Memória
do TRE/MS

• Museu de
Arqueologia da
Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul

• Museu de Arte
Contemporânea

•  Museu das Culturas
Dom Bosco

• Museu da Imagem e
do Som

•  Museu da Força
Expedicionária
Brasileira de
Campo Grande

• Museu José Antônio
Pereira

• Museu Latino-
americano

• Museu Lídia Baís

• Museu do Telefone

• Museu da Televisão

• Sala de Exposições
Guia Lopes

Y
A

R
A

 M
ED

EI
R

O
S



9CULTURA EM MS - 2008 - N.1

Minha história na dança começa quando o
Gus Giordano, um coreógrafo da TV
americana, me corrigiu num salão do
Copacabana Palace. Dentre 400 pessoas, me
chamou para mostrar pra todo mundo,
como não se devia fazer. Aquilo mexeu
muito comigo. Era a primeira vez que eu saía
de Campo Grande para uma grande cidade.
Cheguei do Rio muito mexido, porque a
dança que eu estava aprendendo lá estava
completamente fora dos padrões e resolvi
criar o Ginga. Uma pessoa muito importante
na minha vida, que se apaixonou pelo
Ginga, foi o Mário Nascimento. Ele foi o
primeiro professor do Ginga. Ficou seis
anos, inseriu a dança contemporânea e nos
levou para o Festival de Dança de Joinville,

É difícil ser objetivo pra falar de influências.
Sinto que tudo que vivi e absorvi me
inspiraram artisticamente. Na mágica, tudo
que está ligado à imaginação serve como
inspiração. De filmes de terror até os livros
menos populares de RPG. Se tivesse que
dizer o que me influenciou, diria: religiões,
jogos, música e contos. Para minha fase
mais séria, a influência maior foi a
parapsicologia. Fiquei aficcionado pela
história dos paranormais. Hoje estou
apaixonado pelas histórias de trapaceiros,
estudando golpistas. Gente fascinante! A
arte mágica quase sempre toma emprestado

o conhecimento que antes
era usado pra realmente
enganar as pessoas. Para
cada especialidade da
mágica existe uma origem
que caminhava pelo
engano. A realidade
artística só recria o que
acontecia (e acontece!).

Acho que tudo é um processo muito grande. Tem início na
infância, quando li Monteiro Lobato, depois Júlio Verne e
a descoberta do cinema. As influências dentro da obra de
um artista não são só de uma pessoa ou de uma
determinada obra, mas sim de um conjunto. Gosto muito
do Luchino Visconti, que tem um trabalho apurado e
delicado. Meu trabalho nas artes plásticas traz muito essa
influência. Tem um pouco também da formação da minha
geração, o olhar para a ecologia, o voltar-se para as coisas
da natureza. Dentro das artes plásticas, há um artista
brasileiro, Siron Franco, que tem uma influência grande,
não enquanto técnica, mas como ideologia de trabalho.
Essa coisa de procurar algo que não é só o belo pelo belo.
A gente acaba sendo um mosaico, para ir compondo o
trabalho.

Fui leitora fanática desde a infância. Sonhava em
ser escritora e professora. Folheava livros à luz
de velas. Dava aulas para as bonecas. Passava
horas e horas na rede da fazenda, lendo e
lendo. Sentia que havia uma expectativa em
forças internas e externas de que me tornasse
uma escritora. Lembro com detalhes desses
livros e pessoas: as capas das coleções –
verdinha (de Monteiro Lobato), vermelha e
branca (de Jorge Amado), cinza chumbo (do
Tesouro da Juventude – onde, pela primeira vez,
vi a forma do verso); os trabalhos nas aulas de
português que mereceram elogios dos mestres;
a encenação da peça “A Moreninha”, em que eu
fazia o papel de Carolina; as declamações de
poemas no pátio da escola; as idas ao cine
Alhambra; as viagens pelas estradas de terra; o
caminho do mar. Mais tarde, a formação
acadêmica, a primeira publicação em jornal, o
contato com alunos em três décadas de
magistério, a militância cultural, as cartas
enviadas a escritores amigos, o primeiro editor,
o convívio com os pares nas academias. Tudo
ficou impregnado em minha Memória e em
minha Esperança. A influência sempre será
interpretação do que leio, do que me contém.

O que sou,
o que me
contém

O começo veio da minha mãe. Ela queria ser bailarina, numa época em que uma menina de família não
era bailarina. Ela me colocou no balé com quatro anos. Vi que a minha vida ia ser aquilo. Minha primeira
professora foi dona Élvia Bandeira, esposa de um almirante da Marinha que chegou a Corumbá. Ela me
deu aula particular e se apaixonou, porque viu que eu gostava. Me ensinou a base do balé clássico. Aos
poucos, fui percebendo que a dança só já não me bastava. Queria que o corpo falasse mais do que
passos de balé. Aí, tive a grande sorte de conhecer Marika Gidali e Décio Oteri, do balé Stagium, que era
a Cia que fazia muito teatro dançado. Fui para São Paulo, no balé Stagium, suguei tudo o que pude.
Busquei técnicas diferentes: dança moderna, contemporânea, dança livre, e entrei pro teatro. Fui para
a escola Novadança, já levando o balé Stagium dentro de mim. Ali cresci com a dança e o teatro, sempre.

A música começou pra mim em Recife. Eu
estudava em uma escola que tinha banda de
música. Quem me trouxe para a música foram
Moisés da Paixão, clarinetista e saxofonista, e
José do Nascimento Tenório, que tratava dos
metais. Minha escola inicial foi o frevo. Passei
um período sem contato com a música e
retornei pra valer quando vim para Campo
Grande, em 1982, e entrei pro grupo Acaba.
Outra importância fantástica foi quando tive
contato com a música erudita, em Cuiabá, de
1995 a 2000, com a Orquestra Sinfônica da

Universidade
Federal de Mato
Grosso: o
maestro Patrício
Carvalho! Esse
camarada tem
uma importância
grande no que
faço. E foi em
Cuiabá que tive
contato com o
choro, com o
Fernando
Marinho, um
cearense

radicado lá. Ele é uma enciclopédia ambulante
de choro e tem uma casa: “Choros e Serestas”.
Todo sábado à tarde faz uma roda de choro
que se prolonga até tarde da noite. Em cima
disso, a gente constituiu o fundo de quintal
que se chama “Confraria do Choro”, em
Campo Grande. A idéia é ampliar a difusão da
genuína música brasileira.

RICK THIBAU – mágico

DAGÔ – artista plástico

ADRIANO PRAÇA DE ALMEIDA
– do grupo Agemaduomi

RAQUEL NAVEIRA – poetisa e ensaista

SÔNIA ROLON – artista da dança

onde conseguimos muitos prêmios. Outra
pessoa muito importante foi Tíndaro
Silvano, diretor do Palácio das Artes de Belo
Horizonte. Como jurado do Festival de
Joinville, ele fazia comentários, me dava
dicas que fui pegando. A partir de 2000, a
gente começou a pesquisar a respeito da
cultura do estado com outra parceira, a
Renata Leoni, que é muito importante na
minha vida. Fui parar na terapia, pirei...
Demorou um pouco para entender, mas
essa dança contemporânea que o Ginga faz
hoje veio com muito trabalho, muita
pesquisa, grandes parcerias e muito desafio.

CHICO NELLER
– coreógrafo e diretor da Ginga Cia de Dança
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“NOS DIAS DE HOJE, O PANTANEIRO É UM SER QUE HESITA ENTRE O APEGO ÀS TRADIÇÕES DO PASSADO

E O APELO ÀS INOVAÇÕES DO MUNDO PRESENTE.” COM ESTA COLOCAÇÃO, ALBANA XAVIER NOGUEIRA

DEFINE O MOMENTO DE TRANSIÇÃO PELO QUAL PASSA A CULTURA PANTANEIRA. O QUE PERMANECE?

O QUE MUDA? É POSSÍVEL ACOMPANHAR AS INOVAÇÕES DO MUNDO GLOBALIZADO SEM PERDER

DE VISTA OS VALORES JÁ SEDIMENTADOS?

PESQUISADORA RESPEITADA, UMA DAS PIONEIRAS NO ESTUDO DO TEMA EM MATO GROSSO DO SUL,

ELA BUSCA RESPOSTAS PARA PERGUNTAS COMO ESSAS. NESTA ENTREVISTA ALBANA FALA DE SUAS ORIGENS,

SUA TRAJETÓRIA E DA ESCOLHA DA CULTURA DO PANTANAL COMO OBJETO DOS ESTUDOS QUE

DESENVOLVE HÁ QUASE 30 ANOS.

Cultura pantaneira

ENTREVISTA

ALBANA XAVIER NOGUEIRA

entre a tradição e o novo

– Fale um pouco de suas origens e de sua liga-Fale um pouco de suas origens e de sua liga-Fale um pouco de suas origens e de sua liga-Fale um pouco de suas origens e de sua liga-Fale um pouco de suas origens e de sua liga-
ção com esse mundo que hoje é objeto de seusção com esse mundo que hoje é objeto de seusção com esse mundo que hoje é objeto de seusção com esse mundo que hoje é objeto de seusção com esse mundo que hoje é objeto de seus
estudos.estudos.estudos.estudos.estudos.
– Nasci em uma fazenda do município de Bela Vista.
Depois minha família se mudou para Bonito, fomos
morar às margens do rio Formoso, e, quando tinha por

volta de cinco anos já estáva-
mos na atual cidade de Anas-
tácio, antes margem esquerda
do rio Aquidauana, um bairro
de Aquidauana. Nas férias, gos-
tava de ir à fazenda de meus tios
Zefe e Eva, no Pantanal do Rio
Negro. Nesse meio cresci, estu-
dei e descobri minha afinidade
com a língua portuguesa e com
a cultura regional.

– Você se diz anastaciana, mas é uma pessoaVocê se diz anastaciana, mas é uma pessoaVocê se diz anastaciana, mas é uma pessoaVocê se diz anastaciana, mas é uma pessoaVocê se diz anastaciana, mas é uma pessoa
identificada com a cidade vizinha de Aqui-identificada com a cidade vizinha de Aqui-identificada com a cidade vizinha de Aqui-identificada com a cidade vizinha de Aqui-identificada com a cidade vizinha de Aqui-
dauana. Por quê?dauana. Por quê?dauana. Por quê?dauana. Por quê?dauana. Por quê?
– Na verdade  sinto-me de Anastácio e de Aquidauana,
que são duas cidades divididas apenas pelo rio e no
início eram uma só. A identificação com Anastácio
acontece muito por causa de meu pai, que era uma
pessoa bem articulada, que gostava de política e, na
época em que foi vereador, lutou pela emancipação
de Anastácio.

– Como se deu a descoberta de sua tendênciaComo se deu a descoberta de sua tendênciaComo se deu a descoberta de sua tendênciaComo se deu a descoberta de sua tendênciaComo se deu a descoberta de sua tendência
para a área de ciências humanas, mais especi-para a área de ciências humanas, mais especi-para a área de ciências humanas, mais especi-para a área de ciências humanas, mais especi-para a área de ciências humanas, mais especi-
ficamente da língua portuguesa?ficamente da língua portuguesa?ficamente da língua portuguesa?ficamente da língua portuguesa?ficamente da língua portuguesa?
– Além da influência de meu pai, que gostava de ler e
tinha uma cultura geral ampla, apesar de seu pouco es-
tudo, outra pessoa que me influenciou muito foi o pro-

ALBANA XAVIER NOGUEIRA é doutora em Letras pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (1989). Atualmente
é professora da Universidade para o Desenvolvimento do
Estado e da Região do Pantanal (Uniderp/Anhangüera).
Tem experiência na área de Lingüística, com ênfase em
Sociolingüística e Dialetologia. Dedica-se atualmente ao
estudo da cultura pantaneira, com permanentes partici-
pações em consultorias, congressos e bancas examinado-
ras de pós-graduação. Além dos livros “O que é Pantanal”
e “Pantanal: Homem e Cultura”, sua produção bibliográfi-
ca inclui a obra “Cultura, Literatura e Língua Nacional”
(em parceria com Maria da Glória Sá Rosa), diversos capí-
tulos de livros e inúmeros artigos para periódicos.

QUEM É
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fessor Antônio Salústio Areias, que foi presidente da Fun-
dação de Educação no primeiro governo de Mato Gros-
so do Sul e  meu professor de Língua Portuguesa no
curso Normal. No começo ele achava que eu tinha ajuda
nos meus trabalhos de redação, mas, quando constatou
que era realmente eu quem escrevia, passou a orientar-
me e incentivar-me. Eu gostava de ler e de escrever e
queria fazer Jornalismo, mas isso era muito difícil e exigia
recursos para estudar em grandes centros. Assim, termi-
nei o curso de Magistério, dei aulas de Língua Portugue-
sa no Ginásio onde o professor Areias era diretor e vim
para Campo Grande estudar Letras na antiga Faculdades
Unidas Católicas de Mato Grosso (Fucmt). Foi onde en-
contrei a professora Maria da Glória Sá Rosa, que se tor-
nou minha mentora intelectual e grande amiga. Era um
momento especial, de efervescência cultural, e a profes-
sora Glorinha liderava toda uma geração que descobria o
mundo por meio da literatura, do cinema e se revelava
nos festivais de música e de teatro. Já formada, com ela
fiz a minha primeira experiência de publicação. Juntas,
escrevemos os três volumes de “Cultura, Literatura e Lín-
gua Nacional”, material didático dirigido ao segundo grau
e editado em 1976, com distribuição em todo o país.
Também a convite dela participei da primeira equipe da
Fundação de Cultura do recém criado Mato Grosso do
Sul, em 1979. O estado dava seus primeiros passos e
aconteceu aquela “corrida do ouro” em busca de nossas
raízes, nossas origens, havia uma ansiedade em torno do
redimensionamento de uma identidade cultural sul-mato-
grossense.

– E quando você se voltou para a culturaE quando você se voltou para a culturaE quando você se voltou para a culturaE quando você se voltou para a culturaE quando você se voltou para a cultura
pantaneira?pantaneira?pantaneira?pantaneira?pantaneira?
– Em Campo Grande fui professora de Língua Portuguesa
no Colégio Estadual Maria Constança de Barros Machado
e no Dom Bosco. Ao terminar o curso de Letras fui convi-
dada para dar aulas, também de Língua Portuguesa, na

Fucmt, atual Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).
Mas logo a professora Dóris Trindade convidou-me para
voltar para Aquidauana e lecionar no Centro Universitário
da UFMS, que era dirigido por ela. Com o acúmulo de
trabalho, acabei obrigada a fazer opções e assumi inte-
gralmente a docência na Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. Na década de 1980, procurando meu ob-
jeto de estudo para o doutorado na Universidade
Mackenzie, escolhi o tema “A linguagem do homem
pantaneiro”, pois queria trabalhar com assunto regional.
No começo foi meio complicado. Além das dificuldades
de acesso e locomoção, havia a resistência de alguns fa-
zendeiros. Mas depois as coisas foram se arranjando e,
com a ajuda de amigos e de pessoas como o professor
Nilson de Barros, que era diretor da Embrapa Pantanal, fui
encontrando o caminho. E o resultado foi que, além da
coleta dos dados específicos para a minha tese na área de
Letras, reuni muito material sobre a cultura pantaneira.

– É dessa época o livro “O que é Pantanal”, daÉ dessa época o livro “O que é Pantanal”, daÉ dessa época o livro “O que é Pantanal”, daÉ dessa época o livro “O que é Pantanal”, daÉ dessa época o livro “O que é Pantanal”, da
coleção “Primeiros Passos”?coleção “Primeiros Passos”?coleção “Primeiros Passos”?coleção “Primeiros Passos”?coleção “Primeiros Passos”?
 – Mais ou menos. Já havia concluído o doutorado e,
com o material que tinha em mãos, escrevi para o dire-
tor da Editora Brasiliense na época, Caio Prado Júnior,
propondo o tema. Ele respondeu-me dizendo do inte-
resse pelo assunto e, a partir daí, com sua orientação,
produzi os originais do livro publicado em 1990. Da
mesma forma, o conhecimento acumulado durante a
pesquisa permitiu que  produzisse meu segundo livro:
“Pantanal: Homem e Cultura”, de 2002.

– Nessa época já havia outras pessoas pes-Nessa época já havia outras pessoas pes-Nessa época já havia outras pessoas pes-Nessa época já havia outras pessoas pes-Nessa época já havia outras pessoas pes-
quisando essa temática?quisando essa temática?quisando essa temática?quisando essa temática?quisando essa temática?
– Aqui do estado, na área específica de linguagem, penso
que não. Em âmbito mundial e mesmo nacional, já
havia uma preocupação com o ambiente e, por exten-
são, com o ser humano inserido nesse ambiente, mas,

O que é Pantanal?O que é Pantanal?O que é Pantanal?O que é Pantanal?O que é Pantanal?
Volume da coleção “Primeiros
Passos” da Editora Brasiliense,
em formato de bolso, foi pu-
blicado em 1990 e traz de for-
ma simples os principais con-
ceitos para entender essa re-
gião que engloba os estados de
Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso e parte da Bolívia e do
Paraguai, considerado pela
Unesco como Patrimônio Na-
tural Mundial e Reserva da
Biosfera.

Pantanal :Pantanal :Pantanal :Pantanal :Pantanal :
Homem e CulturaHomem e CulturaHomem e CulturaHomem e CulturaHomem e Cultura
Com 156 páginas no formato
21 x 29 cm, o livro foi publica-
do em 2002 pela Editora
UFMS. Tem como enfoque
principal o homem pantaneiro
e sua adaptação ao meio ambi-
ente e revela aspectos relacio-
nados às atividades mais impor-
tantes que exerce. Amplamen-
te ilustrada com fotos de Ma-
rio Ramires e Raimundo Alves
Filho, a obra registra um uni-
verso que passa por rápida
transformação.
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aqui em Mato Grosso do Sul, poucas pessoas até então
tinham essa preocupação, que ficava restrita aos
ambientalistas, a alguns fazendeiros e professores. Ha-
via aqueles que achavam estranho alguém se interessar
em estudar a cultura, o ser humano, tendo em vista
que, sobre o Pantanal, sempre se procurou vender a
imagem de uma natureza exuberante, capaz de bastar-
se a si mesma.

– Qual foi o foco de seu trabalho nessa pesquisa?Qual foi o foco de seu trabalho nessa pesquisa?Qual foi o foco de seu trabalho nessa pesquisa?Qual foi o foco de seu trabalho nessa pesquisa?Qual foi o foco de seu trabalho nessa pesquisa?
– Trabalhei com um corpus, retirado da língua viva,
sujeita a toda sorte de transformações, atendo-me prin-
cipalmente às variantes mais significativas, devido à fre-
qüência com que ocorrem na linguagem cotidiana
pantaneira, levando em conta os  planos fonético/
fonológico, morfossintático e lexical. Fiz entrevistas com
pantaneiros típicos, representados por aqueles que in-
tegram as categorias de gerente, capataz de campo,
vaqueiro, praieiro, empreiteiro, boiadeiro, dentre outros.
Pude constatar, após as transcrições, a sistematização e
os estudos do material selecionado, dentre outros fa-
tos, que a fala pantaneira  formou-se pela mistura de
dialetos e de variantes  levadas aos pantanais pelos  fa-
lantes de diversas regiões do país. Sem contar a influên-
cia marcante do guarani, por meio dos paraguaios. No
Pantanal da Nhecolândia, que fica no município de
Corumbá, foi registrada  a maior variedade lingüística.
São visíveis as influências no “sotaque”, em que se ob-

serva a pronúncia africada (chiada) do “s” pós-vocálico,
em final de sílaba: “maix”, “rapaix”, “meixmo”. São inú-
meros os exemplos que poderíamos dar e, sobre esse
tema, atualmente, há alguns trabalhos muito bons. Já o
Pantanal do Abobral, na época da pesquisa, caracteri-
zou-se como uma área de transição lingüística, uma vez
que registrei a concorrência de variantes fonéticas co-
muns tanto ao Pantanal da Nhecolândia quanto ao do
Miranda, do Aquidauana e do Rio Negro. No Pantanal
do Aquidauana, que, no meu trabalho inclui a região do
Taboco e do Rio Negro, pude observar mais nitidamente
as influências de paulistas, paranaenses, gaúchos. En-
fim, constatei uma diversidade lingüística muito grande

dentro dos pantanais que  foram objeto de meu trabalho
e isso reflete a própria formação do estado, em que  a
influência paraguaio-guarani também se faz  presente na
linguagem e nos hábitos locais. Em termos de influência
cultural, os pantanais da Nhecolândia, do Rio Negro e do
Aquidauana são, ao que tudo indica, os mais representati-
vos. Nos pantanais da Nhecolândia e do Rio Negro fixou-
se grande parte dos fazendeiros tradicionais, que eram
pessoas interessadas em tentar conhecer o Pantanal e re-
gistrar suas tradições em publicações das mais diversas.

– E hoje? Qual é a situação?E hoje? Qual é a situação?E hoje? Qual é a situação?E hoje? Qual é a situação?E hoje? Qual é a situação?
– Atualmente está muito diferente, pelo menos nas re-
giões por onde tenho andado. Com o advento do
ecoturismo, muitas fazendas optaram pela instalação
de pousadas e, em termos de linguagem, de cultura,
muitas peculiaridades locais acabam se perdendo. Os
peões gostam de imitar as pessoas de fora e há também
aqueles que, querendo ser guias, aprendem, com os
turistas, palavras em inglês, italiano etc., que, de uma
forma ou de outra,  acabarão interferindo na maneira
de falar, na cultura local. Mas não é só o ecoturismo
que concorre para as mudanças. As fazendas, como já
disse, possuem, hoje, outra dinâmica. Os peões param
menos tempo nelas, muitos migram das cidades vizi-
nhas para a zona rural e, além de não conhecerem nada
sobre a cultura da região, não demonstram vontade em
aprender. Aliás, não têm, muitas vezes, nem a quem
recorrer para isso, já que o proprietário é, na maioria
das vezes, um eterno ausente. Por outro lado, o acesso
às cidades vizinhas está mais fácil, assim como o aces-
so às notícias, às informações.

– O turismo não é um meio de resgatar a cultu-O turismo não é um meio de resgatar a cultu-O turismo não é um meio de resgatar a cultu-O turismo não é um meio de resgatar a cultu-O turismo não é um meio de resgatar a cultu-
ra local?ra local?ra local?ra local?ra local?
– Essa é uma das discussões que envolvem questões refe-
rentes à sustentabilidade, ao desenvolvimento local e à
valorização da cultura, dentre outras. Muitos estudiosos
dizem que o turismo é uma atividade ambivalente em
termos culturais, pois, ao mesmo tempo em que pode se
constituir em instrumento de resgate de tradições locais,
pode acelerar a descaracterização do lugar. Não resta dú-
vida de que o turismo contribui para o despertar de um
sentimento novo pelo local,  uma vez que as pessoas que-
rem mostrar algum valor inerente ao seu ambiente, como
um artesão, um artista plástico, um poeta ou alguém que
saiba contar uma história. Nesse sentido, o turismo pode
funcionar como uma das molas propulsoras do desenvol-
vimento local. Mas pode também propiciar, acredito que
a médio ou a longo prazo, uma certa descaracterização da
cultura, como já disse, pois os visitantes, vindos de dife-
rentes partes do mundo, trazem palavras, costumes, mo-
dos de ser que  vão sendo assimilados pelos habitantes
locais. A meu ver, no entanto, isso faz parte do dinamis-
mo da cultura, que precisa ser revitalizada para sobreviver,
principalmente num mundo em transformação, em que o
multiculturalismo, a diversidade e o hibridismo cultural
intensificam-se cada vez mais.

– Qual a influência da mídia no universo doQual a influência da mídia no universo doQual a influência da mídia no universo doQual a influência da mídia no universo doQual a influência da mídia no universo do
pantaneiro?pantaneiro?pantaneiro?pantaneiro?pantaneiro?
– Hoje o pantaneiro vive mais fora do que dentro do
Pantanal. Ele tem parabólica, rádio, celular e até internet,
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no caso dos fazendeiros. Gostam de assistir a progra-
mas como novela, noticiário e futebol. É a cultura de
massa que está levando uma nova maneira de ver o
mundo, influenciando principalmente as crianças e os
jovens. Sobre como a televisão mudou a vida no Panta-
nal, o professor Eron Brum, meu colega na Uniderp,
publicou alguns trabalhos muito interessantes.

– CCCCComo manter a essência domo manter a essência domo manter a essência domo manter a essência domo manter a essência dooooo saber saber saber saber saber, do conhe-, do conhe-, do conhe-, do conhe-, do conhe-
cimento dessa região?cimento dessa região?cimento dessa região?cimento dessa região?cimento dessa região?
– Para preservar, para conservar pelo menos a memória
pantaneira, penso que a pesquisa é muito importante e
deveria ser mais incentivada nas universidades. Outra
coisa fundamental é o aproveitamento dos “saberes tra-
dicionais da população local” para a melhoria das con-
dições de vida  das comunidades residentes. As experi-
ências positivas devem ser valorizadas. Não se pode
perder os elos, é preciso investigá-los, narrá-los, juntá-
los para entendê-los, pois a  marcha da humanidade se
constitui em criar, inovar e avançar no tempo e no es-
paço. A evolução do mundo da pecuária, que sempre
foi o sustentáculo da economia pantaneira e forneceu o
modelo da cultura local, vem demonstrando que, com
o desmantelamento dos grandes latifúndios, principal-
mente para fins de herança, o desaparecimento dos
pantaneiros mais antigos ou seu êxodo para as áreas
urbanas, bem como a venda de fazendas para empresá-
rios de fora, que não se interessam em conhecer a cul-
tura do lugar, têm contribuído para o desencadear de
fortes mudanças na região. Toda vez que um fazendei-
ro típico muda para a cidade, leva consigo aspectos
relevantes de uma grande história que precisa ser re-
composta. Então, não vejo outra forma de preservar
esse conhecimento empírico, esse saber que manteve o
Pantanal bem tratado, apesar de todas as adversidades,
tanto econômicas quanto advindas da própria nature-
za, do que se buscarem formas de registrar e divulgar
esse tipo de cultura não conservadora, mas
conservacionista, que se antecipou ao discurso do de-
senvolvimento sustentável.

– Nesse contexto, que retrato podemos fazerNesse contexto, que retrato podemos fazerNesse contexto, que retrato podemos fazerNesse contexto, que retrato podemos fazerNesse contexto, que retrato podemos fazer
hoje do universo das fazendas?hoje do universo das fazendas?hoje do universo das fazendas?hoje do universo das fazendas?hoje do universo das fazendas?
– O que mais se vê hoje no Pantanal são grandes sedes,
magníficas até, todas fechadas. Só se encontram, muitas
vezes, o gerente e sua mulher, encarregada de abrir, lim-
par e fechar novamente a casa-sede, que passa a maior
parte do tempo com as portas cerradas e onde lembran-
ças ainda desconhecidas vão se dissipando. Assim, em
companhia dos móveis antigos, um pedaço da história
dos pantanais se encerra. Não se verifica mais o convívio
que existia entre patrão e peões e isso vai descaracterizando
certo tipo de visão cultural com relação ao Pantanal. As
tradições que eram transmitidas, claro que modificadas,
de geração a geração, hoje vêm sofrendo fortes rupturas
e, com isso, está havendo o desaparecimento daquele
modelo de cultura tradicional que se construiu a respeito
do Pantanal. Está surgindo um outro modelo, um Panta-
nal com peões de passagem, que ficam dois anos no
máximo em uma fazenda, que não possuem as mesmas
técnicas de manejo daquele pantaneiro que nasceu e vi-
veu ali. Eles têm outros hábitos, a linguagem é diferente
e as palavras já sofreram muitas alterações, enquanto

outras desapareceram. É uma situação difícil, pois, quan-
do se conversa com muitos desses pantaneiros que estão
lá, eles dizem que não querem que seus filhos tenham a
vida que eles têm. Querem que os filhos estudem nas
cidades e não há muito interesse em dar continuidade às
tradições locais. Assim, outras tradições devem estar sendo
construídas.

– Podemos então dizer que a cultura pantaneiraPodemos então dizer que a cultura pantaneiraPodemos então dizer que a cultura pantaneiraPodemos então dizer que a cultura pantaneiraPodemos então dizer que a cultura pantaneira
está morrendo?está morrendo?está morrendo?está morrendo?está morrendo?
– Essa cultura pantaneira que conhecemos, que reco-
nhecemos como tal, não está morrendo, está em trans-
formação, mas o ritmo e o rumo dessa transformação
pode até determinar o seu desaparecimento. Em ter-
mos históricos e culturais, o Pantanal existirá enquanto
o pantaneiro típico estiver por lá. Quando ele sair de
vez, o significado do Pantanal, cuja imagem fixamos
em nossa memória, passará a não existir mais, pois ou-
tro Pantanal diferente ocupará seu lugar.

– Ouve-se falar muito na preservação da faunaOuve-se falar muito na preservação da faunaOuve-se falar muito na preservação da faunaOuve-se falar muito na preservação da faunaOuve-se falar muito na preservação da fauna
e flora do Pantanal. Você acha que há essae flora do Pantanal. Você acha que há essae flora do Pantanal. Você acha que há essae flora do Pantanal. Você acha que há essae flora do Pantanal. Você acha que há essa
mesma preocupação em relação ao homemmesma preocupação em relação ao homemmesma preocupação em relação ao homemmesma preocupação em relação ao homemmesma preocupação em relação ao homem
pantaneiro?pantaneiro?pantaneiro?pantaneiro?pantaneiro?
– Penso que não, quando se trata do ser humano tudo é
mais complexo. Hoje, as expectativas do peão pantaneiro
são ínfimas e é por isso que ele não quer que o filho
continue por lá, levando a mesma vida que ele. Pensando
em evitar isso, a maioria faz de tudo para mandar os filhos
para a cidade para “estudarem e serem alguém na vida”.
Muitos crêem que o turismo possa trazer melhorias para
quem vive no Pantanal, mas isso parece difícil, já que essa
atividade agrega poucas pessoas para o trabalho. Há tam-
bém propostas e programas, muitos já em execução, que
visam ao aproveitamento de espécies da flora para confec-
ção de peças de artesanato. Cogita-se o desenvolvimento
da apicultura, bem como de outras formas sustentáveis de
tentar segurar o homem na região, mas que julgo insufici-
entes para fixar as pessoas no mundo rural do Pantanal. E
não se pode deixar de considerar que é justo que o peão
que não tenha expectativas de melhorar as condições de
vida nos pantanais migre para a cidade em busca de ou-
tras opções. Às vezes, eles vão para as cidades para pade-
cer mais ainda, mas consolam-se ao imaginar que pelo
menos os filhos estando na escola, poderão ter outra pro-
fissão, que não a de vaqueiro. Dadas as condições atuais
do Pantanal, penso ser difícil reintegrar o homem, inclusi-
ve porque a própria natureza econômica do Pantanal não
é a de agregar muitas pessoas. Antes, com as grandes
extensões de terra, as fazendas empregavam até 30, 40
peões; hoje empregam três ou quatro, que vão ficando
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cada vez mais solitários. Em grupo, a fixação era mais
fácil. Pode ser que algumas pessoas tenham soluções viá-
veis para a fixação do homem na região. De minha parte,
ainda não consigo vislumbrá-las.

– Dessa forma, como seria em breve a culturaDessa forma, como seria em breve a culturaDessa forma, como seria em breve a culturaDessa forma, como seria em breve a culturaDessa forma, como seria em breve a cultura
pantaneira?pantaneira?pantaneira?pantaneira?pantaneira?
– No plano das probabilidades, creio que seria uma cul-
tura com tendências para a desterritorialização, mais
descontextualizada... enfim, mais heterogênea, porque
no mundo inteiro existe essa tendência de as pessoas
interagirem cada vez mais intensamente com outras
culturas. Se antes a tendência era pela agregação fami-
liar, hoje há uma propensão das pessoas para se disper-
sarem, para serem mais individualistas. A que irão levar
essas novas linhas de intercomunicação de pessoas e de
lugares, não se sabe. Como fica a cabeça das pessoas
em relação a sua realidade, se estão sempre desligadas
dela e conectadas em outras realidades virtuais? Em
todos os lugares, com mais ou com menos intensida-
de, vivencia-se essa grande interrogação. Que referên-
cias perdurarão? O que realmente vai ficar? O que as
pessoas rejeitarão e o que referenciarão em termos de
valores? Tudo é descartável, tudo é urgente, tudo é pro-
visório... Então, diante dessa urgência, dessa transitori-
edade, como ficaria o Pantanal? É um problema para
refletirmos juntos, pois é muito cedo para arriscarem-se
posições sobre os rumos da globalização.

– OOOOO olhar externo, de quem vê o Pantanal e pensa olhar externo, de quem vê o Pantanal e pensa olhar externo, de quem vê o Pantanal e pensa olhar externo, de quem vê o Pantanal e pensa olhar externo, de quem vê o Pantanal e pensa
sobre quem vive lá, mudou com o tempo?sobre quem vive lá, mudou com o tempo?sobre quem vive lá, mudou com o tempo?sobre quem vive lá, mudou com o tempo?sobre quem vive lá, mudou com o tempo?
– Essa questão do olhar externo, das representações que
as pessoas de fora possam ter a respeito do Pantanal,
não cheguei a estudar sistematicamente. Mas percebo
que isso fica muito visível através dos meios de comu-
nicação de massa. Neles vemos, muitas vezes, o Panta-
nal como um paraíso, um lugar maravilhoso, onde pa-
rece que as pessoas não precisam trabalhar nem se ali-
mentar, ficam só contemplando a beleza das paisagens,
tomando banho de rio, curtindo a natureza, sem com-
promisso com nada. Mesmo assim, a maioria dos cam-
po-grandenses não conhece o Pantanal rural, o Panta-
nal real e, às vezes, nem mesmo os corumbaenses, que
vivem dentro da área pantaneira. O que se constata é
que ainda existe esse sentimento de não valorização
daquilo que está mais próximo. Será que hoje isso acon-
tece por que as pessoas estão tão envolvidas com a
internet, procurando viver outras emoções que não se
interessam por sua realidade? Vivemos numa época em
que não se pode afirmar coisa alguma com segurança,
porque tudo pode ser um grande equívoco. Acredito

que deveria haver uma vontade política, por parte dos
governantes, das universidades, das escolas, de modo
que as crianças, os jovens fossem incentivados a co-
nhecer o Pantanal in loco, por meio de viagens de estu-
do, de lazer.

– Que parte do Pantanal ainda mantém tradi-Que parte do Pantanal ainda mantém tradi-Que parte do Pantanal ainda mantém tradi-Que parte do Pantanal ainda mantém tradi-Que parte do Pantanal ainda mantém tradi-
ções fortes?ções fortes?ções fortes?ções fortes?ções fortes?
– Forte, forte, talvez não, mas na região da Nhecolândia
ainda existem algumas fazendas que buscam manter as
tradições. No Pantanal do Rio Negro, por exemplo, en-
contramos a Fazenda São Geraldo com estrutura familiar
exatamente como as de antigamente. Lá mora o proprie-
tário com a esposa, a mãe, o filho e os netos que, embo-
ra residam na cidade, estão sempre presentes, nos feria-
dos. Em tudo a fazenda mantém os hábitos típicos do
Pantanal. Levantam cedo, fazem o quebra-torto e vão
para o campo trabalhar, cumprindo todos os rituais típi-
cos. Voltam para o almoço, se há tempo dão uma sesteada
ou, conforme o serviço, já levam a matula e comem no
campo. Continuam fazendo a festa de São Sebastião,
embora não consigam manter o mesmo modelo das ce-
lebrações do passado. No Pantanal de Aquidauana co-
nheci fazendas em que os proprietários se esmeram por
manter as tradições locais, como é o caso da Fazenda 23
de Março. Sei que isso ocorre em muitas outras fazen-
das, principalmente na Nhecolândia, mas, no momento,
só essas duas fazendas me vieram à memória.

– Pensando em arte, que ícones do PantanalPensando em arte, que ícones do PantanalPensando em arte, que ícones do PantanalPensando em arte, que ícones do PantanalPensando em arte, que ícones do Pantanal
são mais expressivos?são mais expressivos?são mais expressivos?são mais expressivos?são mais expressivos?
– Penso que é a natureza mesmo, a flora, os rios, as águas,
sendo que as águas  assumem a condição de símbolo da
vida no Pantanal. O homem pantaneiro somente nos últi-
mos tempos vem conquistando espaço nas artes plásticas.
Jorapimo recria um pouco os pescadores, as lavadeiras,
mas, em geral, o ser humano é esquecido. Vale ressaltar
que Humberto Espíndola, principalmente na fase da
bovinocultura, retratou o fazendeiro de então, por meio
da metáfora artística. Na literatura existem vários autores
que procuram, por meio da palavra poética, recriar a
vivência do pantaneiro. Dentro dessa linha, as composi-
ções musicais ganharam espaço e conseguiram traduzir
para o resto do estado e para o mundo algumas facetas
especiais da gente pantaneira. O teatro parece que come-
ça a ser utilizado como forma artística de representar a
realidade dos povos dos pantanais, enquanto a dança ocupa
um lugar expressivo nesse sentido.

– E na pesquisa? Como está o interesse porE na pesquisa? Como está o interesse porE na pesquisa? Como está o interesse porE na pesquisa? Como está o interesse porE na pesquisa? Como está o interesse por
essa área de conhecimento?essa área de conhecimento?essa área de conhecimento?essa área de conhecimento?essa área de conhecimento?
– Hoje há vários pesquisadores trabalhando, tanto da
Uniderp, da UFMS e da UEMS quanto de outras univer-
sidades de dentro e de fora do país. Nas áreas de  ciên-
cias biológicas, a mais atuante,  sobressaem-se  gran-
des pesquisadores locais, o que se justifica até pelo que
o Pantanal oferece  no campo da  biodiversidade. No
campo das ciências sociais e humanas também têm
surgido muitos trabalhos relevantes, mas precisamos de
fôlego e gente, pois  as possibilidades são inesgotáveis.
Muitas outras áreas do conhecimento realizam pesqui-
sas e trabalhos interessantes na região. Cada pesquisa-
dor que faz um trabalho vê a realidade sob um prisma e
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precisamos de muitas obras para que tenhamos um pa-
norama ou um estudo que mostre a região como um
todo. Hoje o Pantanal está de um jeito, amanhã já está
de outro e, sem pesquisas, não vamos conhecer as eta-
pas dessa transformação. Na Uniderp há vários alunos de
Iniciação Científica pesquisando sobre o Pantanal em um
projeto do programa de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Regional, mas tocar uma pesquisa individualmen-
te para uma tese, por exemplo, é difícil, pela dificuldade
de acesso e pelo custo que isso implica. Seria necessário
que o governo, junto com as universidades, aumentasse
o aporte de recursos com essa finalidade. Acho que os
grandes projetos desenvolvidos no Pantanal tinham que
fazer convênios com as universidades e levar estudantes.
Está faltando estabelecer redes, trabalhar interdiscipli-
narmente e interinstitucionalmente.

– Mato Grosso do Sul é um estado relativamenteMato Grosso do Sul é um estado relativamenteMato Grosso do Sul é um estado relativamenteMato Grosso do Sul é um estado relativamenteMato Grosso do Sul é um estado relativamente
novo e a grande pergunta que se fazia novo e a grande pergunta que se fazia novo e a grande pergunta que se fazia novo e a grande pergunta que se fazia novo e a grande pergunta que se fazia ààààà época época época época época
de sua criação era sobre qual seria a nossa cultu-de sua criação era sobre qual seria a nossa cultu-de sua criação era sobre qual seria a nossa cultu-de sua criação era sobre qual seria a nossa cultu-de sua criação era sobre qual seria a nossa cultu-
ra, a nossa identidade. Hoje não se faz mais essara, a nossa identidade. Hoje não se faz mais essara, a nossa identidade. Hoje não se faz mais essara, a nossa identidade. Hoje não se faz mais essara, a nossa identidade. Hoje não se faz mais essa
perguntaperguntaperguntaperguntapergunta,,,,, pois há um consenso que a nossa ca- pois há um consenso que a nossa ca- pois há um consenso que a nossa ca- pois há um consenso que a nossa ca- pois há um consenso que a nossa ca-
racterística é a multiculturalidade. Dentro dessaracterística é a multiculturalidade. Dentro dessaracterística é a multiculturalidade. Dentro dessaracterística é a multiculturalidade. Dentro dessaracterística é a multiculturalidade. Dentro dessa
mescla, desse caldo, qual o gosto da culturamescla, desse caldo, qual o gosto da culturamescla, desse caldo, qual o gosto da culturamescla, desse caldo, qual o gosto da culturamescla, desse caldo, qual o gosto da cultura
pantaneira na cultura sul-mato-grossense?pantaneira na cultura sul-mato-grossense?pantaneira na cultura sul-mato-grossense?pantaneira na cultura sul-mato-grossense?pantaneira na cultura sul-mato-grossense?
– Observo que a cultura pantaneira, mesmo que não
transpareça muito, permeia toda a cultura de Mato Gros-
so do Sul. A base da cultura de todo o estado e, particular-
mente, do Pantanal, está na pecuária. Nossa cultura reflete
essas raízes, bem como as tradições que vão se amoldan-
do, se modificando. Penso que o pano de fundo realmen-
te é a cultura da pecuária, que, por muito tempo, imperou
soberana, dificultando o  desenvolvimento de manifesta-
ções diferentes. Havia grandes latifúndios, grandes fazen-
das e os fazendeiros normalmente não se preocupavam
em investir na própria cidade. Eles iam comprar aparta-
mentos no Rio de Janeiro, São Paulo, até em outros paí-
ses, e as cidades locais não tinham um desenvolvimento
maior, porque  não se investia nelas. De lá para cá deu-se
um salto, evoluímos muito e hoje as pessoas manifestam
sua origem cultural nas produções locais, das quais se
orgulham. Observa-se que há, hoje, a mistura da cultura
aristocrática, do ruralismo, com a cultura e as manifesta-
ções populares e indígenas.

– Até que ponto os meios de produção interfe-Até que ponto os meios de produção interfe-Até que ponto os meios de produção interfe-Até que ponto os meios de produção interfe-Até que ponto os meios de produção interfe-
rem na questão cultural?rem na questão cultural?rem na questão cultural?rem na questão cultural?rem na questão cultural?
– No fim de tudo, a economia é o grande fator
determinante. A  maioria dos  pantaneiros típicos está
empobrecida, não são mais os mesmos de antes. Tive-
ram que redividir suas terras e não têm mais aquele vo-
lume de gado que dava uma folga no orçamento. De-
pois de atravessar duros períodos de crise, muitos
pantaneiros venderam suas fazendas e foram morar nas
cidades. O turismo associado à criação de gado foi uma
forma que outros encontraram para tentar sobreviver no
Pantanal. Mas tudo está mudando e novas estruturas
estão sendo montadas. Nesse sentido, vale observar que
uma das marcas culturais do pantaneiro sempre foi a
solidariedade com as pessoas, com os viajantes, porque
todo mundo corre o risco de precisar de ajuda no Panta-
nal. Mas hoje, as pessoas que vêm de fora, os novos
proprietários, fecham as porteiras com cadeado e aí os

viajantes têm que fazer outros caminhos, dar voltas. Em
muitas fazendas ninguém recebe ninguém. Antes as
pessoas ficavam felizes em receber os viajantes. Hoje já
existe o medo de assalto. De qualquer forma, o modo
como os meios de produção se comportam diante do
mercado pode influenciar muitos aspectos da cultura.

– É possível detectar a presença da culturaÉ possível detectar a presença da culturaÉ possível detectar a presença da culturaÉ possível detectar a presença da culturaÉ possível detectar a presença da cultura
pantaneira no linguajar de Campo Grande?pantaneira no linguajar de Campo Grande?pantaneira no linguajar de Campo Grande?pantaneira no linguajar de Campo Grande?pantaneira no linguajar de Campo Grande?
– Em termos culturais Campo Grande é uma amostra
da globalização. A grande maioria da população não é
do estado, mas nutre o sentimento de pertencimento
em relação à cidade e isso é o mais importante. Temos
uma colagem de culturas diferentes que nos permite a
construção de uma identidade plural. Quanto à
linguagem, é difícil tomar posições enquanto não forem
desenvolvidas pesquisas sobre o assunto. Mas nossa
experiência de falante permite observar que aqui, como
no Pantanal, também temos influências provenientes
de diversas regiões, como dos gaúchos, paulistanos,
cuiabanos, nordestinos... enfim, a principal característica
é a mescla cultural e lingüística. Os reflexos da cultura
são mais visíveis no léxico. Assim, poderia, sem pesquisa,
arriscar a dizer que, muitas palavras relacionadas às
práticas rurais, ao mundo da pecuária, tenham chegado
até Campo Grande via Pantanal.

– Resumindo, o que podemos afirmar sobre aResumindo, o que podemos afirmar sobre aResumindo, o que podemos afirmar sobre aResumindo, o que podemos afirmar sobre aResumindo, o que podemos afirmar sobre a
cultura e tradição pantaneiras hoje?cultura e tradição pantaneiras hoje?cultura e tradição pantaneiras hoje?cultura e tradição pantaneiras hoje?cultura e tradição pantaneiras hoje?
– Os pantanais atravessam um período de transição do
culto ao tradicional para a adesão às novidades,
introduzidas principalmente pela tecnologia eletrônica,
que, em curto espaço de tempo, colocou o Pantanal no
contexto da globalização, que lhe vem emprestando
novas configurações histórica, social, cultural e econô-
mica. O que vai ser daqui para a frente? Não sabemos.
A certeza que temos é de que a pesquisa precisa ser
incentivada e nela o ser humano local valorizado. A
geração de novos conhecimentos, apoiados nos “sabe-
res tradicionais” poderá apontar soluções, que hoje ain-
da são difíceis de serem vislumbradas.
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LLevar a público uma expressão cultural para ser apre-
ciada requer boas doses de criatividade, inovação e mui-
to trabalho. Seja a produção de um show de música,
dança, teatro, uma exposição de artes plásticas ou o lan-
çamento de um livro, todos são campos profissionais
associados a outros segmentos produtivos que dão su-
porte a esse mundo de magia. Mas, além do caráter
lúdico e de lazer, a cultura está afeita aos negócios. A
geração de bens e serviços relacionados às atividades
culturais é bastante significativa, chegando a 7% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) mundial.

O afinado movimento do setor com seu tempo histó-
rico e a grande capacidade de inovação frente às
tecnologias o tornam um poderoso campo de investi-
mentos. Assim como a cultura, em seu sentido antropo-
lógico, está em constante transformação, seu mercado
segue o mesmo ritmo.

Como poderíamos imaginar, no início do século XX,
que o cinema teria uma concorrente em cada casa com
a chegada da televisão? E que, mais recentemente, o
DVD enterraria o VHS sem garantias de se estabelecer
como tecnologia definitiva? Foi preciso grande capacida-
de de adaptação para que a sétima arte continuasse como
um lucrativo mercado. Hoje, uma gama de produtos está
associada a um filme. Desde a camiseta com o persona-
gem até games super modernos com motivos advindos
da telona. O mesmo fenômeno ocorre com as produ-
ções locais e pequenos empreendimentos culturais, sem-
pre em constante mutação. Vide a criação de música e
vídeos adaptados ao meio digital.

Essas características diferenciam a elaboração, a cir-
culação e o consumo dos bens e serviços culturais da

economia clássica. Trata-se de um campo em que a
criatividade tem mais peso que o dinheiro empregado.
De nada adianta um alto investimento se o produto cul-
tural não dialoga com as mudanças constantes dos mo-
dos de vida. A cultura é considerada uma economia nova,
assim como a do conhecimento (ou da informação), que
passou a ter repercussão na década de 1970. Com dis-
cussões mais aprofundadas e a atenção dos organismos
internacionais, na década de 1990 começou a ser reco-
nhecida como essencial ao desenvolvimento social.

No Brasil, o Ministério da Cultura (MinC) encampou
as atividades culturais como econômicas e vem cunhan-
do o termo “economia da cultura” em sua política. Mas
o cenário favorável, descortinado por pesquisadores e
economistas nas últimas décadas, ainda não se traduz
em um reconhecimento público de sua importância eco-
nômica. Inclusive, um dos grandes desafios para
incrementar o setor é divulgar o que significa esse mer-
cado cultural.

Ana Carla Fonseca Reis, administradora e economis-
ta, dedica seus estudos à economia da cultura (entrevista
na pág.19). Sobre o conceito, explica que é a análise da
faceta econômica dos bens e serviços culturais. “É fasci-
nante e complexa, envolve capacitação de mão-de-obra
(formação dos talentos), sua produção, distribuição, con-
sumo, fruição, instrumentos para resolver falhas de mer-
cado e mecanismos de financiamento.” Para ela, é im-
portante saber que o valor simbólico da cultura nem
sempre é compatível com o seu aval econômico ou de
mercado. “O fato de uma vertente cultural (cinema, tea-
tro, música) gerar mais PIB do que outra não significa,
necessariamente, que ela deva receber maior parte dos
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recursos, como seria, em uma análise econômica tradici-
onal, a produção de um modelo de carro mais lucrativo.
Essa é uma questão crucial. Só que é possível promover
a economia da cultura como objeto de política pública.”

Ana Carla acredita que cabe a cada região ou país
definir o que entende por cultura. Já o desenvolvimento
representa a liberdade de escolhas. “Um país pode ser
considerado desenvolvido se, de fato, for capaz de to-
mar suas decisões de forma pensada.” Ela compara esse
poder ao voto e consumo conscientes. “Se entendermos
por cultura aquilo que nos faz pensar, refletir, encontrar
caminhos e olhares alternativos, inevitavelmente chega-
remos ao âmbito do desenvolvimento. Se, por outro lado,
o que entendermos por cultura for um entorpecimento
mental, uma alienação ou escapismo, não.”

A experiência de mais de duas décadas como pro-
dutor cultural, artista e gestor público dá a certeza a
Américo Calheiros, presidente da Fundação de Cultura
de Mato Grosso do Sul, de que essa é uma discussão
que não pode mais ser retardada. “Sabemos que temos
uma contribuição efetiva na qualidade de vida das pes-
soas no âmbito social, embora esse tipo de avaliação
não seja palpável, porque não se medem os avanços da
cultura como quem mede quilômetros de asfalto.” A
demanda já é percebida pelos gestores da Fundação.
Américo lembra que, no interior do estado, o retorno
tem sido além das expectativas em projetos como “Cir-
cuito Sul-Mato-Grossense de Teatro”, “Rota Cine”, “Es-
pelho das Artes Plásticas”, “Circuito Dança no Mato”,
“InterAção”, “Artesania MS” e “Conexão Rua em Dan-
ça”. “Teve um filme com 1,2 mil pessoas assistindo, o
que era inimaginável. Essa vontade, necessidade de ver,

fazer, produzir e consumir cultura é uma grande reali-
dade hoje no Brasil.”

Para balizar, em números, a profusão da economia cul-
tural, no início desta década o Ministério da Cultura (MinC)
e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) co-
meçaram a organizar o Sistema de Informações e Indicado-
res Culturais, baseado na junção de dados de outros estu-
dos já existentes, com constatações reveladoras. Pelos da-
dos de 2003 a 2005, a família brasileira gasta, em média,
4,4% de seu orçamento mensal com atividades culturais. O
dinheiro é empregado para pagar o telefone, comprar equi-
pamentos domésticos ligados às atividades culturais e ir a
festas. É o sexto item nos gastos, quando não incluímos a
telefonia. Está abaixo das despesas com alimentação, saú-
de, transporte, habitação e vestuário. Com as telecomuni-
cações incluídas, a cultura fica em quarto nas despesas,
pois este item representa o maior dispêndio no grupo cultu-
ra em todas as faixas de rendimento. No campo da produ-
ção foram mapeadas 320 mil empresas do setor, que repre-
sentam 5,7% das existentes no país. Quando o assunto é
emprego formal, 1,6 milhão de pessoas dedicam-se às ati-
vidades culturais. Em Mato Grosso do Sul, são mais de
cinco mil empregos formais, representados, principalmen-
te, pelos funcionários da gestão pública.

Para conhecer esse cenário de magia e muito traba-
lho em MS, a reportagem conversou com alguns artis-
tas, produtores culturais e gestores públicos que fazem
da arte uma labuta diária. Eles contam como é viver de
cultura em Mato Grosso do Sul. Um trabalho árduo e
apaixonante, que precisa, ainda, de formação de público
para o que é produzido no estado, além de ser valoriza-
do tanto quanto outros setores da economia.

da economia
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Vivendo de cultura
Abrir as cortinas da cultura não é tarefa fácil em um

estado ainda jovem. Os produtores e artistas sentem na
pele as dificuldades de fazer arte no interior do país.
Desde 1986, quando organizou o grupo de teatro
“Unicórnio”, o teatrólogo Jair de Oliveira é um cavador
de espaços. Não tem medo de botar o pé na estrada
para conquistar um novo público infantil, a sua cliente-
la. Como vivem principalmente do resultado das bilhe-
terias, Jair e sua trupe não param. As viagens para o
interior do estado são constantes, levando seu universo
de contos de fadas e motivos regionais que produziram
clássicos como “A Vassoura da Bruxa” (1994).

Mesmo uma peça pequena, para quatro atores, não
custa barato. Figurinos, cenários, a mão-de-obra e as
viagens consomem de 8 a 15 mil reais, o que acaba
compensado pelas bilheterias, dependendo da quanti-
dade de apresentações. “O mais caro é quando estamos
circulando pelo estado, gastos com transporte e alimen-
tação.” A porcentagem de bilheteria para o ator do
Unicórnio é de 10%. Uma apresentação de final de se-
mana rende entre 600 a 1,5 mil reais, principalmente
em Campo Grande. Por isso, Jair trabalha com elenco
pequeno em cada espetáculo, para que todos saiam
ganhando. “Os textos nacionais são para 30 atores. Pre-
firo criar os meus para quatro, que é um número ideal.
Monólogo infantil seria demais.”

E dá para viver de teatro? Jair de Oliveira informa
que “tem gente conseguindo sobreviver”, principal-
mente grupos que se especializam em fazer peças sob
encomenda na área de saúde e prevenção a doenças,
como o HIV. Tudo depende, no entanto, de um méto-
do profissional de divulgação, mais união da categoria

e melhor formação dos profissionais que atuam no
estado. Outros caminhos são os espaços que ofere-
cem oficinas de teatro, a arte-educação. “O Unicórnio
é exceção, porque, na maioria das vezes, buscamos
viver das bilheterias. Somos quase os únicos nesta ba-
talha pelo público.”

Atriz e produtora cultural da Oficina de Criação Tea-
tral, Andréia Freire vive o desafio de trabalhar com pro-
duções locais e ainda arranjar tempo para mimar seu

filho de três anos. Ela beija o pequeno
com carinho e reflete: “Esse é o grande
desafio”. Sem férias desde 2003, enga-
ta um projeto no outro. “O trabalho com
cultura é uma militância, muito além
do que se ganha... dou aula, dirijo, faço
projeto, capto recursos, mantenho o re-
lacionamento com a imprensa. Muitas
coisas que tomam um tempo danado.”

Apaixonada por teatro, teve a opor-
tunidade de aprender com os grupos
com os quais atuou no Rio de Janei-
ro, onde fez a faculdade e experimen-
tou bastante na área de produção te-
atral. Com a opção de voltar para sua
terra, além de representar, passou a
produzir espetáculos. Andréia, assim
como Jair, acredita que, com a falta
de produtores culturais, profissionais
mais comuns nos grandes centros, o
próprio grupo é que deve gerir a sua
estrutura de produção. “As possibili-

PROMOVER ARTE EM MS E SOBREVIVER DOS SEUS

DIVIDENDOS PODE PARECER UMA EQUAÇÃO INSOLÚVEL,

MAS EXEMPLOS DE LUTA INDICAM POSSIBILIDADES.

JE
FF

ER
SO

N
 R

A
V

ED
U

TT
I

“A Vassoura da Bruxa”: clássico do teatro infantil em MS.
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capacitação do teatro.



19CULTURA EM MS - 2008 - N.1

– Quando a cultura começou a ser valorizada como bem econômico?
– Historicamente cultura e economia sempre andaram pari passu, embora com períodos
de ruptura. A percepção da importância dos bens e serviços culturais navega em dois
fluxos paralelos, o simbólico, que transmite mensagens e é mediado pelo valor; e o do
mercado, que é mediado pelo preço. Embora nem sempre valor e preço sejam compatíveis
(o que nos leva a expressões como “não vale o que custa” ou “não tem preço”), essas duas
esferas sempre coexistiram. Na Antigüidade eram vultosos os orçamentos voltados ao
que hoje consideramos patrimônio cultural, como o Parthenon de Atenas ou o Vale dos
Templos, em Angrigento, e não havia a distinção que tentamos fazer hoje entre obra
cultural, templo religioso ou espaço para tomada de decisões e assembléias públicas. O
que nos chega como informação é de que havia uma distinção entre o criador cultural
(quem concebia a obra) e seu executor “técnico” (o artesão ou escultor). Ao longo da
Idade Média e no Renascimento, surgem mercados de arte importantes, em especial na
Holanda, o que dá inclusive origem à assinatura das
obras como forma de comprovar sua autenticidade, o
que antes não era comum. Em outros países de criação
cultural pujante, como a Itália, ocorreram iniciativas ori-
ginais para buscar um certo balanço econômico entre
quem encomendava as obras (demanda) e quem as
produzia (oferta), voltadas à formação de talentos e à
capacidade de artistas individuais de terem vantagem
competitiva frente aos outros. Foi, de fato, a partir do
início do século XX, com o advento e a difusão massiva
das indústrias culturais, que a faceta econômica da cul-
tura foi inequivocamente reconhecida, em especial nos
Estados Unidos e em alguns países europeus.

– Já podemos dizer que hoje o mercado cul-Já podemos dizer que hoje o mercado cul-Já podemos dizer que hoje o mercado cul-Já podemos dizer que hoje o mercado cul-Já podemos dizer que hoje o mercado cul-
tural é reconhecido como importante?tural é reconhecido como importante?tural é reconhecido como importante?tural é reconhecido como importante?tural é reconhecido como importante?
– Em alguns países, certamente. E há várias décadas.
A ONU desenvolveu estudos robustos acerca dos flu-
xos internacionais de bens e serviços culturais e lan-
çou este ano o Creative Economy Report 2008 (com
download gratuito pelo site da UNCTAD,
www.unctad.org), do qual tive o prazer de participar.
Percebemos aí cifras vultosas atribuídas aos bens e
serviços culturais e criativos, como 7% do PIB mun-
dial. Nos Estados Unidos, levantamentos da IIPA
(International Intellectual Property Alliance,
www.iipa.com) levam esse valor a entre 8 e 12% do
PIB – e estamos falando da maior economia do pla-
neta. Alemanha, França, Canadá, Grã-Bretanha, Ja-
pão e, mais recentemente, Cingapura, China, África do Sul e Colômbia, dentre outros,
também têm políticas pautadas pelo reconhecimento da importância econômica da
produção cultural de seus países. Essa é uma questão crucial. A segunda questão,
sempre do ponto de vista econômico, é que a produção de bens e serviços culturais
gera impacto econômico por si e também por agregar valor a outros setores. Tome-
mos como exemplo os filmes estadunidenses. Seu impacto não é calculado apenas
pelo que geram de bilheteria, venda de DVDs e demais produtos decorrentes. Os
filmes valorizam e induzem ao consumo de um enorme leque de bens e serviços, do
modelo do carro que o galã usa, passando pela transformação do local de filmagem
em pólo turístico (vide o caso de “O Senhor dos Anéis” e o fluxo turístico na Nova

dades de crescer são infinitamente maiores, até a com-
preensão de que um grupo de teatro é uma célula
cultural.” Andréia embarcou em novos desafios na
área, como a realização de shows musicais e festi-
vais. Antes disso, montou peças infantis em escolas
e com funcionários de empresas, além de órgãos
públicos e movimentos populares.

No caso da Oficina de Criação Teatral, criada há 15
anos, o trabalho passa por um tipo de gerenciamento
colaborativo. A sede é na própria casa de Andréia. Quan-
do necessitam de um espaço para ensaios, precisam
alugar. A entidade tem uma equipe de 18 integrantes,
entre atores, colaboradores de comunicação, cenogra-
fia e produção. Desde  2003, concorre a editais de fo-
mento e busca formar público, promover capacitações
em teatro com profissionais e amadores e conceber es-
petáculos.

Da iniciativa privada, reconhece que existe pouco
interesse em Mato Grosso do Sul. Muitas vezes seu
trabalho é indicado aos patrocinadores e, mesmo as-
sim, tem dificuldades. “Você vai pedir 5 mil reais pela
Lei Federal de Incentivo à Cultura... aquilo é um inves-
timento certo, vai ser descontado no Imposto de Renda
da empresa, que ainda ganha toda a publicidade. Mas
o empresário diz: depois eu dou e vai vir um monte de
gente aqui.” Andréia questiona a falta de critério, pois
o apoiador não é obrigado a patrocinar de tudo, além
da falta de conhecimento das leis.

Um novo projeto aprovado se refere ao Pontão de
Cultura, do MinC, para fomentar grupos e produto-
res locais em suas iniciativas (ver página 5). Mesmo

Valor além do mercado
Cultura e economia devem ser analisadas em conjunto, sem pudor. A economista,
administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas e doutoranda em Arquitetura e
Urbanismo pela USP, Ana Carla Fonseca Reis, evoca análises históricas e pesquisas em
vários países para comprovar essa afirmação. Seus livros “Marketing cultural e finan-
ciamento da cultura” e “Economia da cultura e desenvolvimento sustentável” (Prêmio
Jabuti 2007) são reflexões aprofundadas sobre como a valorização econômica da
cultura pode ser essencial para um país como o Brasil. Em entrevista à Cultura em MS,
Ana Carla aborda estas questões e aponta formas de a gestão pública, a iniciativa
privada e a sociedade civil desenvolverem esse raciocínio em conjunto.
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Zelândia) e pela simpatia ou antipatia por um país, induzida pelo roteiro. Isso era
patente nos filmes produzidos durante a Guerra Fria e, com um olhar crítico, é facil-
mente percebido também nas produções contemporâneas. Ou seja, os bens e servi-
ços culturais têm impacto econômico por si e por levar ao consumo de outros bens e
serviços culturais.

– A valorização econômica é determinante para as manifestações culturais?
– A valorização econômica é determinante para que o mercado se interesse em produzi-la.
Um produtor cultural dificilmente produziria uma seqüência de obras de valor artístico
inquestionável, mas deficitárias, essa é a questão econômica. A questão maior, porém, é
que a política pública de cultura não deve se pautar pelo mercado ou pelas determinantes
econômicas, e sim o contrário. Se a organização de determinadas atividades ou projetos
culturais é vista como importante para a cultural local, regional ou nacional, cabe ao
Estado tanto analisar como induzir os maiores benefícios econômicos possíveis e, uma vez
esgotados, investir recursos próprios – encarando a cultura como investimento, não como
despesa. Isso não significa absolutamente uma postura assistencialista, mas, ao contrário,
requer uma boa dose de criatividade e parceria entre os produtores culturais, o governo e
a iniciativa privada, que vai muito além das leis de incentivo à cultura.

– Em sua opinião, a família brasileira considera a cultura gasto ou investimento?
– Alguns estudos importantes do IPEA [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada] e do
IBGE, que incluem os bens e serviços culturais dentro da cesta de consumo das famílias
brasileiras, conseguem nos dar indicações da prioridade dada a eles, já que consumo

revela prioridades. Com um determinado salário, escolho con-
sumir isto ou aquilo em função do que para mim é mais ou
menos importante. Esses estudos apontam correlações que
mostram diferentes perfis de consumo cultural nas famílias
brasileiras, em função do nível de educação formal e da ren-
da, por exemplo. O consumo de bens e serviços culturais
segue uma curva muito parecida com a dos outros bens e
serviços da economia, inclusive em termos de desigualdade.
Informação parcial suplementar nos vem de estudos voltados
a setores específicos, como o de livros, no qual fica explícito
que para um grupo pequeno de pessoas livros e leitura são
vitais e para a maior parte são dispensáveis. Ou seja, se para
um grupo reduzido é um investimento, para uma parcela

importante é despesa, mesmo em se tratando de pessoas com nível escolar médio. Isso,
para mim, é um problema gravíssimo, já que sabemos da importância da leitura para a
capacidade de reflexão e análise.

– Como as culturas locais podem obter espaço no consumo, frente aos produtos
globalizados, como o cinema e a música, que estão atrelados a sistemas internacio-
nais de distribuição?
– A meu ver, o primeiro passo é parar de olhar somente para a produção e investir de
fato na resolução de dois gargalos importantes: distribuição e consumo. Sem deman-
da, não há oferta que se sustente.

– Como a gestão pública pode contribuir para a melhoria do setor?
– Em primeiro lugar, gerando a conscientização da importância do reconhecimento da
faceta econômica dos bens e serviços culturais, se quisermos de fato transformar a
visão de gasto em investimento. Conscientização não apenas no chamado setor cultu-
ral, mas em todas as suas interfaces (educação, meio ambiente, turismo etc.), em um
programa articulado. Em segundo lugar, criando diálogos e articulações concretos
com o setor privado e a sociedade civil. A gestão pública tem um papel fundamental
de articulação e direcionamento. E isso tudo claramente exige muita vontade política,
traduzida em prioridades.

– Mato Grosso do Sul faz fronteira com dois países (Bolívia e Paraguai), abriga o
Pantanal e se caracteriza pela multiplicidade cultural. Num cenário como esse, que
caminhos você pode apontar para o desenvolvimento da economia da cultura?
– Antes de mais nada, é preciso reconhecer a importância econômica dessa riqueza
cultural, por meio de seminários, oferta de cursos e até mesmo da matéria de economia
da cultura como disciplina eletiva nas faculdades, o que hoje não existe no Brasil. Em
paralelo, criar de fato um grupo de discussão que envolva diferentes setores do gover-
no, a iniciativa privada e os representantes do setor cultural, em um programa articula-
do e que se mantenha relativamente autônomo frente às mudanças de governo.

sendo coordenadora, Andréia não terá um salário para
gerenciar o projeto e se preocupa com os trabalhos para-
lelos. “Produzo a Mônica Salmaso, que bacana, em ou-
tubro eu tenho dinheiro. Mas e em novembro? E de-
zembro? Cada produção tem a sua particularidade.”

Em contraponto às dificuldades do teatro local para
conseguir apoio, Pedro Silva não tem do que reclamar.
Com 25 anos de experiência em trazer grandes espetá-
culos teatrais e musicais de âmbito nacional, afirma que
não é difícil arrumar patrocínio. “É preciso dar algo em
troca, logomarca em anúncios, cartazes, filipetas. Tem
o telão antes do espetáculo para rodar o comercial da
empresa. Desde que você dê uma mídia em troca, con-
segue os apoios.” E concorda que, no caso de peças de
um artista bem famoso “as facilidades são outras.” A
evolução nos sistemas de divulgação ajudou a melhorar
a freqüência do público aos espetáculos desta nature-
za. “Antigamente era preciso fazer uma mídia muito
extensa para divulgar uma peça de teatro. Hoje não,
porque os textos, as pessoas conhecidas estão nos sites,
na internet.”

Seu empreendimento programa pelo menos 15 atra-
ções por ano, com sessões extras, dependendo do pú-
blico. Em seu confortável escritório, o empresário bus-
ca conhecer bem o mercado e entender o que está dan-
do certo nos grandes centros do país para investir. “Em
Campo Grande o público vai assistir a comédias. Mui-
tas vezes para ver um artista da Globo, principalmente
se estiver fazendo novela. Isso não é norma, mas a maio-
ria vai mesmo para ver o artista.”

As bilheterias dos últimos espetáculos na capital re-
fletem a opção do produtor. Só a peça “Hermanoteu na
Terra de Godah” rendeu mais de 170 mil reais em quatro
apresentações com público total de 4,6 mil pessoas. Apesar
de a cifra parecer alta, Pedro conta que boa parte vai para
custear o espetáculo. As companhias teatrais nacionais
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Teatro: necessidade de maior apoio da iniciativa privada.
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Para chegar ao Tradição que hoje cobra de 20 a 50
mil reais por um dos 16 shows que faz por mês em
vários cantos do Brasil, foi preciso, primeiro, conquis-
tar um público local apaixonado pela mistura de
vanerão, polca paraguaia, xote, chamamé e guarânia,
com os breques do samba e o sacode do axé. Wagner
Braga Hildebrand, hoje empresário da banda, era inte-
grante do mítico Uirapuru, que, nos anos 1990, agita-
va bailes no Clube Libanês ou União dos Sargentos e
depois gerou o Zíngaro e o Canto da Terra. “Hoje te-
nho 41 anos, mas quando comecei a tocar sanfona,
aos 20, dava vergonha. Era música sertaneja, de velhos,
a gurizada não curtia.”

Como o Uirapuru trazia a novidade dos integrantes
jovens, um novo fenômeno começou a se formar. “Co-
meçou a aparecer nos shows gente muito nova, com
camisetas como ‘100% Uirapuru’ ou ‘Ferradura Quebra-
da’, fãs-clubes mesmo.” Logo, o grupo chamou a aten-
ção de contratantes que viam a chance de lucrar bastan-
te. Os bailes, agora renovados, entupidos de gente, vira-
ram churrascos dançantes, imensas festas universitárias.
Houve até um sacolejo no mercado fonográfico local,
com vários grupos conseguindo gravar e obtendo uma
boa vendagem naquele fim de século. “Quem está que-
rendo vencer em outros mercados tem de investir no seu
próprio ninho. Se não chocar o seu ovo por aqui, pode
crer que não vai dar certo.”

Formado em 1995, o Tradição é, hoje, uma empre-
sa que mantém 30 funcionários e da qual Wagner é
sócio majoritário. “O que movimenta a carruagem são
os empregos. São dois motoristas, roadies, técnicos,
enfim, uma turma grande recebendo salário mensal.”
Os mercados já conquistados pelos bandeirantes são
os de Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina,

Empresa do suingue

Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e
Espírito Santo. O próximo caminho a desbravar é o
Nordeste. “No carnaval que passou fomos convidados
para participar do trio Harmonia do Samba, tocamos
para o ex-ministro Gilberto Gil, que estava em um ca-
marote. No mês de junho fizemos shows em Alagoas,
Bahia e Sergipe, que vão gerar muitos frutos para o
ano que vem.”

Há, ainda, as Micaretas Sertanejas, que são vendi-
das aos produtores de todo Brasil em duas versões, de
palco ou em trio elétrico. Um, no formato mais intimista,
tradicional, mais espetáculo conceitual. O outro, para
grandes massas, traz até novidades esdrúxulas, como o
sucesso “Pense em Mim”, de Zezé de Camargo e
Luciano, em versão axé, uma surpresa do novo CD,
“Micareta 2”. Wagner demonstra conhecimento de
indústria cultural quando fala do produto Tradição. “Até
digo que não fizemos nem um estilo, mas um projeto
musical.” (AM)
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ficam com 70% da bilheteria e não cobram cachê, 10%
vão para o teatro e o restante fica para o produtor gerenciar
seus custos. Na equipe trabalham, principalmente, o pró-
prio Pedro e sua secretária com mais oito,  dez pessoas.
Nos dias de apresentações, em torno de 20 ficam no
apoio direto. Outras empresas são agregadas ao serviço,
garantindo iluminação, som, transporte dos cenários, di-
vulgação na mídia, pagamento de impostos e cálculo da
contribuição para o Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição (Ecad).

Entre as produções culturais já trazidas por Pedro Sil-
va a Mato Grosso do Sul há vários shows de música,
inclusive os de Gilberto Gil e Tim Maia. Mas a opção
pelo teatro foi pela lucratividade e pelos custos de cachê.
“A Marisa Monte, trouxe há 10 anos e paguei 25 mil,
hoje custa 250 mil. O cachê não é nada, com um cachê
de 250 mil a promoção fica em  400 mil. Mas hoje nós
não temos uma casa de espetáculos em Campo Grande.
O Palácio Popular da Cultura, por exemplo, não tem ca-
pacidade para um show musical, é pequeno.” Ele lem-
bra que, para 2009, a prefeitura de Campo Grande anun-
ciou a construção de uma casa de espetáculos que pro-
mete cobrir parte dessa demanda. “Poderemos praticar
preços mais baratos e ter público grande com uma

Grupo Tradição:
é necessário investir
no próprio ninho.
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casa de espetáculos, com mesas, locais diferenciados,
em que caibam três mil pessoas. Pouca gente pode pa-
gar de 100 a 150 reais por um ingresso, geralmente a
pessoa compra para o acompanhante também.”

Artesanato: um negócio em expansão
 Nos anos 1990, Indiana Marques era mais uma

artesã que trabalhava peças para jogo de jantar por puro
passatempo. Vendia até bem, mas faltava estratégia,
arrojo. Hoje, seu produto principal, bonecas em cerâ-
mica representando indígenas que variam de 20 centí-
metros a 1,6 metro, está espalhado para venda em vá-
rios estados brasileiros e até na Itália. “Fui atrás de
capacitação. Aprendi o que é ser empreendedora, cor-
rer atrás do que a gente quer conquistar.”

O marco da mudança foi o prêmio Top 100 do Sebrae
de artesanato, em 2006. Cinco núcleos do estado, inclusive
o da artesã, ficaram entre os cem mais prestigiados do país.
Indiana teve idéia, então, de estabelecer parceria com três
famílias indígenas Terena e duas Kadiwéu. As índias produ-
zem moringas em três tamanhos padronizados: pequeno,
médio e grande – adornos para as cabeças das bugrinhas,

como ela apeli-
da as suas cria-
ções. “Elas são
fantást icas.
Compro 150
peças de cada
família, dois re-
ais cada. Tem o
dia do mês que
elas trazem
aqui e pago na
hora, em di-
nheiro. Não
tem cheque,
não.”

Em Mato Grosso do Sul, o setor mais pujante é
mesmo o artesanato, uma tradição histórica brasileira
também apontada nas pesquisas nacionais do IBGE. É a
atividade cultural mais presente nos municípios brasi-
leiros (64,3%). No Brasil, envolve 8,5 milhões de pes-
soas em suas cadeias produtivas, movimentando cerca
de 28 bilhões por ano. Os números reforçam a impor-
tância do artesanato como fonte de renda e inclusão
econômica, ligada, também, intimamente, ao turismo.
Só em Mato Grosso do Sul são mais de 5 mil artesãos e
este configura-se como um setor bastante palpável no
âmbito da cultura. A Casa do Artesão em Campo Gran-
de comercializa em torno de três mil peças por mês,
em uma esfera de cerca de 8,6 mil artefatos consigna-
dos com artesãos do estado.

Maria Clara Silva de Rezende Valle entrou no negócio
do artesanato à procura de qualidade de vida. Depois
de ficar por 25 anos à frente de um cargo de chefia em
uma universidade, resolveu mudar. “Comecei a ter au-
las de tear no aspecto terapêutico.” Os estudos para
sua tese de doutorado sobre economia solidária leva-
ram ao reconhecimento de muitos grupos artesanais no
estado. Tornou-se, então uma empreendedora. “Mas
eu queria fazer uma coisa diferente.”

Começou sozinha e associou-se a mulheres do bair-
ro Nova Lima, em Campo Grande. Criou o Ateliê Calla
há três anos. O empreendimento engloba aspectos da
economia solidária, de respeito aos animais e é sus-
tentável do ponto de vista ambiental. A relação com o
grupo vem da experiência voluntária de 15 anos em
uma entidade do bairro, a Sociedade Educacional
Constantino Lopes Rodrigues, que hoje é uma parcei-
ra para as capacitações e eventos do Ateliê com as
integrantes do Nova Lima. “Todo investimento é meu,
estou dando um caminho. O Calla pretende, além de
produzir as peças, ser um agente fomentador de ou-
tros grupos.”

PRODUÇÃO

ARTESANAL EM MS

COMEÇA A

SUPERAR A IDÉIA

DO ALTERNATIVO
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ARROJADAS

ESTRATÉGIAS DE

COMERCIALIZAÇÃO.

Indiana Marques:
arrojo para superar
limites.

Maria Clara Rezende:
tecendo redes sociais.
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Ao abrir as portas de sua Arte Galeria em Campo Grande, Mara Dolzan exibe com
orgulho o espaço que conquistou em 25 anos como marchand de artes plásticas
contemporâneas. Ela é a profissional dessa área de menor poder aquisitivo do Brasil,
mas sabe que tem seu valor. “Reconhecimento sinto que nós temos, mais fora do que
aqui. Chegamos em São Paulo e um grupo de marchands fala que tenho de ganhar
um prêmio em MS.” Não é fácil comercializar obras de alto valor no estado. “Não é
culpa da cultura da região, é o tempo. Muito jovem, MS acabou de sair da primeira
infância. Não só as pessoas daqui, mas as que chegaram de fora vieram, muitas vezes,
em busca do crescimento econômico, não cultural. Por isso vendem milhares de
carros, de jóias, isto tudo está em primeiro lugar para depois chegar na alma, que é
a obra de arte.”

A Arte Galeria Mara Dolzan é a única no ramo de arte contemporânea em Mato
Grosso do Sul. “Se tivesse outras, seria interessante, porque divulgaria mais. Dentro
do mercado tem de haver uma concorrência para que se mobilize melhor e para que
se divulgue mais.” Por ali circulam obras de artistas renomados, como o paulista
Carlos Araújo, cujo quadro pequeno pode custar 30 mil reais e os maiores, em torno
de 300 mil. Para chegar a esse valor de mercado, a obra tem que ter liqüidez, ou seja,
vender rápido. É observado: quem comprou, se foi um colecionador importante, se
as críticas são positivas, onde o artista expôs, o que fez.

A marchand revela que não conseguiria viver apenas das vendas da galeria. É
pedagoga aposentada e tem a ajuda da família. Sua rede de contatos tem mais de
150 artistas de todo o Brasil, mas poucos são de Mato Grosso do Sul. “Dá pra contar
nos dedos.” Apenas cinco. “No início, tentei trabalhar para ser marchand dos artistas
da terra e senti uma grande dificuldade natural, porque eles produzem e têm clientes
aqui. Posso ser uma grande concorrente.” A comissão que recebe para vender e
buscar valorizar as obras no mercado, não revela, assim como o valor dos quadros.

Mara explica que lidar com uma galeria exige o envolvimento de vários segmen-
tos, como a manutenção do espaço, o intercâmbio com outras galerias, o coquetel,
material gráfico, divulgação e a própria negociação da venda. Cada aspecto entra no
valor final da obra. As vendas ainda estão mais ori-
entadas aos contatos fora de MS, no estado não se
consegue vender muito. Ela lembra que é comum a
elite consumir utilitários de luxo, como sofás que
chegam a valer 20 mil e carros de 300 mil reais. “Que-
rem investir em designs maravilhosos, mas as pare-
des continuam pobres”.

Mesmo sabendo que seu mercado é para pou-
cos, Mara acredita que as artes plásticas são demo-
cráticas, porque não é preciso adquirir um quadro
para apreciá-lo. “Basta olhar, a arte é pop.” Na gale-
ria, recebe acadêmicos de universidades e escolas
que levam os alunos para fazer releituras dos qua-
dros, e quem quiser apreciar pode visitar o espaço.
“Fazemos o lado didático da arte. O comercial é uma
conseqüência, mas a finalidade maior é o didático, o
conhecimento para adquirir.” (YM)

As tecelãs receberam capacitações e trabalham em
suas próprias casas, atendendo às demandas. “Cada um
faz um pouco.” As mulheres recebem quatro teares de
diferentes tamanhos e o material e a remuneração do
trabalho são custeados. “Pode ser que eu fique no pre-
juízo, mas elas sempre estão produzindo.” Maria Clara
busca uma identidade genuinamente sul-mato-grossense
nas peças e trabalha com uma designer que ajuda a dar
esse tom ao artesanato.

Já a equipe familiar de Indiana, composta por sua
filha, “um sobrinho, outra sobrinha, uma amiga e ou-
tro menino que prepara a massa”, entra em ação as-
sim que chegam as remessas. São de 20 a 30 bonecas
por dia, com folga aos sábados e domingos. “Não
mantemos estoque. Enquanto uma está secando, ou-
tra está queimando.” Com um espanhol, Indiana apren-
deu o segredo de somar papel reciclado à massa de
cerâmica. Diminuiu o peso em 40% e também o fre-
te. Para dinamizar o envio aos lojistas, parceria com
os Correios. Ela só tem o trabalho de colocar as peças
em uma caixa. “Eles pegam aqui, embalam, preen-
chem o remetente e eu pago uma vez por mês pelo
serviço.”

Indiana trocou as feiras, lucrativas para venda direta
mas inseguras para longo prazo, pelas “Rodas de Negó-
cios”. Reúne-se, nestes eventos, com lojistas de todo
país, conta a história das suas bugrinhas e fecha enco-
mendas. Os preços, de 10 a 500 reais, são calculados
com a referência respeitada das bonecas de Pernambuco
e Minas Gerais. O núcleo lucra em Brasília, “onde um
lojista mantém duas lojas no aeroporto.” Em Maceió, a
venda é “maravilhosa”, pois atinge sete praias, e “mui-
to boa” em Santa Catarina. Estão em expansão os mer-
cados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Sal-
vador. “Não é consignação. Eles me pagam em três
vezes. No início tinha medo de soltar a mercadoria e
não pagarem. Hoje, sei que se um me der o calote,
nunca mais trabalho com ele.”

Já Maria Clara conquista o mercado de porta a por-
ta, enquanto a sede do Calla não fica pronta. A loja vai
funcionar em frente a sua residência como um ponto

Arte para todos
com preço para poucos

PARCERIAS AJUDAM O ARTESANATO DE MS

A SAIR DO NÚCLEO FAMILIAR E A PROMOVER

VALORIZAÇÃO DE GRUPOS SOCIAIS.
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de comercialização do grupo e de outros, com preocu-
pação social e ambiental. A rede de contatos é a princi-
pal estratégia no momento, pois a artesã recebe enco-
mendas de quem viaja e quer levar uma lembrança de
MS. Outro mercado é o de demanda para as empresas.
“Temos um site bonitinho e a internet é hoje uma grande
ferramenta, as pessoas vêm, mandam, pedem.” Os pre-
ços são um pouco acima do mercado industrial. “Já vi
almofadas muito mais caras. As minhas são de 50 reais.
Já vi de 200 reais, era bordado de pedraria. Mas não
queremos explorar ninguém, queremos um preço justo,
que todo mundo ganhe. Minha visão de economista fala
mais alto. Não adianta pôr um produto muito caro e não
vender.”

Seu sonho é fechar toda a cadeia produtiva, asso-
ciar-se a outros grupos e organizar a fiação de novelos
de lã naturais em Campo Grande. Pensa até na parceria
com algum assentamento que possa fornecer uma lã
confeccionada com respeito aos animais e ao ambien-

das bonecas. “Você pega Rio Brilhante, onde os artesãos
resgataram a marca de gado kadiwéu na fibra, isso
vende bem. O São Francisco pantaneiro e os bichos
em cerâmica de Corumbá também apresentam para o
resto do Brasil uma história.” E as bugrinhas, Indiana?
“Ah, minha bugra é nacional. Tem índio em todos os
lugares do Brasil. E o turista também tem uma ima-
gem de um país indígena.”

Turismo cultural
A parceria promissora das atividades culturais associa-

das ao turismo vem se fortalecendo, ano a ano, no esta-
do, motivada principalmente pelas belezas naturais do Pan-
tanal e da Serra da Bodoquena. E as ricas paisagens ficam
ainda mais interessantes aos olhos do turista quando os
elementos culturais próprios do lugar são destacados. Que
o diga Alexandre Costa Marques, morador de Miranda,
dono da pousada Baía Grande e presidente do Conselho
Municipal de Turismo da cidade. “O turista está cansado

de pacotes formatados. Ele quer sa-
ber como o peão faz o laço, qual a
música e a dança da terra.”

Sua pousada fica a 22 quilôme-
tros de Miranda. Recentemente a
Baía Bonita foi um dos pontos por
onde passou o projeto “Música no
Pantanal: Circuito Miranda”. Na re-
gião, seis hotéis-fazendas receberam
as visitas agendadas de artistas. “A
repercussão foi muito boa, os turis-
tas adoraram, dançaram. Tinha mais
gringo. No dia do Maciel Corrêa, um
casal de alemães adorou, dançou,
comprou CD. E os artistas também
gostaram, alguns ficaram até mais
do que o combinado.” Em termos
de ganho financeiro, Alexandre ain-
da não pode avaliar, pois a pousada
estava com sua lotação máxima
quando agendou a apresentação.
Quanto à divulgação, a história é ou-
tra. “As pessoas começaram a me li-
gar: você faz parte daquele circuito?

Artistas de Miranda também vieram prestigiar, teve um
intercâmbio.”

A Fundação de Cultura se encarregou da seleção
dos músicos e pagamento do cachê; a Fundação de
Turismo, da divulgação e, as pousadas, da hospedagem
e transporte dos músicos. “Sozinhos, os pousadeiros
não conseguiriam trazer.” Alexandre pondera que não é
possível fazer turismo sem agregar os elementos cultu-
rais. Além disso, ele sente que a cultura pantaneira está
se perdendo muito e o turismo pode ser uma saída para
que não desapareça. “Quando eu trabalhava só com
gado tinha duas pessoas na fazenda. Hoje são quatro e
todos têm família. A renda deles melhorou.” Mas o
grande ganho é o resgate da auto-estima dos morado-
res. “Dentro da fazenda, o peão é o doutor. Eles perce-
beram que chegam pessoas do outro lado do mundo
para ouvirem o que eles pensam e o que sabem. O
turismo traz essa autovalorização.”

te. “Ainda estamos trabalhando, não chegamos aonde
queremos. Tenho que trabalhar mais o design, com mo-
tivos regionais, iconografia de MS, mas, aos poucos, a
gente vai chegando, vai indo devagar.”

Em termos de produção no estado, acredita que é pre-
ciso pensar em todos os aspectos da cadeia produtiva para
dar certo. Quando começou, sentiu a grande informalidade,
a falta de profissionalismo e de diversificação dos produ-
tos. “Não vou comprar só para ajudar, por que está boni-
tinho. Vou comprar porque é economia solidária, porque
é um produto bom e estou precisando.”

O mercado internacional para o artesanato de MS
é uma seara mais difícil por causa dos custos envolvi-
dos, como o frete. Indiana Marques, no entanto, ten-
ta abrir espaços. “Tenho um agente que compra mi-
nhas bonecas e revende na Itália. Mas não deixa de ser
um intermediário.” Os turistas que vêm ao Brasil, po-
rém, são uma clientela fiel, fascinados pela história

VALORIZAR A

PRÓPRIA CULTURA É

ESSENCIAL PARA

TORNÁ-LA UM

ATRATIVO PARA O
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DEPOIS, A

DIVULGA.

Música e turismo:
encontro que dá ritmo.
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– Que setor se evidencia na economia da
cultura de Mato Grosso do Sul?
– É o artesanato. Hoje temos mais de 5 mil
artesãos cadastrados no estado, produzin-
do com a consciência de que seu produto é
realmente fonte de renda e de vida. As pes-
soas estão sobrevivendo disso, que é um ofí-
cio e não apenas um hobby ou o fazer de
alguns indivíduos que querem ter um
adendo à sua renda. Houve uma melhoria
na qualidade do artesanato produzido em
MS, em decorrência de investimentos de vá-
rios organismos públicos e não-públicos do

estado. Somam-se também as iniciativas das pessoas no sentido de procurarem aperfei-
çoamento naquilo que fazem por meio de cursos e de informações que, atualmente,
estão bem próximas via on line. No artesanato vivemos o melhor momento desde a
criação de MS. Temos uma expressiva produção que já está atravessando as fronteiras
do estado e chegando, inclusive, a vários países. Isso demonstra que este é um setor
forte, produtivo e com chances de se ampliar cada vez mais, já que está presente em
cidades muito pequenas como elemento agregador de renda.

– Sem falar que ele propicia a organização coletiva com associações e entidades das
comunidades.......
– Atualmente, temos um trabalho bastante produtivo em pelo menos 20 municípios do
estado com cursos e parceria com o Sebrae, que vai fortalecer o aprimoramento dos
nossos artesãos. Sabemos que hoje nada vai para frente se não houver atualização,
capacitação. Você não cresce, não agrega valor, não gera dinheiro se não estiver melho-
rando a cada dia o produto que está colocando no mercado, sobretudo o produto
cultural.

– Além do artesanato, que outro setor se destaca?
– Acho que a dinâmica da música gera e faz rodar produtividade. Um show musical
emprega muita gente e faz o dinheiro se movimentar, e isso é muito importante. Existem
outras produções, de forma geral, que contribuem, mas depois do artesanato é a músi-
ca que aparece como setor produtivo, empresarial.

– No Brasil estão sendo construídos indicadores que balizam a cultura na área de
economia. E no MS, temos alguma iniciativa nesse sentido?
– Embora a tarefa não seja fácil, penso que a gente deve trabalhar nesse sentido. Um
caminho possível seria a parceria com as universidades para construir esses indicadores
e termos uma visão clara de como a cultura está se processando aqui. Sabemos o que
ocorre, mas... e quanto, e como? Isso não é algo que se realiza isoladamente, precisa de
estrutura organizacional e trabalho em rede. Não é Mato Grosso do Sul que está aquém,
em termos de Brasil temos um grande desafio pela frente. No entanto, a preocupação é
uma verdade e já existem diversas iniciativas por parte de organismos como o Ministério
da Cultura.

– Quanto ao retorno de investimento, a iniciativa privada já demonstra essa visão do
potencial da cultura?
– No Brasil temos algumas empresas com histórico de investimentos na área cultural.
Em algumas isso faz parte da política da empresa, em outras prevalece o interesse pelos
benefícios tributários, e existem aquelas que, nem com as isenções fiscais, se abriram
para a importância do investimento cultural. É preciso caminhar muito ainda, mas tam-
bém é importante ressaltar que iniciativas interessantes estão acontecendo em diversos
lugares do Brasil. Temos todo um caminho pela frente para agregar de forma mais
significativa a participação do empresariado nacional e a própria população brasileira.
Podemos ter várias iniciativas que não precisam e não devem ficar restritas ao eixo
governamental.

Caminhos para o desenvolvimento
Nas conversas com os produtores locais fica clara a

necessidade do fortalecimento do setor como economia
para fazer valer a divulgação do que é produzido em MS.
Com a globalização batendo na porta de todos os cantos
do planeta, as culturas influenciam-se num processo mui-
tas vezes determinado pelo mercado. Em termos de in-
dústria cultural, as empresas de comunicação estão con-
centradas nas mãos de grandes grupos internacionais, com
o poder de distribuir filmes, músicas, provedores de internet
e produtos associados no mercado. Para se ter uma idéia,
a Federação Internacional da Indústria Fonográfica divul-
gou que 70% do mercado de música está nas mãos de
quatro empresas no mundo. Teremos fôlego para defen-
der a produção local como criadores, distribuidores e con-
sumidores nesse mercado? Parece um grande desafio.

As novas tecnologias surgiram como promessa de
melhor produção e, principalmente,  difusão eficaz de
bens e serviços culturais. Mas a especialista Ana Carla
Reis alerta que a realidade é bem diferente. A produção
pujante resvala na alta concentração da distribuição e,
ainda, na falta de acesso proporcionada pela desigual-
dade social. “Algo como um funil invertido, no qual o
que é produzido não necessariamente circula, tem seu
potencial de consumo limitado e é muitas vezes desva-
lorizado.” Para abrir esse funil, Ana Carla acredita que é
preciso se concentrar na distribuição e no consumo,
pois “sem demanda, não há mercado que se sustente”.

Quem conhece bem essa história é Samuel Medeiros,
advogado, escritor e presidente da União Brasileira de
Escritores-MS. Ele vai de livraria em livraria oferecer seu
trabalho, o mais recente, uma biografia de Senhorinha
Barbosa, esposa do lendário Guia Lopes da Laguna. Ex-
põe também em bancas do centro da cidade. “A gente
sofre para vender, deixo de seis a oito livros. Se em um
mês e meio venderam quatro, está bom, sinal que es-
tão procurando.”

No mercado de livros de Mato Grosso do Sul, a
produção e os serviços associados necessitam de mais
incremento e interesse pela leitura para cair no gosto
do consumo. “Precisamos observar se o público é bom
leitor e tentar motivar. Aumentar o impacto das biblio-
tecas para chegar ao alcance do público.” Samuel con-
ta que, à exceção do poeta Manoel de Barros, ninguém
tem no estado uma expressiva arrecadação de direito
autoral a ponto de viver de literatura. “Ou é professor
ou está em outro ramo.” O direito autoral, segundo
ele, só traz rentabilidade para as grandes estrelas, ou
seja, já adotados por editoras renomadas, responsáveis
pela ampla distribuição das obras. O escritor lembra que
é preciso investir na educação para incentivar o interes-
se pela leitura. “Se as escolas não fizerem o seu papel,
nós vamos publicar e não terá consumo.”

Em relação à formação de público infantil, o teatro
está mais presente nas escolas, acredita o ator e produ-
tor Jair de Oliveira. “Esta foi a grande mudança que
percebi ao longo dos anos. Da pré-escola ao 2º grau, as
fundações estão promovendo mais oficinas. Mas preci-
samos, ainda, criar a cultura das temporadas teatrais,
manter uma tradição de dois ou três espetáculos infan-
tis em cartaz.” O Circuito Sul-Mato-Grossense de Tea-

Um desafio da sociedade
Américo Calheiros é presidente da Fun-

dação de Cultura de Mato Grosso do Sul.
Falando à equipe da Cultura em MS ele pon-
tua alguns desafios para valorizar as mani-
festações culturais como agregadoras de de-
senvolvimento econômico em Mato Grosso
do Sul.
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tro, projeto da Fundação de Cultura de Mato Grosso do
Sul, realizou 50 apresentações em 20 cidades com dez
espetáculos e pôde comprovar a importância de ampliar
o acesso às manifestações culturais no interior do esta-
do. Adriana Riqueti, do Núcleo de Teatro da FCMS, sen-
tiu essa necessidade de perto, quando pediu para erguer
a mão quem nunca tinha assistido a um espetáculo de
teatro antes – a platéia de Laguna Caarapã era quase só
de braços levantados. Já em Sidrolândia outro grupo viu
um número enorme de pessoas esperando pela peça e
topou realizar duas apresentações seguidas.

Já o “Rota Cine MS” realizou exibições gratuitas e
públicas da produção audiovisual brasileira em mais de
30 municípios desde seu lançamento, em junho de 2007.
No mês da mulher, a exibição foi seguida de debate,
que abordou as relações sociais de gênero. “Foi emo-
cionante, as pessoas viam os filmes e queriam conver-
sar sobre aquilo, contando questões delicadas, íntimas,
importantes”, conta Lidiane Lima, do Núcleo de
Audiovisual da FCMS.

demais virão em seguida.” Apostar no conhecimento
sobre a importância da economia da cultura, para Américo
Calheiros, presidente da FCMS, é fundamental. “Além da
esfera do governo, essa visão tem que ser reconhecida
pela sociedade, para que a cultura seja consolidada como
um setor produtivo.”

As diretrizes já discutidas para a formulação do docu-
mento final do Plano Nacional de Cultura orientam o estu-
do aprofundado dos segmentos envolvidos nesse merca-
do. Divulgar o que há de concreto em termos de movi-
mentação de negócios é um trunfo para o setor cultural.
Tanto as áreas públicas quanto as privadas poderão colo-
car a cultura em sua agenda de planejamento e investi-
mento. Previsto na Constituição Federal (Emenda 48, de
10 de agosto de 2005), o Plano Nacional encontra-se em
tramitação (Projeto de Lei nº 6.835 de 2006) na Comissão
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados (ver p.
74). As diretrizes gerais estão sendo detalhadas pelos po-
deres Executivo e Legislativo, com o auxílio de consultas
públicas, para que sejam encaminhadas à aprovação.

Dos grandes temas já consolidados no Plano, a diver-
sidade cultural brasileira é a grande vedete, considerada
o maior patrimônio do país. Uma pluralidade que está
refletida em Mato Grosso do Sul. A produtora cultural
Andréia Freire ajudou a conceber programações dos Fes-
tivais de Inverno de Bonito, que completa 10 anos em
2008, e da América do Sul, em Corumbá. As programa-
ções revelavam atrações diferenciadas em meio ao que já
está consolidado no estado, como o sertanejo. “A inten-
ção é dar oportunidade ao público de ver coisas que são
boas na cultura e não têm por aqui.”

Para ela, os festivais foram importantes, também, pelo
intercâmbio entre artistas. “Um artista local é um operá-
rio da arte, um trabalhador que precisa ser alimentado.
Porque nosso desafio permanente é ir buscar, não tem
varinha mágica. Varinha mágica é o teu olhar e o teu
trabalho.” No teatro, também foi ousada e montou um
texto denso de Nelson Rodrigues, “Dorotéia”. “O Nelson
Rodrigues, que é o maior autor do teatro brasileiro, é
desconhecido em MS. São conhecidos seus trabalhos no
cinema, a própria série de TV “A Vida Como Ela É” teve
repercussão, mas revelam uma riqueza que não chegou
aqui e tem de chegar.”

 Américo Calheiros lembra o peso da cultura para o
desenvolvimento. “Cultura é sempre investimento, a cur-
to, médio e longo prazo, porque mexe no comporta-
mento das pessoas, forma novas consciências, amplia a
perspectiva e a visão das novas gerações. Talvez o retor-
no não seja imediato, mas acredito que em 10 anos já se
conseguirão ver alterações significativas no âmbito cul-
tural. Ou seja, se investir, terá retorno.”

Os artistas locais esperam o reconhecimento da so-
ciedade sul-mato-grossense para que a cultura produzida
no estado também tenha platéia. Por isso, não abando-
nam os seus sonhos, suas estratégias, para fazer valer
um novo modelo que alie liberdade criativa e oportuni-
dade de sobreviverem do seu talento. Conectar a arte a
várias esferas da economia, em um raciocínio de rede
articulada, contribui para o fortalecimento de todos os
setores. E gera dividendos, muito além dos valores sim-
bólicos e imateriais que a cultura já tem reconhecidos.

A Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco) recomenda que pelo me-
nos 2% dos investimentos públicos sejam para fomentar
a cultura. Mas o Brasil ainda amarga um índice de 0,9%
do orçamento total dos municípios, o mesmo destinado
pelo governo federal. Mesmo assim, boa parte da pro-
dução cultural do país é realizada a partir de incentivos
públicos, seja por meio de fundos orientados por editais
e leis de incentivo ou via captação de recursos junto à
iniciativa privada, com abate do imposto de renda. Essa
realidade ainda é mais característica no interior do país,
que carece de empresas com o hábito de investir.

Entretanto, as discussões sobre a política cultural de-
vem abarcar todos os setores da economia para figurar
como uma oportunidade para o empresariado. Ana Carla
lembra que a iniciativa privada é pautada por interesses
econômicos. “Nosso desafio é mostrar-lhes onde estão
as oportunidades. Além de mecenato e patrocínio, de
fato como investimento em negócios. As mais inovado-
ras saberão aproveitá-las e ter os melhores retornos. As

Espaço da Poesia:
encontros motivam prazer
da vivência cultural.
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de sua carreira artística, descortinaram em sua memória
paisagens urbanas impactantes, mas não a ponto de
saltarem às telas do artista. “As imagens de Corumbá
não deixaram entrar mais nada.” Nada mais? Jorapimo
puxa o fio da memória, franze o cenho. “Para não dizer
que aquela paisagem cosmopolita não me dava vonta-
de de fazer alguma coisa, eu até cheguei a fazer.” Lem-
bra-se de uma fase em Campinas, onde morou quase
uma década, na qual registrou, em uma série raríssima
de quadros, o surgimento dos primeiros viadutos. Onde
estão essas obras nunca comentadas? Não guarda ne-
nhuma com ele, mas “existe, tem de ver onde”, talvez
no acervo de um jornal da cidade paulista.

JORAPIMO CAPTA

OS AMBIENTES EM

QUE CONVIVE

COM A URGÊNCIA

DA MEMÓRIA

IMPRESSIONISTA.

O PORTO GERAL,

AS LAVADEIRAS

E OS AGUAPÉS

TRANSBORDAM,

ILUMINADOS,

NOS SEUS QUADROS.

LÚCIDO E DIRETO

NO QUE EXPRESSA,

SUA EXPERIÊNCIA

É DE CORUMBAENSE

“DO MUNDO”.

BUSCAR O ESPAÇO

LIVRE E DEMOCRÁTICO

PARA A ARTE, SEU

LEMA DE GUERREIRO.

JORAPIMO
PERFIL

POR ALEXANDRE MACIEL

A
arte sem sombra

“A intensidade de luz é tão grande que não se percebe
sombra na minha obra.” O pintor Jorapimo tem noções
claras de suas influências. Como bom cuiracuru,
corumbaense descendente de cuiabanos, é difícil
desgrudar da memória aquelas impressões banhadas de
sol a pino. A luz intensa que incide impiedosa sobre o
Porto Geral. O casario histórico, em ruínas, hoje em
restauração, lembrança de um passado de vigor econô-
mico. O rio Paraguai, seus aguapés e personagens típi-
cos de outrora. As lavadeiras, os vendedores de peixe, os
canoeiros e chalaneiros, o humano inserido na paisagem.

São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Campo Gran-
de, lugares em que Jorapimo viveu momentos cruciais
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Jorapimo rejeita rótulos fáceis, como o de pintor
rústico de paisagens, sem um contexto político ideoló-
gico. “Na época em que vivia a minha infância no Porto
Geral era um movimento tremendo. Depois não se via
mais ninguém ali. Então o que pegou mesmo na me-
mória foi o cenário, sabe? Quando mostro o casario
vazio é uma questão política. Apesar da crítica de arte
não perceber, eu questiono o abandono.”

Considera as lavadeiras um motivo importante em
sua obra. “Lavadeiras são verdadeiras manequins. Con-
versando outro dia com uma menina de um grupo de
balé, ela lembrou que, na França, as modelos treinam
sua postura impecável com livros na cabeça. Na mi-
nha obra as lavadeiras equilibram as trouxas de rou-
pa.” O pintor comenta que na história da pintura uni-
versal as lavadeiras mais famosas são as portuguesas,
seguidas das cuiabanas e das corumbaenses, uma hie-

A ESPÁTULA ACOMPANHA O RITMO DO PENSAMENTO,

BORRA A PAISAGEM SATURADA DE LUZ. RETRATA O MOVIMENTO DO

INSTANTE COM MAIS EFICÁCIA QUE O DESENHO, EM SEGUNDOS.

rarquia da “influência do elemento, da observação do
trabalho humano, de como elas se agacham para la-
var roupa no rio”.

O jangadeiro, que conduzia a chalana, uma pe-
quena embarcação típica, hoje muito rara, também
tem ares europeus, na ótica do pintor. “Colocaram
nome de chalana em embarcações que não são mais
como as antigas. Tenho uma revista com uma foto
da chalana real, da época. O jangadeiro verdadeiro
lembrava a postura dos condutores de gôndolas, em
Veneza.” Que também lembra o índio guató se equi-
librando, firme e orgulhoso, de pé sobre a canoa que
singra o rio Paraguai.

Como instrumento essencial para registrar a dinâmi-
ca do humano impregnando a paisagem, só mesmo a
espátula, espécie de lâmina de madeira que vai espa-
lhando a tinta na tela no registro urgente da impressão
imediata. “A espátula permite registrar o que você está
vendo e pensando de forma mais rápida. Você olha a
paisagem, começa a pensar. Se for desenhar, pintar, leva
um tempo de dez minutos. Com a espátula são dez
segundos.”

Jorapimo abre sobre a mesa um conjunto de telas
inéditas, com as quais pretende montar uma exposição
em breve. “Aqui registrei uma ladeira. Nesta outra, mais
a parte do Pantanal mesmo, que é o meu forte. Uma
com os biguás, outra com o pôr-do-sol, um pequeno
porto. Aqui o barranco com o assoreamento, que cada
vez vem aumentando mais.”

Todas resultam do trabalho de espalhar a tinta com
a espátula em uma superfície de lona especial. “Essa
lona é pouco usada no Brasil. Os que dizem que
Jorapimo pinta com despojamento nem sabem que este
material é usado na França, pelos melhores pintores.”
O “borrão esquisito”, retratando o movimento, a luz
que transborda para fora dos quadros de tão intensa –
tudo resultado da técnica da espátula. “É um registro
tão rápido que não se perde nada.”

Influências de Cuiabá e da Bolívia (dé-Influências de Cuiabá e da Bolívia (dé-Influências de Cuiabá e da Bolívia (dé-Influências de Cuiabá e da Bolívia (dé-Influências de Cuiabá e da Bolívia (dé-
cadas de 1940 e 1950) cadas de 1940 e 1950) cadas de 1940 e 1950) cadas de 1940 e 1950) cadas de 1940 e 1950) –     “Vivi justamente
a influência de o comando político ser de
Cuiabá, com grandes influências em Corumbá.
Havia sempre o comentário do que estava acon-
tecendo em Cuiabá. O que poderia influenciar
na minha vida estava lá.”
“Existe uma influência nas cores, essa fusão
de bandeiras mesmo, o patriotismo. Veja bem:
no dia nacional da Bolívia, em todas as casas
tem a bandeira do país na porta ou na janela.”

Museu do Pantanal (primeira exposiçãoMuseu do Pantanal (primeira exposiçãoMuseu do Pantanal (primeira exposiçãoMuseu do Pantanal (primeira exposiçãoMuseu do Pantanal (primeira exposição
oficial, em 1963) oficial, em 1963) oficial, em 1963) oficial, em 1963) oficial, em 1963) – “O museu foi um espa-
ço criado por Gabriel Vandoni de Barros. Nele

que na época eram uns oito. Então, veja bem,
cinco artistas em São Paulo. Tenho uns recortes
aí. São Paulo era o caminho, assim, que a gente
percebeu que ia dar resultado.”
(Um dos grandes feitos da AMA foi a exposição “Cin-
co Artistas de Mato Grosso”, que reuniu Humberto
Espíndola, Ilton Silva, Adelaide Vieira, Clóvis Irigaray
e Jorapimo, em São Paulo, em 1968, gerando uma
repercussão curiosa na época.)

Outros ofícios (décadas de 1960, 70 eOutros ofícios (décadas de 1960, 70 eOutros ofícios (décadas de 1960, 70 eOutros ofícios (décadas de 1960, 70 eOutros ofícios (décadas de 1960, 70 e
80) 80) 80) 80) 80) – “Trabalhei um ano em jornalismo, na
parte técnica (diagramação e paginação). Na
minha época não tinha essa facilidade, era tudo
na unha mesmo.”
“Conhecendo um pouco de jornal, estas coi-
sas, montei a primeira agência de publicidade
de Campo Grande, a Total.”

foram feitas várias exposições, inclusive de ar-
tistas da América do Sul, coisa que até hoje é
meio raro por aqui.”

Primeiro ateliê de Campo Grande (dé-Primeiro ateliê de Campo Grande (dé-Primeiro ateliê de Campo Grande (dé-Primeiro ateliê de Campo Grande (dé-Primeiro ateliê de Campo Grande (dé-
cada de 1960) cada de 1960) cada de 1960) cada de 1960) cada de 1960) – “O ateliê ninguém tinha.
Não existia, tanto é que com aquele movimen-
to, era um espaço aberto naquela época, foi
confundido. Achavam que era um lugar de
encontro, um rendez-vous.”

Formação da Associação MatogrossenseFormação da Associação MatogrossenseFormação da Associação MatogrossenseFormação da Associação MatogrossenseFormação da Associação Matogrossense
de Artes (AMA, 1965) de Artes (AMA, 1965) de Artes (AMA, 1965) de Artes (AMA, 1965) de Artes (AMA, 1965) – “Num sábado como
agora, disse: vamos fazer uma reunião em um
espaço maior. Aconteceu na casa da Aline
Figueiredo. Conversamos sobre os interesses de
divulgar as obras daqueles que existiam aqui,

Percurso iluminado

O olhar sério e atento
do artista ainda está

impregnado das imagens
de Corumbá: o rio

Paraguai, a natureza e
os elementos humanos.
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sul-mato-grossense
O caldo danova música

Sempre em plena ebulição, o caldeirão da música
sul-mato-grossense parece aceitar qualquer especiaria
sem alterar o sabor. O segredo dos compositores é acres-
centar, com habilidade, os temperos de influências múl-
tiplas. A alegria dos efusivos paraguaios, a elaboração
melódica mineira, o cosmo urbano dos paulistas, os la-
mentos sertanejos, todos elementos de formação. Mas
também o pulsar do blues, o rock e o pop e suas ver-
tentes infinitas, o repente do rap, a urgência do punk.
Caldo grosso, do bom, com sustância.

  Dá mistura tudo isso. Mas é preciso ser criativo, auto-
ral. Não ter medo de somar novos elementos com ousadia.
Antes, parecia haver empecilhos para servir esse caldo, en-
contrar apreciadores. Dificuldades inúmeras de espaço, re-
gistro, divulgação radiofônica, formação de público. Mas
novas receitas já estão disponíveis. As revoluções tecnológicas
apimentaram o mercado antes indigesto da dependência
das grandes gravadoras, do regime espartano dos direitos

autorais. A quitanda radiofônica deu lugar ao hipermercado
de várias novidades gastronômicas da internet. Quem não
quer experimentar?

“A música tem tantas facetas e acho que isso só
enriquece. Não pode dizer que algo não serve.” A re-
comendação é da professora Maria da Glória Sá Rosa.
Gourmet cultural, nunca deixou baixar a fervura da
panela. Com os festivais estudantis históricos que or-
ganizou, nas décadas de 1960 e 1970 (box página 35),
manteve a lenha crepitando.

Após dourar técnicas de autoria nestes eventos, res-
tava aos compositores, já maduros, preparar a sobre-
mesa rara do registro fonográfico. Levar suas iguarias
para além das fronteiras, território da lógica da músi-
ca como produto. Nestas páginas não se esgota o as-
sunto. Muitas seriam as outras vozes a serem ouvidas.
Múltiplas as nuances que restarão inexploradas. Va-
mos servir algumas conchas.
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A MISTURA MUSICAL DO ESTADO ESTÁ FUMEGANDO
NA GRANDE PANELA. PRONTA PARA SER SERVIDA.
OS PRATOS TÊM DIVERSOS NOMES, O SABOR É MAIS DOCE,
AMARGO, APIMENTADO, SALGADO... DEPENDE DO FREGUÊS. SIRVA-SE.

Registros
 Divulgar música autoral naquele Mato Grosso do

Sul que nascia era tarefa árdua. Gravar um LP era
quase sinônimo de submissão às regras de uma gra-
vadora multinacional. “Tetê e o Lírio Selvagem” foi
concebido assim, em São Paulo, em 1978, sob o con-
trole da Philips. O nome original do conjunto, Luz
Azul, não podia. Já existia a Lady Zu, cantora de su-
cesso na época. Os arranjos primordiais dos irmãos
Espíndola, Tetê, Alzira, Geraldo e Celito – que tra-
ziam temáticas regionais em composições inéditas –
foram remexidos. Moldar o grupo para o mercado
era a ordem dos produtores. Geraldo relutou a prin-
cípio, mas acabou comparecendo ao estúdio. Hoje,
ele enxerga a questão por outra ótica. “Neste caso,
foi a melhor coisa que eu fiz ter ido lá e participado
da gravação. Queira ou não queira, foi um grande
alicerce.”

Tostão, Cruzeiro (Aurélio Miranda) e Centavo
(Guarani), contaram com a ajuda dos pioneiros Délio
e Delinha para o primeiro registro fonográfico. Em
São Paulo, início de 1980, tudo parecia muito distan-
te do controle próprio dos artistas. Tostão recorda-se
que só os grandes nomes arrecadavam direitos auto-
rais. “Na época a gente se preocupava em botar a
música e gravar.” Mas perceberam que algo estava
errado. “Estrada de Chão” era sucesso radiofônico,
mas nada de dinheiro na conta bancária. O jeito foi
questionar e Tostão ainda se lembra da discussão com
os executivos. “O diretor respondeu que tínhamos ven-
dido uma quantidade pequena. Desde lá se omitia a
verdade sobre os direitos autorais. A empresa dizia
que fazia três mil e eles, na verdade, executavam as
cópias em duplicidade, com numeração falsa.”

Anos depois, na década de 1990, Campo Grande
já abrigava vários estúdios de gravação. Os CDs de
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Glorinha Sá Rosa (acima) abriu as portas do
mercado musical em MS, que conta, hoje,
com modernos estúdios de gravação, como o de
Fralda (direita) e líderes da música independente,
como Cebola (abaixo, esquerda) e Cão (abaixo, direita).

BUSCA DE NOVOS

RUMOS PARA A

DIVULGAÇÃO DA

MÚSICA AUTORAL

EM MS APROXIMA

COMPOSITORES

VETERANOS E

REVELAÇÕES

RECENTES.

Mais revoluções vêm por aí. Fralda exercita a previ-
são. “Acho que com o telefone a internet vai expandir.
Então, em mais alguns anos, o cara não vai mais com-
prar pirata no camelô. Vai rodar a música direto da
internet no celular.” No entanto, o espaço apropriado é
essencial. “Uma boa sala de gravação, com isolamento
acústico e pé direito alto é insubstituível.” Antes, eram
muitos técnicos para fazer uma gravação. Os equipa-
mentos eram variados e caríssimos. “Como barateou,
muita gente que nunca fez nada pega, monta um estú-
dio com três mil reais e sai fazendo. Até dá, mas é igual
pegar um avião sem saber pilotar.” Fralda ainda acredi-
ta no trabalho de um bom produtor, democrático, que
entende a sonoridade do artista, a respeita, ajuda-o a
encontrá-la. Este tem lugar no novo cenário.

Guarani, que faz dupla com Tostão, também mantém
um estúdio de gravação e faz coro. “Realmente facilitou
bastante. Com um computador e uma placa de som, já
tem na porta escrito: estúdio.” A desvantagem é que os
artistas deixam de se preocupar tanto com a qualidade,
registram com a urgência da divulgação instantânea. “Hoje,
junta dois na esquina e já vão gravar. Os caras não cantam
nada, mas consertam tudo no estúdio. Decaiu a preocu-
pação com a qualidade do que foi gravado.”

nomes tradicionais ou revelações da cena local come-
çaram a se tornar comuns. A Educativa FM, hoje 104
FM Rádio MS, no seu início, privilegiava a música da
terra, canal de divulgação propício. No primeiro ano
de existência da rádio, em 1994, uma das canções
mais pedidas foi “Uma pra Estrada”, de Geraldo Roca.
O detalhe é que a canção está escondida em um vinil,
o primeiro de Roca, muito raro, nunca transformado
em CD. A divulgação maciça fez um clássico.

Porém, para os guerreiros do punk regional, a situa-
ção ainda era complexa. Cão, integrante do “H.I.V.”,
banda que surgiu em 1992 e um dos batalhadores do
som alternativo, exprime um palavrão para definir como
era cara a hora de estúdio. Antes da era dos e-mails,
revela Cão, o negócio era registrar fitas cassetes artesanais
e trocar correspondência com outras bandas do mun-
do. “Esses materiais já chegaram a ir para Eslovênia,
Ucrânia, Israel, Japão. O pessoal punha o gravador no
canto da sala para gravar.” Joaquim Seabra, o Cebola,
do grupo “Os Impossíveis”, com primeira formação em
1993, relata a aventura de comprar horas de estúdio
com míseros tostões contadinhos arrecadados em shows.
“Os produtores dos estúdios locais não tinham conhe-
cimento para gravar uma banda. Acabávamos fazendo
como o pessoal dos anos 1950: gravávamos todos os
instrumentos juntos e depois era só botar a voz. Entra-
va no estúdio ao meio dia e ficava pronto às 16 horas.”

Alex Cavalheri, o Fralda, admirava os estúdios pionei-
ros, como Vozes e Musiart. Sentiu que podia abrir o seu
em meados da década de 1990. “Peguei bem a mudança
de tecnologias. Meu primeiro sistema era uma mesinha
totalmente digital, tinha compressor. Todo trabalho era feito
nela, auto-suficiente.” E o que mudou em termos de re-
gistro? O CD, como conceito, com músicas encadeadas
com um propósito, está em crise. Hoje, o artista procura
os estúdios para registrar poucas canções. “Grava uma e
já bota no site para o público baixar. Antes o cara tinha a
maior dificuldade de gravar e divulgar um CD inteiro.”

32 CULTURA EM MS - 2008 - N.1



33CULTURA EM MS - 2008 - N.1

Tudo começou de forma meio descompromissada. “Vamos na casa de fulano,
fazer uma violadinha lá, tomar cerveja, escutar música. Começou a encher demais,
resolveram cobrar. Virou uma febre, a violada.” Quem conta a história é Marco
Aurélio, parceiro de Paulo Sérgio. Auge do chamado sertanejo universitário, esses
eventos fazem tanto sucesso que chegaram a públicos recordes de quatro mil
pessoas. “É uma febre enorme. Exportamos a idéia para Goiânia, Paraná e interior
de São Paulo, mas surgiu mesmo em Campo Grande.”

 Nestes eventos se alternam vários grupos, em geral no formato acústico. Hoje,
só com aparelhagens de som para dar conta de tanto público, composto, em sua
maioria, por universitários. As duplas mais velhas ajudam as mais novas, todos
usam da vitrine. Marco Aurélio ensina a receita que atrai tantos jovens para este
novo sertanejo. “Hoje, o segmento universitário, que começou com João Bosco e
Vinícius e com a gente, é uma das raízes. Os músicos mais antigos criticam um
pouco. Às vezes não tem muito do sertanejo original, mas as pessoas sobem no
palco durante as violadas para tocar músicas de raiz. Mas também tem espaço para
o repertório novo, com palavras novas, para o universitário entender.”

Quando observam as novas gerações misturando conceitos, abordando até
temas mais urbanos, os mais velhos desconfiam dos rótulos. Tostão pondera. “Fi-
cam dando apelido para a música. O pop, o rock, uma mistura tão grande, acaba
perdendo a identidade. É ou não é sertanejo?” Ele repara que muitos jovens come-
çam a ouvir o estilo com as novas duplas e se sentem motivados a procurar os
registros mais antigos. Guarani acrescenta. “O certo não seria o rótulo, feito para
facilitar. Com a internet, você hoje ouve de tudo e todos com mais facilidade. A
gurizada também está ouvindo Tonico e Tinoco e Tião Carreiro e Pardinho.”

“Violadas” e novos rumos para o sertanejo

Tsunami da internet
Os novos tempos exigem redefinições. Embora te-

nham sofrido muito com a pirataria, que minou venda-
gens antes históricas das duplas nacionais, de milhões
de discos, a música sertaneja de Mato Grosso do Sul tem
público e estratégias definidas quando a questão é a
modernidade da internet. Marco Aurélio, que faz dupla
com Paulo Sérgio, manifesta uma visão particular. “O CD
vai morrer. Com casas Bahia mandando no Brasil, pode
ter certeza que vai melhorar o acesso ao computador. O
público sertanejo não tem medo das tecnologias. Sobre-
vive quem está atento às evoluções de mercado.”

Enquanto Tostão brinca, perguntando se “orkut é de
comer”, Guarani afirma que prefere desfrutar das expe-
riências do contato virtual sem abrir mão do calor da rela-
ção física e emocional de fã e artista. “Se a internet está aí,
é de fácil uso, não paga nada, temos que usar. A única
coisa que eu sinto é que é uma coisa muito fria. A pessoa
acha engraçado o nome da dupla, baixa a música. Mas é
diferente quando o fã vai ao seu show, depois visita seu
camarim e se relaciona com você. Nem que seja por 10
minutos. Daí é legal ouvir que ele baixou. Você dá o CD,
a pessoa leva. Só pela internet eu não acho legal.”

Geraldo Espíndola fundou o primeiro sindicato dos
músicos do estado e sempre criticou o desrespeito no
campo da arrecadação dos direitos autorais. Bagagem
de sobra para analisar a força intensa dessa maré. “Em
40 anos houve uma revolução no mercado do disco.
Quando chegamos a um patamar para recolher os direi-
tos, já mudou tudo de novo. Todo mundo baixa o que
quiser. A internet é uma terra de ninguém onde rola a
música mundial.” Mesmo assim, Geraldo busca com-
preender esse tsunami digital. Para breve, promete abrir
sua página na rede mundial de computadores. “My Space
é a última palavra, estou cuidando para fazer a minha
página. Estou batalhando para criar um site onde as pes-
soas podem baixar, pagar uma mixaria: um milhão de
acessos a um centavo. Já dá uma boa grana de direitos.”

Enquanto Tostão (esquerda) passou pela era
das grandes gravadoras multinacionais e do LP,
Guarani elogia a facilidade de trocas da internet,
mas teme que abale a relação de fãs e artistas.

Maíra Espíndola, filha de Celito, traz a visão da
novíssima geração. Ela é vocalista do Dimitri Pellz, forma-
da em 2005. “Hoje têm milhares de grupos e públicos
mais específicos. Uma banda que milhões de pessoas ou-
viam vai ter muito menos pessoas curtindo. Acho que,
numa realidade desta, até vale desconfiar de quem vende
muito, ou tem um público muito grande.” Ou seja, so-
nhar com uma grande gravadora que vai levar o composi-
tor para a rota certa dos programas radiofônicos e televisivos,
das vendagens astronômicas e do sucesso, parece coisa
do passado. O batera e parceiro de banda, Jean Albernaz,
filho do mítico Bosco, comandante das baquetas do Ban-
do do Velho Jack, completa. “Mudou demais. O Dimitri
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Pellz deve estar batendo 10 mil acessos na sua página da
internet. Vai distribuir nove mil CDs de demonstração para
você ver se consegue.” Sem ter de gastar com o correio,
com nada, só de ficar “parado”, o grupo se torna visível.
“Só que ao mesmo tempo é muito mais fácil naufragar na
rede, tem muito mais bandas.”

As músicas estão na rede, mas, e as informações his-
tóricas? A professora Maria da Glória Sá Rosa prepara
uma nova obra com paciência. Ela e Idara Duncan estão
resgatando relatos de vida de grandes compositores do
estado em livro que será publicado com recursos do Fun-
do de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de
MS. Assim como havia feito em um capítulo da obra
seminal “Memória da Arte e Cultura em Mato Grosso do
Sul - Histórias de Vida” (1993), em parceria com Idara
Duncan e Maria Adélia Menegazzo. “Estou consultando
muita coisa na internet para fazer esse trabalho. Mas
percebo que a memória da arte de Mato Grosso do Sul
ainda não está devidamente registrada na rede.” Ao pro-
curar informações sobre Paulo Simões, por exemplo, em
uma consulta no Google, achou uma entrevista imensa,
copiada inteiramente do seu livro, sem crédito.

Divulgação
Trabalho liberto na internet, estúdios mais acessíveis,

mas e o público? O espaço para os shows autorais é
raro. Bandas como Haiwana, que surgiu em 1997 e
Jennifer Magnética, de 2007, vivem situações muito se-
melhantes na divulgação de suas canções. A participa-
ção elogiada em um Festival Universitário da Canção
(FUC), lembra Hugo Carneiro, vocalista do Haiwana, abriu
as portas dos bares e dos cachês. Para atrair o público,
no entanto, a exigência geral era que se tocasse músicas
de sucesso, de outros grupos consagrados. “A gente fa-
zia cover e enchia os lugares. Quando dissemos não,
moçada, vamos fazer música própria, começamos a en-
frentar aquela coisa de só tocar para os amigos.”

A internet chegou, mas o rádio ainda é canal indispensável para o autoral. A
experiência de dois programas extintos com o fim da antiga programação da rádio
Educativa FM, hoje 104 FM Rádio MS, é uma prova. O programa de rap “Esquema
SH2” durou de 2003 a 2006 e chegou a ter um formato semanal de três horas de
duração. Estabelecia contato com toda a periferia, ajudou a fortalecer a cena hip-hop,
que envolve não só o rap, mas também a dança (break) e a expressão plástica (grafitte).
Por outro lado, o “Microfonia”, comandado por Jean Albernaz e Maíra Espíndola, do
Dimitri Pellz, no mesmo período, levava o seu recado em defesa do rock alternativo.

Claudinei da Silva, o Magão, vocalista do grupo de rap formado em 1998 “Falange
da Rima” (foto à esquerda), participou da experiência radiofônica. Ele lembra que o
contato com o público era por meio de uma central de 0800. O telefone não parava de
tocar. Outro integrante do grupo, o MC Ucley, tem saudade dos alôs radiofônicos. Eles
permitiam unificar uma cena composta por pessoas que moram em bairros distantes,
sem muita comunicação entre si. “A gente estava conseguindo fazer o cara ficar em
casa no sábado à tarde para ouvir o programa. Mandava um salve para o Aero Rancho,
para o Nova Lima. Até os presos eram sintonizados.” Por conseqüência os shows
autorais com as bandas da cena hip-hop começaram a encher. Mensagens de paz e
menos violência permitiram a aproximação até mesmo de jovens rivais, de bairros
diferentes, para ver um mesmo espetáculo dos Racionais MC’s.

O sentimento de frustração com o fim dos programas é semelhante. Jean teoriza.
“Tenho muita saudade desta época. A rádio é indireta, atinge um público bem maior e
indefinido, essa é a vantagem.” Maíra acrescenta sua impressão sobre como o músico
fica feliz quando o seu trabalho tem uma válvula de escape para divulgação. “Só de
imaginar um cara que você nunca viu na vida bater ali e escutar o seu som já é algo
impressionante.”

Rádio ainda é o canal

Múltiplas formas de divulgação são estratégicas não apenas para representantes
da nova geração, como Jean e Maíra (ao alto) e a Jennifer Magnética (acima),
mas também para veteranos como Geraldo Espíndola (página 35).
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“Acho que teria demorado para acontecer a música regional sem os festivais.
Eles eram o palco, o espelho, a possibilidade do talento e a inteligência serem
projetados.” A opinião da professora Maria da Glória Sá Rosa, primeira organizadora
desses eventos, ganha mais significado quando se sabe que pérolas como
“Kananciuê” (1979), do Grupo Acaba e “Ponha na sua Cabeça” (1972), de Geraldo
Espíndola, ou “Recado” (1974), de Lenilde Ramos, venceram festivais estudantis
sempre com presença expressiva de público. O primeiro foi em dezembro de 1967,
no Clube Surian. O compositor vencedor, José Octávio Guizzo, com a letra de “Mané
Bento, Vaqueiro do Pantanal” seguiria carreira como agitador cultural até a morte
precoce, em 1989.

Em 1968, em mais uma edição, Paulo Simões e Geraldo Espíndola, ainda adoles-
centes, com o nome de “Bizarros”, ousaram no quesito interpretação. Pela escolha
da música, “2001”, de Tom Zé e Mutantes, que mistura guitarra caipira com guitar-
ras. Ou mesmo pela indumentária, ponchos de veludo, botas e chapéus em um calor
de matar. Como autores, ambos chocariam o júri em outro festival, o terceiro, em
1969, ao incluir o verso I Don’t Know na canção “Será que ela gosta de mim?”,
acusada de estrangeirismo.

Todos os festivais, inclusive os da virada da década de 1970, como o Fessul e o
Festão, já transmitidos pela televisão, desembocaram no disco-evento “Prata da Casa”.
Idealizado por Cândido Alberto da Fonseca, o registro em vinil, hoje encontrado em
sebos, é cara do novo estado que nascia. Gravado em 15 e 16 de maio de 1982, o
espetáculo reuniu, entre outros, sobre o palco do Glauce Rocha, Almir Sater, Tetê,
Geraldo, Celito e Alzira Espíndola, Paulo Simões, Iso Fischer, Paulo Gê, Guilherme
Rondon, Grupo Acaba, José Boaventura e Rubens Aquino. Todos cantando, felizes,
juntos, fechando o lado A e B, as canções-tema daquela geração: “Trem do Pantanal”,
de Geraldo Roca e Paulo Simões e “Vida Cigana”, de Geraldo Espíndola. Ambas sobre
esse desejo de partir, mas com uma saudade danada das raízes.

Naquelas vozes emocionadas, no alarido do público, a esperança de uma música
autoral já amadurecida, que queria e tinha urgência de ser revelada. Glorinha Sá
Rosa tem uma definição clara sobre aquele momento. “O Prata da Casa foi uma
coisa mais bem cuidada, mais perfeita. A diferença era o profissionalismo e o regis-
tro.” Quando já estava no seu ocaso, a era dos festivais trouxe uma surpresa: Tetê
Espíndola fatura o “Festival dos Festivais” da Rede Globo, em 1985, com “Escrito
nas Estrelas”. Conquistaríamos, enfim, o reconhecimento do Brasil?

Não foi bem assim. Mas os festivais ainda são estratégicos no alvorecer do novo
século. Mesmo que pareça que eles saíram de moda. A UFMS, por exemplo, realiza
há 16 anos o tradicional “Festival Universitário da Canção”. Por outro lado, Jean
Albernaz, da banda Dimitri Pellz, é taxativo ao recomendar essa estratégia para a
música independente, que foge do sucesso fácil. Ele se refere a eventos como o
“Goiânia” e o “Floripa Noise Festival”, ou o “Calango”, em Cuiabá, difíceis de acon-
tecer em Campo Grande por complicações na hora de encontrar apoio da iniciativa
privada. “O legal dos festivais modernos é que os cinco anos que gastaríamos
viajando para fazer intercâmbio, divulgar nosso trabalho, são resolvidos em uma
apresentação. Estão lá todas as bandas, jornalistas e produtores especializados
vendo o seu show.”

Ah, aqueles festivais...
Jennifer Magnética surgiu como
grupo por uma decisão de fluir
a autoria. Com o nome anti-
go, Tomada Acústica, a rotina
era a de esgüelar sucessos alhei-
os nos bares da vida, ouvindo
muito “Toca Raul”. O vocalista
e baixista, Rodrigo Faleiros, es-
perava apenas a participação em
outra edição do FUC para anun-

ciar a sua saída. Mas venceram a competição com o ar-
ranjo para a música de um colega de faculdade. Empolga-
do, Rodrigo tomou uma decisão. “Pensei: será que vamos
encontrar mais gente para quem eu possa arranjar as mú-
sicas desse jeito?” Encontrou e conseguiu, com as facili-
dades tecnológicas, entrar no estúdio logo, gravando o
CD “Placenta”, distribuído por cinco reais em shows.

Depois de 11 anos, por outro lado, o Haiwana lan-
çará “Herrar é Umano”, em 2009. Rodrigo está espe-
rançoso. “A música autoral em Campo Grande é uma
panela de pressão que está prestes a explodir. Na marra
mesmo.” Hugo, do alto da experiência, recomenda mais
vivência de noite, por parte de programadores de rádio
e jornalistas. “O burburinho de um bar pode virar o
barulho de um estado inteiro.”

Talvez essa atitude seja herança da batalha de uma
banda de blues com letras em português, Bêbados Ha-
bilidosos, fundada após o fim da Blues Band, em mea-
dos da década de 1990, cujo vocalista, Renato
Fernandes, sempre insistiu em cantar suas canções. Os
donos de bar foram permitindo, o público comparecia.
Seus shows em vários bares da cidade são sempre acom-
panhados por um séquito de fiéis seguidores que en-
toam, com sentimento, letras que falam de uma vida
boêmia e de observação social embebida de etílico.

Projetos e festivais também são vitrines interessantes
do autoral. O “Som da Concha”, no Parque das Nações
Indígenas, é quinzenal e traz duas atrações locais por edi-
ção. As bandas selecionadas tocam suas composições e
uma TV universitária registra tudo para transmitir via canal
a cabo. Outro projeto citado também ocorre no parque,
perto do lago central. É o “MS Canta Brasil”, que traz um
grande nome da música nacional no primeiro domingo
de cada mês e já chegou a levar 70 mil pessoas a uma só
apresentação. Projeção semelhante à da participação em
festivais anuais como o da América do Sul e de Bonito. O
artista local convidado inicia a apresentação já com públi-
co considerável. O “Cena Som”, no teatro Aracy Balabanian,
por sua vez, abre espaço toda semana para a divulgação
de composições próprias, com possibilidade de explorar
cenários e figurinos do artista.

Outro caminho são as parcerias internacionais. Ge-
raldo Espíndola tem experimentado uma. Trabalha para
uma Ong francesa, a Apreis, desde 2005, fazendo
shows. Já rodou a França, tocando “em tudo quanto é
lugar” e fez violão e voz até no norte da África, em
turnê pela Tunísia. Só brasileiros na platéia? Pelo contrá-
rio, no máximo angolanos falando português. Márcio
de Camillo, artista que formou, em 2003, a Associação
dos Músicos do Pantanal (AMP) também tenta divulgar
as suas composições em estadia na Espanha.

Os espaços, ainda que alternativos, começam a se
oferecer para promover o banquete. Vamos sorver esse
caldo com gosto.
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Quem gosta do clima de fazenda conhece bem aquele momento em que,
na roda do tereré ou do mate, proprietários e peões se juntam para contar
um causo de assombração, relembrar uma cobra traiçoeira, falar de enter-
ros de tesouros ou de uma luz misteriosa no céu. Fontes de informação e
entretenimento do povo da região, os causos pantaneiros são narrativas
orais conservadas e transmitidas pelos moradores da maior planície alagável
do mundo. Nascido em Ivinhema (MS), Ricardo Pieretti Câmara decidiu
estudar essas histórias em seu doutorado em Humanidades, pela Universi-
dade Autônoma de Barcelona. Ele foi atrás dos contadores de causos entre
os moradores das fazendas do Pantanal e observou que as narrativas
pantaneiras, assim como o próprio Pantanal, são moventes e dinâmicas,
mas há uma forma e um conteúdo que se preservam. Escolhendo dez
contadores muito especiais, todos do sexo masculino, em seis municípios
distintos, o pesquisador não poupou os ouvidos: escutou 161 histórias.
Ricardo Pieretti apresenta para os leitores da Cultura em MS um gostinho
dessa pesquisa, com ilustração do artista plástico Douglas Collombeli.

Seu g
de onças do Pantanal

O maior matador
Peri    oso

CAUSOS

‘

‘
‘

– Eu caço onça aqui, no Pantanal e agora esses dia me passaro um rádio
amador lá de Corumbá, que a onça tava, o pessoal num podia saí na
cidade, de Corumbá, né. A onça tava comeno. Aí eu fui pra Corumbá.
Olhei no relógio, né. O relógio meu pesava quarenta quilo. Era tudo de
ôro, né. Quando ficava escuro, eu ligava ele e crareava iguarzinho agora.
De diamante com ôro, né, e brilhante. Aí eu ia ino, assim, (se levanta e
caminha) n’um triero, de vagarzinho. De repente a onça pulô ne mim e eu
saltei de lado e soquei o pé esquerdo nas güela dela. Soquei o pé esquer-
do. Eu tava até, de um lado de butina, do otro lado descarço, né. Soquei
o pé esquerdo nas güela dela. A cabeça dela veio pará na casa do prefei-
to, em Curumbá. Quando o prefeito abriu a porta, pra entrá no gabinete
dele, tava a cabeça da onça, lá. Varô a telha, quebrô a lage e caiu na mesa.
A cabeça dela era desse tamanho, assim. (faz um círculo com os braços)
Ele falô: - Isso aí tem que sê o Perigoso, né, no pode! - E foi eu memo, né.
Mais uma bichona! Oh o mãozão dela, oh! Dessa grossura. (demonstra
um círculo do tamanho de um prato) De um lado de botina, do otro lado
descarço, né, soquei o pé esquerdo nela, paaau! Avoô a cabeça.”

O relato é de Seu Perigoso, famoso contador de causos de Maracaju e cerca-
nias. Ele se auto-intitula o maior matador de onças do Pantanal e diz que com uma
bala já matou mais de 500 de uma só vez. Valmir Noberto dos Santos é o nome de
batismo da fera. Ele nasceu em 1942, na fazenda Água Fria, no mesmo município.
Trabalha esporadicamente nos pantanais como furador de poço.

A primeira vez que estivemos em sua casa para ouvi-lo foi no dia 12 de setem-
bro de 2003. Já na porta ele nos alertou que estava cansado e meio tonto, pois
tinha chegado no dia anterior de Nova York com o supersônico que seu padrinho
Leonel Brizola lhe emprestara.

Quem garantia a veracidade nas narrações de Seu Perigoso era Dona Cida, sua
mulher. Ela sempre esteve ao lado do marido para confirmar a história, lembrar de
outras e participar de algumas. Há dois anos ela faleceu. Durante os três meses de
luto, Seu Perigoso não contou causos. Ele mora com a família em um bairro pobre
de Maracaju. É pai de nove filhos, cinco mulheres e quatro homens. Quem lhe
ensinou a arte de matar onça e de contar causos foi seu pai.

– Meu pai tinha uma espingarda de treis cano, assim. Ele (se levanta para
explicar melhor) botava a espingarda num gaio de pau. Botava, assim, e
ia circulano. Amarrava um barbante e desenrolava no chão, de noite.
Deixava armada e gatiada, né. Quando a onça pisava no barbante, saía o
tiro, peei! No otro dia ia vê, tinha quinze, vinte onça morta. Treis cano
assim. (manuseando um objeto imaginário) Um aqui ó, um do meio e um
aqui. Dava as treis partida. Com mil quilo de chumbo. Chumbão grande.

Botava cem quilo de pórva e a onça pisava no barbante, né, e estorava o
tiro lá, paaau! Saía nos treis gatilho. Eu falei:
– Eu vô lá, vô lá pra sete horas. – Cheguei lá, tava aquele monte de onça
morta. A bala só passava no ouvido, assim. Dentro do buraco do ouvido
da onça. Então o bicho ficô famoso, né. Aí pusero eu de Perigoso, né, pra
eu matá onça também.”

Seu Perigoso faz parte de um grupo de artistas que está em extinção: os conta-
dores de causos. O causo pode ser considerado um gênero poético expresso oral-
mente e que tem sua temática fincada na regionalidade. Em nossa região, essas
narrativas são mais visíveis no Pantanal e por isso são conhecidas como causos
pantaneiros. Eles são contados principalmente nas rodas de tereré e retratam o
cotidiano real e imaginário do pantaneiro. Munido apenas de sua experiência e de
muita imaginação, o contador cria, com gestos e expressões, um cenário e nele
desenvolve uma ação narrada. Os contadores podem ser divididos em três categorias:
os livres, que não dão importância ao julgamento de seu ouvinte e assim ultrapassam
qualquer barreira do sentido da realidade; os moderados, que não querem parecer
mentirosos e para isto criam certos limites de verossimilhanças; e os reprodutores,
que fazem questão de evidenciar sua reserva na veracidade dos fatos narrados.

Nem é necessário dizer que Seu Perigoso é um belo exemplar do primeiro
grupo. Além da falta de compromisso, os narradores livres abusam da gestualidade
e fazem de sua narração uma encenação dramática. Os gestos diminuem nos
contadores moderados e quase inexistem nos reprodutores.

Passados os três meses de luto de Seu Perigoso, ele voltou com tudo e sua neta
de sete anos passou a ocupar o papel da avó na função de fiadora das histórias,
como a que segue abaixo:

O causo das três onças montadasO causo das três onças montadasO causo das três onças montadasO causo das três onças montadasO causo das três onças montadas
– Onça? A federal pediu pra mim num matá mais, né.
– É, pediu?
– É pra pegá ela viva.
– Ah! É pra pegar ela viva? E o senhor tem pegado?
– Aí eu comprei um gravadô lá na Argentina... Uma bateria, uma televi-
são, um gravadô, né. Guardei assim ó, dentro de uma mata, eu puis um
tendão assim ó, com dois metro e meio de cumprimento, né, liguei a
bateria pra crariá lá a televisão, e quando amanheceu o dia o patrão falô:
– Perigoso sumiu! – E eu vinha muntado nas treis onça. Muntado nas
treis. Eu abri as perna, assim... eu muntado nas onça.”

E assim Seu Perigoso vai contando causo. Ele já foi assunto de tese de doutora-
do, defendida no “estrangeiro” e por último foi filmado no documentário “Os
Causos: uma poética pantaneira”. Se duvidar, logo, logo se descobre que suas
histórias são a mais pura verdade.
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A trilha sonora sugere aquela empolgação esportiva
máxima, de fazer ver Rocky Balboa superar todas as
limitações e disputar, pau a pau, o título máximo no
boxe com um campeão de peso pesado. Neste clima,
as seis atrizes sobem ao palco do Sesc Prosa vestidas
com roupas de lutadoras, com tênis de cano alto e malha
lilás. A propaganda diz que elas topam qualquer para-
da. “Com 94 de busto, 52 de cintura e 1 metro (!) de
quadril... Ella Costa!!!”, o apresentador as convoca para
cena, uma a uma, gritando a plenos pulmões.

Trata-se da estréia do Improváveis Teatro Clube, o
primeiro grupo que trabalha exclusivamente com im-
provisação teatral em Mato Grosso do Sul. De agora
em diante, até o fim do espetáculo, a partir de suges-
tões da platéia, elas vão realizar jogos elaborados para
estimular a criação coletiva de cenas teatrais, sem com-
binação anterior e sem ensaio. “Quem manda no espe-
táculo são vocês. Se a cena ficar ruim, metade da culpa
é delas. Metade... é de vocês!”, o apresentador amea-
ça o auditório.

O desafio é criar na hora. Um ator convencional
geralmente elabora seu personagem durante o desen-
volvimento do espetáculo, e depois, de certa maneira,
reproduz, nas apresentações, o resultado de seu pro-
cesso inventivo e de seus ensaios. No improviso, a cria-
ção se faz instantânea, a partir de estímulos da platéia e
da interação com os outros atores. Mato Grosso do Sul
agora entra nesta onda: junto a este primeiro grupo de
improviso teatral, o estado acaba de ver nascer o
Corpomancia, coletivo que também trabalha com o im-
proviso e o jogo, desta vez na dança.

NO ATO
Improviso ganha as

artes cênicas em MS

ARTES CÊNICAS

POR MOEMA VILELA
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O Corpomancia nasceu como jogo criado pela bai-
larina Paula Bueno e pela atleta Luciana Cristofari, com
direito a cartas, dado e até tabuleiro, convidando os
participantes a dançarem até a casa final. A idéia surgiu
como matéria do curso de design gráfico, onde as duas
criadoras se conheceram, e virou espetáculo de dança
já consolidado, com inúmeras apresentações em mos-
tras e festivais. A primeira foi no I Festival de Verão da
Fundação Nelito Câmara, em Ivinhema, em janeiro deste
ano. Depois vieram o Festival América do Sul, a Mostra
Terena de Artes, o Cena Som, o Festival de Inverno de
Bonito, a temporada no Sesc, apresentações na Concha
Acústica Helena Meirelles, no Museu de Arte Contem-
porânea, na Casa de Ensaio, no Glauce Rocha.

Cada espetáculo é único, pois as cenas de dança
são criadas na hora a partir de elementos sorteados no
jogo. As partes do corpo que podem entrar na dança
são sorteadas nas cartas, assim como os tipos de movi-
mentos que devem ser destacados. A música é selecio-
nada pelo público, que grita da platéia um número cor-
respondente a uma faixa do CD, composto por obras
regionais. O espaço da dança também varia, de acordo
com sugestões da equipe adversária e do iluminador,
Espedito Montebranco, que aponta seus spots de luz

para o cenário que as jogadoras devem explorar: coxia,
chão, cortina, módulos do cenário, tudo está valendo.
Vez ou outra, o público é chamado a dançar junto e até
a se transformar em cenário. Participam do espetáculo
as bailarinas Ana Maria Rosa, Franciella Cavalheri, Julia
Aissa, Luiza Rosa, a própria Paula Bueno e, eventual-
mente, bailarinos e amigos convidados para integrar
apresentações específicas. . . . . O formato mais utilizado do
jogo é com times de jogadores/dançarinos que dispu-
tam quem chega primeiro à casa final.

Nas apresentações do Corpomancia, o público tam-
bém sugere o que cada ação corporal inspira, preen-
chendo cartões distribuídos no início do espetáculo.
“Sacudir, para Maísa de Campo Grande, é “sacudir a
poeira do tapete”, lê a bailarina Ana Rosa durante apre-
sentação no Teatro Aracy Balabanian. “Cada pessoa tem
uma referência diferente”, comenta Paula Bueno, mos-
trando as cartas de espetáculos passados em que Udson
escreve que torcer é coisa de parafuso, enquanto para
Gabriela remete ao “jogo de ontem do Corinthians”.

É uma forma de jogar a bola para o público e também
aproveitar estímulos para a criação de cenas, delimitando
as numerosas possibilidades da criação instantânea.

“Quando fizemos a estréia pra valer em Campo Gran-
de, que foi no Aracy Balabanian, no Cena Som, fiquei
exaurida depois, dormi todo o dia seguinte. Descobri
que no improviso você tem que estar muito preparado
para não se desgastar, porque os estímulos para a cena
são lançados e é tudo muito rápido, você entra em
cena e tem que dar tudo de si. É tudo ou nada!”, excla-
mou Franciella Cavalhieri.

Desafios do improviso
Os bastidores dos espetáculos e os ensaios do Im-

prováveis e do Corpomancia ajudam a entender como
os artistas se preparam para atingir essa agilidade da
criação instantânea em cena.

“No nosso grupo e no teatro-esporte em geral, nós
trabalhamos sempre com o ‘Círculo de Expectativas’
(C.E.), que são bancos de dados que criamos para acessar
durante o improviso, dando suporte para compor a cena”,
explica Carol Araújo, diretora e produtora executiva do
Improváveis. Assim, além da rotina de ensaio com dinâ-
micas que despertam elementos importantes na hora do
improviso, aprimorando a atenção, o foco e o trabalho
em equipe, nos ensaios as atrizes fazem listas de infor-
mações que cada gênero dramático traz, elencando tudo
que remete, por exemplo, à ficção científica, ao terror,
aos contos de fadas... No círculo de expectativas do “po-
licial”, lemos: “corrupção”, “honestidade”, “inquérito”,
“rosquinha”, “favela”, “armas que falham”, “rádio pa-
trulha”, entre outras palavras e frases. Até “Nelson
Rodrigues” foi alçado a um gênero para as jogadoras.
“Traição, homem manco, grã-fina, veneno, incesto, pac-
to de morte, ciúmes, repórteres, tudo isso está no nosso
círculo de expectativas do Nelson Rodrigues”, mostrou a
atriz Fernanda Versolatto, fã do dramaturgo carioca, que
chegou a levar para os ensaios uma lista de nomes pró-
prios rodrigueanos, de todas suas peças. Das Dores,
Nepomuceno, Clessy... a lista é grande.

O tal Círculo de Expectativas é tão importante que
faz parte até de uma “oração” que as improvisadoras
repetem do “cancioneiro” do improviso: “Aceitamos
ser transformados / Não bloqueamos nossos colegas /
Quem manda é a história / Não saímos do nosso CE /
Podemos até adiar, mas voltamos pra justificar / Com
simplicidade e clareza / Um por todos e todos por to-
dos”, desfiam as atrizes.

Com a primeira apresentação a grande público reali-
zada no Sesc de Campo Grande em setembro de
2008, o Improváveis Teatro Clube trabalha com uma
modalidade específica de improviso teatral: o teatro-
esporte, criado e desenvolvido na década de 1970
pelo diretor e pesquisador inglês Keith Johnstone,
considerado um dos pais da improvisação moderna.
Inspirado inicialmente em programas de luta livre na
televisão, Johnstone trouxe para o teatro elementos
da competição esportiva, criando um formato de
apresentação em que dois times de atores
improvisadores competem por pontos a partir de di-
versos jogos. A platéia é transformada em torcida
organizada e, além de “apitar”, é convidada a dar
sugestões que interferem no desenrolar da cena. Pode,
ainda, conferir pontos para os times a partir de seus
aplausos e vaias. “O que emociona no esporte é a
superação, e nós buscamos essa disposição de dei-
xar pra lá a vaidade e a segurança do texto pronto e
ter coragem de se expor ao risco da improvisação”,
comenta Carolina Araújo, que toca o grupo com
Ana Luiza Laurentino, Dani de Oliveira, Ella Costa,
Fernanda Kunzler e Fernanda Versolatto.

Torcida pela boa cena

Poderosas, as meninas do
Improváveis já aceitaram

desafios como o de
encenar novela mexicana

na floresta amazônica (!).
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“Corpo” + “-mancia” seria algo como a adivinhação
por meio do corpo, como em cartomancia (nas car-
tas) e quiromancia (nas mãos). O ponto de partida
foram estudos de movimento do grande teórico da
dança do século XX, Rudolf Laban. O pesquisador
austro-húngaro decompôs toda ação como uma com-
binação de elementos de esforço que seguem fatores
de movimento: peso, espaço, tempo e fluxo. Pensan-
do nisso, classificou oito ações corporais básicas, que
são exploradas pelo Corpomancia: pressionar, socar,
chicotear, flutuar, pontuar, torcer, deslizar e sacudir.
No palco, essa reflexão dá samba, rock, blues,
chamamé: em uma apresentação, Luiza Rosa tirou
“pontuar”, movimento que Laban classifica como de
peso leve, espaço direto e tempo rápido. Na sugestão
do público, o pontuar era chuva. A bailarina entrou
em cena e, em vez de tentar o óbvio, transformou a
pele em anfitriã da água, reagindo a pingos invisíveis.
“Uma consciência clara e precisa dos diferentes esfor-
ços de movimento” favorece maior “apreciação e gozo
de qualquer dos movimentos de ação, até dos mais
simples”, escreveu o teórico. Ele estava certo, e tam-
bém o pessoal do Corpomancia.

Outro desafio do improviso é a criação em grupo.
“O teatro-esporte é basicamente de colaboração. As
pessoas falam ‘Nossa, como vocês são criativos’, mas
não é bem criatividade o termo, a palavra-chave do
teatro-esporte é a generosidade”, explica o sul-mato-
grossense Rodrigo Amém, que hoje, morando no Rio
de Janeiro, atua no Improvinsanos (RJ) e no Teatro do
Nada (RJ), dois grandes grupos brasileiros de teatro-
esporte. “Nossa preocupação no Improvinsanos e no
Teatro do Nada é apresentar narrativas bem amarra-
das, contando histórias que tenham início, meio e fim.
Pra isso a colaboração é muito importante, para en-
tender a proposta da história do outro jogador e con-
tribuir para que ela se desenvolva. O segredo consiste
em aceitar a idéia do próximo e abrir mão da sua.”
Rodrigo foi quem realizou no Marco em Campo Gran-
de, em julho de 2007, a oficina de improvisação que
inspirou três das integrantes do Improváveis Teatro
Clube a montarem seu grupo. No Brasil, as técnicas e
os grupos de improvisação vêm florescendo há menos
de 10 anos, com o surgimento de grupos em São Pau-
lo e no Rio de Janeiro, a consolidação do Campeonato
Carioca de Improvisação, a inserção das técnicas nos
currículos universitários de cursos como os da PUC-SP
e espetáculos ganhando espaço no circuito nacional.

No Corpomancia, um segredo especial é a pesquisa
corporal e a consciência do bailarino de sua expressão in-
dividual. “É uma questão de experimentar, se aventurar,
ter consciência do próprio corpo, de sua liberdade e suas
limitações”, avalia Franciella, que é também terapeuta
ocupacional e corporal e professora de dança. “Por isso
um dos baratos do Corpomancia é mostrar que todo
mundo pode dançar e cada um terá uma expressão dife-
renciada e particular”, acrescenta Paula, que além de mi-
nistrar oficinas de Corpomancia abertas ao público em
geral, pretende desde o início produzir caixas do jogo para
venda, para quem estiver interessado em jogar em casa.
“É incrível observar como, à medida que jogamos o
Corpomancia continuamente, vamos aprimorando nossa
movimentação, descobrindo maneiras cada vez mais apu-
radas e próprias de nos expressarmos na dança.”

A sorte do corpo No Festival América do Sul,
o Corpomancia fez sua
estréia oficial (ao alto).
Abaixo, no Cena Som,
os campo-grandenses
surpreenderam-se com
um espetáculo que
compartilha com a platéia
a brincadeira e a disputa
do jogo, o desafio da
interação com o público,
e a investigação e
pesquisa corporal.

FOTO AO ALTO: BOLIVAR PORTO.
DEMAIS FOTOS: VACA AZUL
CORPORATION ASSOCIATION
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D

Histórias

Dentista prático na Companhia Matte Larangeira em
meados de 1930, Adroaldo Pissini leva no lombo do cavalo,
junto da cadeira de atendimento, um pouco de mágica
para os ervateiros: é proprietário de um projetor Pathé baby,
pioneiro sistema amador de projeção que permitia circular
cópias de filmes de 9,5mm ao redor do mundo.
Acomodados nos sacos de erva-mate, os trabalhadores
dos ervais reúnem-se em torno de seu Adroaldo para ver
os filmes, mudos, projetados na brancura do lençol esten-
dido. Ocasionalmente, tinham a sorte da trilha sonora
incidental de uma flauta tocada por um índio, parceiro do
dentista nas exibições em alguns pontos de seu trajeto.
Adroaldo Pissini não podia imaginar que, 30 anos depois,
seu neto já freqüentaria o cinema desde um ano de idade,
e se tornaria, mais tarde, um grande cineasta. Joel Pizzini
ia ao Cine Ouro Verde, em Dourados, para acompanhar a
mãe, vinda do Rio de Janeiro, Vilma Bragança Vieira Pizzini.
“Não tinha empregada, então ela tinha que me levar. Mi-
nha mãe gostava muito de cinema.” Em pé na cadeira,
logo nas primeiras fileiras, o menino ficava “ligadaço”.
“Tomando banho de luz, né?” Jim das Selvas, Tarzan e
Mazzaroppi fazem parte das remotas lembranças do tem-
po de um criador ainda embrionário. Com cinco, seis anos,
fazia traquinagem. “Terminava a sessão, corria para o ba-
nheiro, para assistir duas vezes.” Nascido no Rio de Janeiro,
aos seis meses vem para Dourados (MS) e vive nas terras
do estado toda infância e juventude. Embora tenha fre-
qüentado o Cine Ouro Verde de um ano até a adolescência
e guarde o avô Adroaldo nas lembranças da família, sua
opção pelo cinema não veio definitiva de imediato. Mas
os banhos de luz aguçaram o olhar do menino: hoje o seu

inclusive sobreJoel Pizzini

N

modo de fazer cinema é único entre os cineastas de sua
geração. Pizzini é diretor por natureza, cadenciando seus
filmes na cabeça até chegar a sua medida de composição,
ritmo, conteúdo. "É a montagem que organiza o meu
caos pessoal." Quem viu não se esquece de suas constru-
ções imagéticas desconcertantes – um jacaré que se arras-
ta no metrô, o paletó de voar sabiás de Ney Matogrosso,
o lento encontrar dos caramujos – cenas de seu primeiro
filme, “Caramujo-Flor”. As águas e as terras do Pantanal
reveladas a cada corte em uma explosão de luzes, som-
bras e murmúrios em “500 Almas”, seu longa-metragem
de estréia. Neste trabalho, sobre os índios Guató, destacou-
se mais uma vez a pesquisa profunda que caracteriza sua
obra. Ganhou vários prêmios técnicos no Festival de Cine-
ma de Brasília e deixou os críticos ocupados por dias deci-
dindo em que categoria encaixar um material com tanto
cuidado histórico e informativo e, ao mesmo tempo, ta-
manha liberdade de narração. Josefina, índia guató, sur-
preendeu Pizzini ao dizer, no final da sessão: “Agora entrei
para a eternidade”.

Nas rádios de Curitiba só tocava discoteca, mas na
Universidade Federal do Paraná no final dos anos 1970,
os shows eram de Tetê Espíndola e Arrigo Barnabé, Lenine,
Jorge Mautner e Nelson Jacobina... Esses anos na facul-
dade de Jornalismo marcam a trajetória de Joel Pizzini
em direção à arte. Primeiro tenta Engenharia em Cuiabá,
mas logo percebe que “não tinha sentido seguir aquela
carreira”. Tranca a faculdade e decide ser jornalista de-
pois de uma palestra com a pesquisadora Cremilda
Medina. “Fiquei encantado com a profissão de repórter,
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MÁRIO PEIXOTO JÁ ABRIU AS PORTAS PARA ELE DE PIJAMAS.

SEU PRIMEIRO FILME FEZ CARLOS REICHENBACH SAIR DA SESSÃO “ÀS LÁGRIMAS”.

MAS O RECONHECIMENTO, PARA O CINEASTA JOEL PIZZINI, ESTÁ EXPRESSO

NA REAÇÃO DE JOSEFINA, ÍNDIA GUATÓ, AO SEU LONGA-METRAGEM DE ESTRÉIA.

autor das cenas que não saíam de sua cabeça. Mário Pei-
xoto abre a porta de pijamas. Como se já conhecesse Pizzini
há anos, leva-o para casa e ali nasce uma grande amizade.
“Não consegui nem espaço para dizer que eu queria fazer
um documentário. Sabe quando você vai ficando amigo
da pessoa?” Mas chegou uma hora em que Joel queria
filmar. Peixoto disse não. Revelou que o filme estava trun-
cado. Chegou a entregar uma lista para Joel com as se-
qüências que faltavam. Recusava-se a voltar aos locais onde
fez as filmagens, queixando-se de “que estava tudo mu-
dado, essa pedra não existe mais lá”. Já o quarto em que
Peixoto morava parecia estanque no tempo. Era um anti-
go hotel que abrigava um centro empresarial, com escola,
academia, escritório de advocacia. “Tudo foi transforma-
do em volta e o quarto dele permaneceu preservado no
tempo.” Pizzini era estudante de Jornalismo, ligado na
objetividade, mas sua sensibilidade dava sinais de que um
documentário não daria conta de recriar nada sobre “Limi-
te”. “Percebi que poderia ser outra coisa.” Peixoto morreu
em fevereiro de 1992. Seu filme foi considerado uma gran-
de obra-prima do cinema experimental, marcando a histó-
ria da cinematografia brasileira. De uma lenda cult, tor-
nou-se uma referência. Pizzini tem uma carta autorizan-
do-o a fazer o que quiser a partir de “Limite”. Quase 30
anos depois de seu encontro com o filme, este é um pro-
jeto de vida para ele. Pensa em realizar um documentário-
ficcional mostrando como foi a produção, mas até o ci-
neasta sentir-se pronto para isso... está no terceiro trata-
mento das idéias, ainda insatisfeito. “Tenho que encontrar
o tom dele. Agora já estou mais perto do projeto de vida.
Não faz sentido explicar ‘Limite’.”

Enigma de um Dia,
Caramujo-Flor,
Dor-mente,
Glauces:
Pizzini gosta
de ir atrás
dos “caramujos”.

S

o jornalismo cultural.” Estuda “que nem um xiita” e con-
segue entrar na Universidade Federal do Paraná. “Aí foi a
transformação. Participei até da vaia do Figueiredo. Co-
mecei a andar para trás, no sentido de recuperar o tempo
perdido.” Mergulha no movimento estudantil, na vice-
presidência do diretório acadêmico. “Parávamos a uni-
versidade com shows no estacionamento.” Imerso no
ambiente artístico, os banhos de luz no cinema conti-
nuam. Em uma cadeira dura no Cine Groff, em Curitiba,
começa a assistir às pérolas, na sessão da meia-noite,
quando marcavam três graus negativos na rua das Flo-
res. “Só passava filme clássico.” O despertar que revela
sua íntima conexão com o cinema poético viria na
cinemateca do Museu Guido Viário, quando assistiu “Li-
mite” (1931), de Mário Peixoto, “de cara”, sem imaginar
que essa sessão teria nuances desbravadoras em sua vida.

Seqüência final de “Limite” (1931), de Mário Peixoto.
Planos repetidos e alternados de uma violenta arrebenta-
ção no mar provocam uma verdadeira “tempestade da
linguagem”. Um jeito de fazer cinema que deixa Joel Pizzini
desconcertado. “Quando vi aquele filme fiquei siderado.”
Surpreende-se ao conhecer um estilo “essencialmente poé-
tico”. Já havia visto filmes com poesia e poetas como
tema, “não como meio”. Pizzini nem sabia quem era Mário
Peixoto. Pensou “quem fez isso? Preciso conhecer essa
pessoa”. “Limite” era um filme que estava perdido, dete-
riorado e em completo desconhecimento público, e a ses-
são em 1979 foi das primeiras, após o longo período de
restauração da obra na década de 1970. Em uma de suas
férias, não resiste e vai até Angra dos Reis (RJ) procurar o

POR MOEMA VILELA E YARA MEDEIROS
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tes, impressionado com o “anonimato” de um escri-
tor do porte de Manoel, que vivia recluso no Pantanal
de Corumbá. Nos estertores da Embrafilme, teve apro-
vado um projeto de curta-metragem sobre o poeta.
Para interpretar seus textos, queria convidar expoen-
tes da terra, como Almir Sater, Aracy Balabanian, Ney
Matogrosso, Tetê Espíndola e Rubens Corrêa, todos,
na época, vivendo fora do estado, e precisava de mais
dinheiro. Em vez de economizar, a estratégia foi ou-
sada: investiu grande parte do recurso na divulgação
do Manoel de Barros. “Ele mesmo falava que não
movia uma palha pela própria obra. Então fui eu lá
mover essa palha.” Foi atrás de Carlos Drummond de
Andrade, João Cabral de Melo Neto, toda a geração
de 45 que conhecia Manoel, além da grande impren-
sa. No telefonema a Drummond, Pizzini ouve:
“Manoel, por onde andará, Manoel?”. O poeta não
aceitou dar entrevista, mas permitiu a declaração de
que apreciava muito a poesia do Manoel de Barros.
No dia seguinte, viu nas bancas, em Brasília:
“Drummond considera Manoel de Barros o maior poe-
ta brasileiro”. “Falei para o Drummond que não era
isso, mas aconteceu, estou arrasado! Drummond dis-

se: ‘não liga não, jornalista é assim mesmo’... moral
da história: até hoje é reproduzido em todos os li-
vros.” Essa mancada talvez possa entrar no rol da “con-
tribuição milionária dos erros”, na expressão de Oswald
de Andrade. Manoel de Barros era tão desconhecido
que o primeiro nome do filme, que chegou a sair na
imprensa, era o hiperbólico “O Inviável Anonimato de
Caramujo-Flor ou A/C de Manoel de Barros”. Na em-
preitada de revelá-lo, participaram Millôr Fernandes,
Chacal, até Fernanda Abreu, uma das primeiras pes-
soas do universo pop a elogiar o poeta.

 “Caramujo-Flor” (1988) teve uma repercussão que
extrapolou os sonhos mais megalomaníacos do seu di-
retor. Entre vários prêmios, ganhou o de melhor curta-
metragem no Festival de Huelva, na Espanha; fez o
renomado cineasta brasileiro Carlos Reichenbach sair da
sala de cinema às lágrimas e arrebatou pessoas até na
Alemanha, onde passou em TV aberta. “Caramujo-Flor”
teve um grande risco que se tornou uma lição, que foi
o fato de Manoel de Barros se recusar a aparecer no
filme. “Pensei: como eu vou fazer um filme sobre um
cara que não quer aparecer? Quem vem do jornalismo
trabalha a informação, a presença.” Mas Manoel sen-

DO OUTRO

LADO DA LINHA,

DRUMMOND

QUESTIONA:

“MANOEL, POR

ONDE ANDARÁ

MANOEL?”

Joel descobre personagens
como Helena Ignez e
Lúcia Rocha, imerso no
mundo de Glauber.

JJosé Octávio Guizzo, entusiasta da cultura em Mato
Grosso do Sul, promoveu a primeira experiência de
Joel Pizzini com produção de cinema. Era 1983 e Joel
estava terminando a faculdade, voltando para Mato
Grosso do Sul. Guizzo o convidou para trabalhar em
Campo Grande, criar um núcleo de cinema. “Quando
cheguei estava rolando o Prata da Casa. Participei logo
do movimento da Fundação do Guizzo, que acabou
sendo assumida por ele”, referindo-se à Fundação de
Cultura de Mato Grosso do Sul. Pizzini acompanha as
entrevistas para o livro sobre o filme “Alma do Brasil”.
Guizzo também o apresenta ao diretor Silvio Back  e
recebe dele o convite para trabalhar como seu assis-
tente de direção em “Guerra do Brasil”, documentário
sobre a Guerra do Paraguai (1864-1870). “Mergulhei
de cabeça no filme, fiz a pesquisa.” A equipe reconhe-
ce a aptidão de Joel e faz a clássica recomendação
para jovens talentos sul-mato-grossenses: “Vá pra São
Paulo”. Ele vai, mas continua presente no estado, vol-
tando algumas vezes. Participa de mobilizações em
busca de mais espaço para a cultura. O Conselho de
Cultura, do qual Joel fazia parte, usou a criatividade
para conseguir um teatro onde hoje é o Palácio Popu-

N

lar da Cultura. “Ia ser só um auditório. A gente se
mobilizou para infiltrar com quem estava fazendo o
projeto para ter o teatro.” Todos os artistas que vi-
nham à cidade tentavam cooptar para a campanha.
“Fizemos a maior guerrilha para provocar o fato.”
Pizzini organizou uma sessão do filme “Terra em Tran-
se”, de Glauber Rocha, e trouxe Paulo Autran. “Ele foi
visitar a obra, vestiu aquele capacete, levei ele no DOP
[Departamento de Obras Públicas]. Chega o Paulo
Autran naquele lugar, os caras não acreditaram.” O
ator elogiou a obra e soltou: “Mas só tem uma coisa:
precisa de teatro, precisa ter o fosso”. Usaram a mes-
ma tática com o ator Rubens Corrêa. “Então o teatro
foi conquistado.” Pizzini passa um tempo em São Paulo
e acompanha algumas filmagens. “Senti a necessida-
de de escrever um projeto.” A vontade dá origem ao
seu primeiro e premiado curta-metragem.

Na época em que foi apresentado a Manoel de Bar-
ros, em meados da década de 1980, o poeta que hoje
é traduzido no mundo inteiro praticamente bancava
suas edições, distribuídas entre amigos e entusiastas
de sua obra. Pizzini tornou-se imediatamente um des-
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realizar seu segundo filme. Depois do caramujo Manoel
de Barros, Pizzini procura Leonardo Villar, o histórico
ator de Pagador de Promessas, filme vencedor de Cannes
em 1962. Depois de quase 30 anos sem filmar, Villar
interpreta um vigia de museu que, ao observar uma tela
de Giorgio De Chirico, entra em seu universo metafísico.
Sem saber direito por que estava fazendo aquilo, Pizzini
busca as conexões com seu próprio universo. “Um fil-
me sobre um quadro de um pintor italiano?”. Devagar
reconhece os elos do quadro desconcertante com a pin-
tura brasileira. A busca lhe rende, primeiro, um filme
sobre Iberê Camargo, “O Pintor”. Em seguida fez “Enig-
ma de Um Dia”, que competiu na seleção do Festival
de Veneza, depois de dez anos de “seca” brasileira na
competição, o que lhe rendeu o convite para realizar
uma série de cinebiografias pelo Canal Brasil. Além de
Villar, dirigiu documentários sobre Jece Valadão, Glauce
Rocha, Paulo José, Helena Ignez e Rogério Sganzerla.
Em paralelo, caminhou pelos campos da videoarte e da
videoinstalação, realizou outros filmes, redescobriu
Glauber Rocha e acabou entrando de cabeça no proces-
so de restauração de sua obra. Teve tempo ainda de
aprumar projetos antigos, como um longa de ficção so-
bre Marçal de Souza, líder guarani que foi assassinado
em 1993. Ainda na temática indígena, em “500 Almas”
foi em busca da história dos Guató, índios que foram
considerados extintos. Agora, mais um caramujo atra-
vessa a vida de Joel... o inacessível João Gilberto. “É sé-
rio!”, exclama face ao espanto da reportagem. Há um
produtor interessado e o contato já foi deflagrado com o
empresário do artista. Ainda na música, tenta revelar um
Ney Matogrosso que ninguém conhece. Acompanha a
turnê do show “Inclassificáveis”, prepara um documentário
e uma série para o Canal Brasil. Após o espetáculo apre-
sentado em Campo Grande, em agosto de 2008, Ney
tenta entender: “Só não sei o que vai fazer com tanta
coisa que já gravou, umas 400 horas!”. Para Joel, os
filmes comerciais são mais difíceis de fazer. “O Ney acho
que as pessoas vão querer ver, mas talvez não encontrem
o Ney que elas esperam.” Manoel de Barros, Mário Pei-
xoto, Glauce Rocha, Marçal de Souza, os Guató... Sobre
o drama de abordar tantas figuras de relevo, antes ou
depois de seu reconhecimento público, Joel é taxativo:
“Não acredito na possibili-
dade de fazer nada sobre
ninguém. A gente faz,
através de alguém, uma
outra coisa. No Caramujo,
no final, eu coloco: é um
filme, inclusive, ‘sob poe-
sia de Manoel de Barros’.
A fidelidade ao autor não
existe. Se você se exclui
como autor, você fica na
sombra do sobre, você fica
paralisado na reverência”.

Filmografia

1988 – Caramujo-Flor

1994 – O Pintor

1994 – Piggy Bank

1996 – Enigma de um Dia

2000 – Um Homem Só

2001 – Glauces,
Estudo de um Rosto

2001 – O Evangelho
Segundo Jece Valadão

2003 – Suíte Assad

2003 – Abry
(co-direção Paloma Rocha)

2003 – Depois do Transe
(co-direção Paloma Rocha)

2004 – Elogio da Luz

2004 – Retrato da Terra

2004 – 500 Almas

2006 – Dor-mente

2006 – Helena Zero

2007 – A Morte do Pai

2007 – Anabazys
(co-direção Paloma Rocha)

“NÃO ACREDITO NA POSSIBILIDADE DE FAZER NADA

SOBRE NINGUÉM. A GENTE FAZ, ATRAVÉS DE ALGUÉM,

UMA OUTRA COISA.”
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tenciava: “Eu topo, escrevo, colaboro, faço o que você
quiser. Agora, a minha vida não serve nem para anedo-
ta”. O que inicialmente foi um choque para Pizzini se
transformou no trunfo do filme, obrigando-o a lidar com
sua ausência. “Caramujo-Flor” desabrochou com uma
estrutura temporal e outros elementos que até hoje
permeiam a obra de Pizzini. Há figuras como a do trem,
que foi personagem principal de seu recente curta-
metragem “Dor-mente” (2005), que alinhava trilhos, pas-
sageiros, estações e suas luzes em uma exuberante via-
gem visual e sonora. Há também a atração por grandes
artistas muitas vezes em estado de descoberta. Mais
que isso, está lá seu cinema de poesia, fragmentado,
que valoriza sobremaneira o visual e o sonoro, experi-
mentando a linguagem cinematográfica. “Eu me dei
conta, isso é uma coisa que o Fellini falava, sempre fiz
um filme só. De algum modo, tenho essa sensação de
estar fazendo um filme só.”

Quando Lúcia Rocha se internou em um hospital para
fazer exames de coração, descobriu que corria risco de
morrer e era candidata a uma cirurgia delicada. Para o

médico, mandou um “Então
abre!”, e para Joel Pizzini, um con-
vite para filmar esse momento.
Lúcia é mãe de Glauber Rocha,
pai do Cinema Novo e talvez o
mais influente cineasta brasileiro.
A filmagem de sua estada no hos-
pital rendeu a Joel “Abry”, um cur-
ta-metragem e, na esfera pessoal,
a parceira Paloma Rocha, filha de
Glauber. Pizzini embarcou em pro-
jetos de restauração do Tempo
Glauber, instituição responsável
pela memória do cineasta, e a ex-
periência deu origem em 2007 ao
filme de montagem, “Anabazys”,

co-dirigido por Paloma. O longa-metragem foi inicialmente
produzido como extra para acompanhar o relançamento
em DVD de “A Idade da Terra”, último filme do diretor
baiano, e se transformou em obra independente e pre-
miada em suas exibições nacionais e internacionais, como
no Festival de Brasília e de Veneza. O mergulho em Glauber
o encantou por sua postura de tudo considerar e levar em
conta. “O Glauber tinha essa coisa épica e eu sou mais
intimista que épico. Ele era exacerbado. Essa dicção deli-
rante, tinha uma coisa teatral, Glauber queria ser ator. Ci-
nema para ele era uma religião, isso é fascinante.” Joel
lembra que o cineasta é um caramujo. “Glauber, 42 anos.
Intensidade de uma obra que ainda tem infinitas leituras.
Ainda está para ser descoberto.”

 “É importante identificar a sua família espiritual,
senão depois você começa a fazer filme de tudo.” Em
meio ao “caos pessoal”, Joel busca as conexões de seu
próprio universo com aquilo que realiza. Em “Enigma
de um Dia” (1996), tudo começou com um quadro.
Mesmo sem ter visto a obra aceitou o convite de um
amigo para preparar um roteiro. Após dez anos sem
filmar, um projeto aprovado lhe dava a possibilidade de
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N

A revista “MS Cultura”“MS Cultura”“MS Cultura”“MS Cultura”“MS Cultura”, um marco cultural rea-
lizado pela Fundação de Cultura do Estado, publicou
em sua edição nº 3, de setembro/outubro de 1985,
uma série de artigos comemorando os oito anos de
criação de Mato Grosso do Sul. Foi uma edição
antológica que refletiu, de maneira arrojada, aquele
momento histórico. Revê-la agora é, sem dúvida, uma
emocionante viagem no tempo, recordando fatos e
lutas antigas e também velhos companheiros. Foram
tempos idílicos e de sonhos de gerações que aposta-
ram na construção de um estado diferente, moderno
e distante das mesmices da política brasileira.

Um dos participantes desta publicação, hoje um
registro histórico da cultura regional, foi o advogado
José Octávio Guizzo, precocemente ceifado do nosso
convívio.  Guizzo faleceu em uma tarde de 20 de no-
vembro de 1989, após uma palestra aos alunos da
UFMS sobre o seu tema preferido: Glauce Rocha. Foi,
sem dúvida, um dos arautos deste momento memorá-
vel de construção de um novo estado baseado no de-
senvolvimento e na valorização da cultura regional.

O seu artigo “História e
Estórias de uma Velha
Pendenga Revisitada” (p. 30/
33) é um primor de produ-
ção lítero-histórica regional,
feito com sensibilidade e promovendo uma viagem
além do seu tempo. Sem dúvida, este artigo, aparen-
temente despretensioso mas genial, deve ser coloca-
do entre os mais importantes e representativos docu-
mentos sobre Mato Grosso do Sul e ser estudado pela
sua importância entre os clássicos da estante de leitu-
ras regionais. É, portanto, obrigatório e indispensável
revê-lo.

Guizzo escreveu a sua “História...” inspirado na
especial irreverência e inteligência que lhe era pecu-
liar, revelando a crítica certeira e sutil dos fatos e dos
protagonistas dos destinos de Mato Grosso e da cria-
ção do novo estado de Mato Grosso do Sul. Cotejan-
do fatos reais com uma interessante interpretação
desse processo histórico, argumentando como um
velho e arguto rábula, Guizzo desvendou a intrincada
trama dos bastidores políticos de modo simples e cer-
teiro. Pelo tom irreverente, pode-se aproximar o
instigante texto do Guizzo do genial cronista do festi-
val de besteiras que assolavam o país, o também sau-
doso Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta. Ambos
são brilhantes e seus textos, universais.

Guizzo exerceu uma influência intelectual impor-
tante e ainda exerce hoje através da sua vasta produ-
ção escrita. Basta mencionar o livro sobre Glauce Ro-
cha, póstumo, e outros mais sobre cinema e música
regionais. O livro “Alma do Brasil” é um exemplo de
análise precisa, em que Guizzo apontou a relevância
e o pioneirismo do cinema mato-grossense. Assim,
com uma produção plural e de alta qualidade, Guizzo
revelou-se mais do que um autor regional, um escri-
tor de fino trato, apaixonado por sua gente e pela
cultura da sua terra.

No princípio da era setencista o lugarejo era assim
como que o éden tropical. De repente, rompendo o si-
lêncio sepucral, nas cercanias de Cuiabá, 40º à sombra,
um sortudo pôs a boca no mundo: oooouuuurrroooo! E
o grito foi tão forte que ecoou, imediatamente, nos am-
plos e acarpetados salões da Corte e, os portugueses,
rapidinhos, à socapa, vieram em busca do braço escravo
e, principalmente, à procura daquilo que o vulgo (por
não tê-lo) chama de vil metal. As barras e as pepitas,
diga-se a bem da verdade histórica, eram embarcadas
para além-mar; iam todas para a nossa pátria-mãe, pois,
pois. Hoje, com os mecanismos dos juros e das corre-
ções monetárias dessa enorme “evasão de divisas” (ou
como diria o escrivão da central: grandissíssima pilha-
gem!), nós bem que poderíamos encarar de frente essa
antiga pendura com o FMI.

Por falar em débitos, madame, sabia que antigamen-
te, quando Mato Grosso era assim como uma espécie
de Casa da Mãe Joana, o Brasil até já pensou em resga-
tar a nossa dívida externa para com a Inglaterra, doando
em pagamento o nosso território? E que após o conflito
da Tríplice-Aliança, os herdeiros do Marechal Lopes rei-
vindicaram parte de nossas terras, a título de resgate,
em famosa pendência judicial, na qual o nosso advoga-
do era o senador Azeredo e o deles o famoso Águia de
Haia, Rui Barbosa?

Mas voltando àqueles reluzentes tempos, apreciando
as nossas reservas de ouro e faturando adoidamente as
nossas supimpas e rotundas mulatas, os portugueses pro-
varam, desde antanho, que são burros apenas quando fi-

História e estórias

ENSAIO ÉTICO-TELÚRICO, ONDE SE RELATA, COM A

IMARCESCÍVEL HONESTIDADE INTELECTUAL DO AUTOR, OS

PRINCIPAIS LANCES FENOMENOLÓGICOS DA ENCARNIÇADA
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COM SEUS SAQUES E TUDO, PASSANDO PELO HISTÓRICO XIXI

FEITO PELO ÍNCLITO DOUTOR JÂNIO DA SILVA QUADROS,

EX-PRESIDENTE DA VELHA REPÚBLICA, ATÉ OS TEMPOS
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guram como personagens de nossas jocosas piadas. E as-
sim mesmo, não me lembro se o Joaquim ou o Manuel,
as classificam de ato de revanchismo, puro e simples.

Agora, o que eu efetivamente não sei é como eles
qualificam o fenômeno da “Rusga”. Para os néscios,
devo informar que foi um episódio de nossa vida esta-
dual de ontem (1834), no qual os nossos irmãos do
Norte, num belo dia de sol, 40º à sombra, saíram em
bandos às ruas da antiga e vetusta Capital, matando a
pauladas todos os “bicudos” que encontravam pela fren-
te. Como, madame, se eram passarinhos? Não, eram
portugueses mesmo. Acerto de contas ou genocídio?
Não querendo bancar o advogado do diabo, madame,
diremos apenas, assim como quem sai pela tangente,
que foi uma marcante manifestação de lusitanofobia da
brava gente cuiabana. Tá bom?

Esgotado o “ciclo do ouro”, como o denominam os
nossos peagadês, ou seja, depois de completamente
saqueados pelas nossas aves de rapina (facilmente
identificáveis, pois todas possuíam uma cruz de malta
no peito), Mato Grosso foi completamente esquecido
pelo poder imperial. Totalmente abandonados ao Deus-
dará, os nortistas viveram solitariamente por quase meio
século nesta região onde apropriadamente, à época, o
judas havia perdido as botas.

“Vivendo por um longo espaço de tempo num iso-
lamento atroz, os nortistas, num típico mecanismo de
defesa, viveram de si para si, egocentricamente.” E neste
confinamento, construíram um verdadeiro arcabouço
de usos e costumes, com profundas conotações regio-
nais, já que naquelas circunstâncias estavam pratica-
mente infensos às manifestações culturais alienígenas.
Que bicho que deu, madame? Deu na tão falada e nun-
ca assaz reconhecida tradição cultural cuiabana.

Não tendo para onde ir, com uma mão na frente e
outra atrás, eles foram ficando por lá mesmo, canoando
rio-abaixo, rio-acima, comendo seus pacuzinhos com
banana-da-terra e, de sobremesa, um bolinho-de-arroz,
que ninguém é de ferro. E assim vivendo, à sombra das
bananeiras, 40º, acabaram (ironia do destino) sentine-
las avançadas na conquista territorial portuguesa. Não
fora esse ato heróico do povo nortista, o cowboy Ronald
Reagan não teria cometido nenhuma gafe quando, via
Embratel, saudou-nos como cidadãos bolivianos.

Deitados em berço esplêndido, quer dizer, em suas
esplendorosas redes, manufaturadas pelas sinhás de
então, e, “desconhecendo a sua geografia, não assu-
mindo os seus entornos, num ensimesmamento pro-
fundo”, os cuia (como eles são chamados carinhosa-
mente, na intimidade) não perceberam que aos poucos

Ex-presidente da Fundação de Cultura de
Mato Grosso do Sul, advogado e pesquisador
nas áreas de folclore, música e cinema,
José Octávio Guizzo é autor das obras:
Roteiro/Tese “Alma do Brasil”,
“A Moderna Música Popular Urbana de
Mato Grosso do Sul” e “Glauce Rocha:
Atriz, Mulher, Guerreira”.

Montagem de Lennon Godoi
sobre foto retirada do livro
“Glauce Rocha: Atriz,
Mulher, Guerreira” e
ilustração de Jacinto
(MS Cultura,n. 3, 1985)



48 CULTURA EM MS - 2008 - N.1

a parte sulina do Estado vinha sendo paulatinamente
povoada por este quadrúpede, da família dos ruminan-
tes, nosso velho conhecido: o boi. E atrás dele quem
vinha? Isso, madame, a dona vaca! Era o começo da
bovinocultura que iria, daí para a frente, engordar a
burra de alguns latifundiários e servir de tema para os
nossos artistas, da viola e dos pincéis.

Mas foi preciso nada mais nada menos que uma
guerra para que o poder imperial acordasse de seu
letárgico sono e novamente percebesse que nós exis-
tíamos. Eureca! O sul de Mato Grosso havia sido in-
vadido pelos paraguaios. E a conseqüência imediata
do entrevero foi a introdução em nosso meio de dois
hábitos salutares, adquiridos dos invasores do solo
pátrio: o de tomar mate com água fria (o tereré) e o
de comer chipa quente – até os nossos dias, o único
produto de exportação da valorosa nação guarani.
Terminada a refrega, começa a fase do efetivo povo-
amento desta parte sulina do antigo emetê.  Passa-
dos os anos, hoje se constata facilmente que não só
o processo de ocupação, mas também, o de coloni-
zação desta parte sulina foi inteiramente diversa da-
quela do Norte.

A história está cansada de nos ensinar (qualquer dia
ela perde a paciência e nos reprova) que uma nação
poderosa, quando quer colonizar uma subdesenvolvi-
da, começa essa ação pela imposição subreptícia dos
seus padrões culturais. Quando o agente colonizado des-
pertar, já estará completamente macaqueado pelos as-
pectos predatórios. All right, madame?

Intramuros, este fato não aconteceu conosco. E foi
justamente por não ter havido essa integração e/ou
interação entre nortistas e sulistas, que cada vez mais se
aprofundou o distanciamento cultural
entre os dois povos.

Na realidade, etnicamente nós for-
mamos biotipos diferentes. O cuia-
bano é puxado pro curiboca (cruza
de índio com branco). Meio atarraca-
do. QI elevadíssimo de tanto comer
cabeça de bagre, quer dizer, de pacu,
rica em fósforo, segundo eles; en-

quanto que o sulista, bem... ...o sulista é a resultan-
te de uma tríade eugenésica: a dos intrépidos bandei-
rantes paulistas (de quem herdamos a tez alva e o
gosto pelo progresso), a dos valentes gaúchos (de
quem recebemos o espírito revolucionário, a indômita
bravura, o porte altivo e os olhos azuis) e a dos astu-
tos mineiros (de quem legamos a sagacidade política
e a fama de come-quietos). A dialetologia cuiabana
(expressão básica de uma cultura regional) nos evi-
dencia o modo de falar característico da gente do
Norte:

Na tchácara do tchico tchavié
Tem uma tchapa de tchumbo
Tochado no tchãooooon.
Tem um pé de matchitche tchotchô
E uma djaquêra djunto do tchãooon
Tchá, tche, tchó, tchú
Pisilâoooon.

Ou as expressões desse diálogo:
Djooon (João) – vai dá de i na casa de Bidi?
Bié – o quar que esse?
Djooon – Bidi, filho de Mané, casado
      co’a neta de Filó.
Bié – Póde que seja! (pode ser que dê)

Ou ainda: viadjante tchega, toma banho no
cotchipó, bedja, bedja as moças; tchupa cadju e
vâooon embora.

Essa entonação especial com a qual os nortistas pro-
nunciam as palavras nunca foi assimilada pelos sulistas.
O guaraná ralado (dizem que o formato do bastão e o

Escrevo-lhe para mandar notícias e lembran-
ças cá da terra. Sei que no momento você deve
estar muito ocupado, sentado numa mesinha de
bar, degustando uma cerveja muito gelada e um
generoso pedaço de bolo de arroz, num boteco
sobre o céu de Corumbá, cantarolando “Palmei-
ras brancas.... se requebrando... cidade branca é
Corumbá, melhor não há, nem cá nem lá”.

Não me consta que as almas e os anjos pos-
sam capturar lembranças da vida terrena. Mas
não há, tampouco, provas a favor ou em contrá-
rio.  Ainda assim, quero falar com você para  re-
cordar algumas de suas passagens cá embaixo.

Pra começar, lembro-me de como o conheci,
numa manhã, quando você bateu em minha

porta. Eu morava, nesse ano de 1975, na rua
Cabral, 1500 (endereço apropriado para um
professor de História). Abri a porta e um sujei-
to começou a crescer à minha frente: grandão
no  cumprimento e na largura, com um brilho
nos olhos e uma revista aberta nas mãos. Pro-
curava-me para conhecer pessoalmente o au-
tor de um artigo sobre pesquisa histórica em
Mato Grosso, que eu havia publicado numa
revista da universidade.

Ai teve início uma amizade da qual me or-
gulho até hoje.

Pois bem, meu amigo Guizzo. Lembro-me
claramente de seu caráter generoso, maior até
do que você mesmo, do seu entusiasmo pela

cultura da terra e pelo seu coração de menino,
capaz de fazer as maiores traquinagens e
esbaldar-se muito.

Quando você chegava em Corumbá, eu era
o primeiro a saber. A trabalho ou a passeio,
parecia que em Corumbá você se divertia pra
valer. A primeira coisa a fazer era procurar bolo
de arroz (feitos na velha receita cuiabana), ven-
didos em carrinhos na rua Delamare com a
Antonio Maria, no ponto de ônibus. Depois,
dar uma caminhada pela rua Frei Mariano em
busca de uma loja de discos que tinha em seu
estoque, encalhadas, algumas preciosidades
que você comprava sem pestanejar. Daí seguir
pela Delamare até a casa Oliva, onde os enca-

No céu de
CARTA AO MEU PREZADO AMIGO JOSÉ OCTÁVIO GUIZZO

Jorapimo, Valmir Corrêa e Guizzo num São João corumbaense perdido no tempo.

Corumbá

GMeu caro       uizzo
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remeleixo da nortista no ralar tornam a bebida extrema-
mente afrodisíaca) e o licor de pequi (que todo campo-
grandense costumava estigmatizar dizendo ser um tre-
mendo de um anticoncepcional), nunca foram introdu-
zidos em nossos costumes. Assim como nós nunca nos
interessamos pela arte das famosas rendeiras do norte
e, nem tampouco, das ceramistas de São Gonçalo. Por
acaso, o nosso incipiente movimento literário reflete
alguma influência dos vetustos mestres da Academia
Mato-Grossense de Letras? E os nossos artistas plásti-
cos receberam alguns influxos dos de lá? Com exceção
de Corumbá, que sempre manteve estreitas ligações com
Cuiabá, via rio Paraguai, nenhuma outra região de nos-
so estado cultiva ou cultivou as manifestações folclóri-
cas do Cururu e do Siriri. Dançando em outros ritmos,
o que o nosso povo sempre praticou foi a Catira e o
Pericão. Também em termos de cinema e de teatro não
vamos encontrar, como de resto em qualquer outra
manifestação artística, nenhum ponto de identidade que
nos aproxima(va). É isso mesmo, madame, nossos bi-
godes nunca se amarraram.

E exatamente como ontem, hoje, também, as aves
que aqui gorjeiam não gorjeiam como as de lá! Alguns
indicadores de nossa realidade hodierna informam-nos que
somos constituídos por uma sociedade cosmopolita e, por
isso mesmo, multifacetária, culturalmente falando.

E como Estado próximo do eixo Rio-São Paulo (os
nortistas possuem, dada a sua posição geográfica, uma
vocação amazônica) somos mercado franco favorito,
via indústria de massa, a ser mero agente importador
de produtos culturais daqueles grandes centros. Para
fugir a essa influência e também à nefasta ação do
colonialismo cultural externo, nós temos, urgentemen-
te, que resgatar a nossa memória e fortalecer os nossos
traços culturais básicos, espelhando as formas de mani-
festações culturais do sertão, do cerrado, que são múl-
tiplas e não codificadas. Esse papo de som universal
(ou “a arte não tem fronteiras”) é fomentado e só inte-
ressa às multinacionais do disco, coisa que os nossos
roqueiros (a par do “rock” ser uma música pobre ritmica-
melódica e harmônicamente) não entenderam até hoje,
talvez, porque, como Sansão, os cabelos longos e as

idéias curtas só lhes dão forças físicas para estrebucha-
rem no palco. Desde Tolstoy que nós aprendemos: uma
obra de arte será tão universal quanto mais profunda-
mente regional ela for. Vide Glauber, Guimarães Rosa,
Villa Lobos e, como exemplos caseiros, as obras de
Humberto Espíndola, os escritos de Lobivar de Matos e
as músicas do Almir, do Paulinho etc... etc... etc. Todos
eles extrapolaram o conformismo colonizado e aproxi-
maram-se de uma verdade regional, característicamente
formadora do nosso universo cultural.

Muito bem, madame! Concordo plenamente: seria
um pé-no-saco se todos os dias, nos quatro cantos do
mundo, todos os seres humanos, sem distinção de raça,
credo e cor comessem apenas ravióli e vestissem a mes-
ma túnica verde-musgo. Re – al – men – te!

Guardadas as proporções, o que houve entre nós foi
a mesma coisa. Os portugueses, não usando os instru-
mentos de domínio e penetração e cada vez cobrando
tributos mais pesados, fizeram com que o Brasil procla-
masse a sua independência. E os nortistas de Mato Gros-
so, em não nos conquistando e/ou catequisando, per-
mitiram que entre nós, sulistas, se formassem inúmeros
anticorpos de rejeição ao elo de integração que deveria
haver, naturalmente, entre os dois povos. Ao invés de
solapar as nossas resistências, eles apenas estabelece-
ram nestas bandas as instituições militares e as unida-
des arrecadadoras do fisco estadual, procurando, as-
sim, manter o sul sob o controle da oligarquia política
sediada em Cuiabá. Dois terços da receita pública esta-
dual advinham do sul e praticamente não tinham retor-
no. Só porque eles detinham o poder de mando? Saca-
nagem fratricida, né madame?

Falando nisso, e, abrindo um parênteses, há os que
dizem que todo ato do ser humano é político, seja ele
ativo ou passivo; outros acreditam que o aspecto eco-
nômico é o componente principal no progresso da hu-
manidade; outros ainda crêem que a história é o grande
farol que conduz os terráqueos e há até os que defen-
dem o fator genético como o preponderante no avanço
dos povos. Estes últimos, inclusive, acham até hoje que
a matéria orgânica judaica dá boa marca de sabão em
pó, melhor que o OMO, dizem.

lhes eram ainda maiores e as raridades mais
empoeiradas. Depois, lembra?, você me mos-
trava os LPs fantásticos de MPB, verdadeiros
clássicos e jóias de colecionador.

Daí, prosseguia seu cortejo solene e invariá-
vel: comer um peixe, beber cerveja e jogar muita
conversa fora. Só que tudo o que você falava
prestava, nada se jogava fora.

Nessas ocasiões você, Guizzo, mostrava-me
o quanto era conhecedor de sua gente, de sua
terra (um “pantaneiro” de Campo Grande) e a
sua grandeza de espírito, valorizando a cultura
e a história mato-grossenses. Suas análises an-
teciparam muito dos estudos que se fizeram bem
depois sobre a cultura regional. Apenas para
mencionar um exemplo, você foi um dos pri-
meiros a resgatar e exaltar dois poetas mato-
grossenses da maior grandeza, mas desconhe-
cidos de um grande público letrado: foi você,
na minha singela opinião, que chamou a aten-
ção para os poetas Manoel de Barros e Lobivar
de Matos e mostrou a importância deles para a
literatura brasileira, lembra disso?

sando muita preocupação. Dirigi-me ao local
da ocorrência inusitada e dei de cara com algo
mais inusitado ainda. Você, Guizzo, muito à von-
tade, estava deliciando-se com um banho de
imersão na velha banheira do casarão; velha,
porém grande o suficiente para acomodá-lo e
refrescá-lo do terrível calor de Corumbá.

Meu amigo velho de guerra: sei que muitas
coisas nos aproximaram, mas o que mais me
emociona até hoje é lembrar da relação de amor
que você cultivou com Corumbá e com a cultura
desta terra. É um amor incondicional que certa-
mente sobreviveu à sua curta vivência aqui em-
baixo, com a qual eu ainda não me acostumei.

Pois bem, meu amigo, a coisa aqui tá pre-
ta (como diz o Chico no seu samba), muita
mutreta, muito samba e futebol (que também
não anda aquela coisa!). Receba os meus cum-
primentos e as saudades minhas e de todos
que tiveram o privilégio de acompanhá-lo
neste vale de lágrimas terreno.

Um fraternal abraço,
Valmir.

Mas a sua humildade, típica dos grandes sá-
bios e dos espíritos evoluídos, decerto acha que é
um exagero de minha parte. Você foi também res-
ponsável pela valorização das festas folclóricas,
em especial quando você assumiu a Fundação de
Cultura do novo estado. Lembro-me de sua pre-
sença constante nas festas de São João de
Corumbá, das quais tenho ótimas recordações.

Mas o mais pitoresco de suas artes em
Corumbá aconteceu quando eu era secretário
de Educação, por volta de 1980. A sede da Se-
cretaria ficava num casarão residencial na pon-
ta da avenida General Rondon. Era um sobrado
adaptado precariamente para abrigar a reparti-
ção pública municipal e tinha um banheiro enor-
me. Numa manhã muito quente, você foi me
procurar logo que chegou à cidade e eu não
estava no gabinete. Alguém havia dito que eu
retornaria em breve e você decidiu esperar-me
ali mesmo. Quando voltei ao meu gabinete, um
funcionário apavorado me procurou imediata-
mente para dizer que havia um homem enorme
dentro do banheiro e de lá não saiu mais, cau-
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Nós, sem querermos, absolutamente, puxar a sardi-
nha para a nossa brasa, entendemos, salvo melhor juízo,
que todo o desenvolvimento sócio-político-econômico
nada mais é do que o processo cultural de um povo em
marcha. Futebol é cultura, como diz a tevê? Claro que
é. Uma bela jogada da dupla Pelé x Coutinho não ficava
devendo nada a um pas-de-deux do Nureyev e Margot
Fonteyn. E nas artes plásticas a pintura em porcelana?
Também, só que elitista. E o canto folk de um caboclo
lá da Pontinha do Cocho, em Camapuã? Lógico, cultu-
ra popular. Madame pergunta se o discurso mequetrefe
de um político idem é cultura? É, só que kitsch. Um
artigo do senador Roberto Campos (eleito por eles) ei-
vado de citações ininteligíveis? Cultura erudita e/ou aca-
dêmica, no mais das vezes, cristais puros.

Enfim, pra encurtar a conversa, em verdade vos digo,
que desde o grito primal até a última viagem interpla-
netária, ou seja, em todos os atos humanos, na subja-
cência deles, está implícito o fenômeno cultural. Antro-
pologicamente, esta assertiva já está assente de
há muito. Aliás, Nabucodonosor já ensinava aos seus
netinhos: a cultura é um dado permanente!

Na zorra dos organogramas administrativos da maio-
ria dos Estados brasileiros, nós vemos a área cultural ge-
ralmente atrelada às Secretarias de Educação (a maioria
dos pedagogos/demagogos/visionários repetem feito
papagaios: “a cultura é a educação permanente”. É por
essas e outras noções imbecis que o sistema educacional
brasileiro está completamente falido); quando não à Se-
cretaria de Ciências e Tecnologia; ou de Lazer e Turismo
ou ainda de Desporto. São Paulo, Minas e até a pequenina
Alagoas já entenderam que justamente por inter-relacio-
nar-se com todas as áreas é que a cultura tem de merecer
uma secretaria própria, como acaba de ganhar um Mi-
nistério específico da Nova República. Ufa! Olha madame,
acho que este foi o maior parênteses explícito de minha
obra e graça, em toda a minha vida, juro!

Mas, onde é que estávamos mesmo? Ah, sim... falá-
vamos de guarnições e mecanismos de arrecadação, ve-
lho e conhecido tema da exploração do homem pelo
homem. Foi, então, quando nós, sulistas, deslocamos o
eixo econômico do Norte para Corumbá (o maior
entreposto comercial do antigo Estado no final do século
XIX e primeiras décadas de 1900) e, posteriormente, para
Campo Grande, com a desativação da navegação fluvial

e o advento da estrada de
ferro. Éramos o esteio (êta
lasqueira!) da economia es-
tadual e só não poderíamos
cortar e jogar de mão por-
que a cada dia o governo
nos cobrava uma maior
soma de encargos. Na rea-
lidade só nos faltava a in-
dependência política para
sermos donos de nosso pró-
prio nariz. E o empenho por
ela teve inúmeros lances (in-
clusive, um pré-histórico,
quando da mudança da
Capital de Vila Bela da
Santíssima Trindade para
Cuiabá. Naquela época se
preconizava a criação de

dois Estados: um ao Norte com capital em Vila Bela e o
outro ao Sul – isola! – com capital em Cuiabá), e come-
çou em fins do século passado, como um processo de
luta armada (no qual se avulta a figura de Jango
Mascarenhas, nosso herói/mártir, enterrado no cemitério
de Aquidauana e em cuja lousa de mármore existe uma
inscrição em francês que retrata muito bem o seu espíri-
to de combate e o quanto ele perturbou os nortistas: “Ao
passares por aqui, não chores, porque mesmo morto,
continuo vivo”); continuou com o da revolução burgue-
sa dos Barões do Café, de 1932, também chamada de
constitucionalista, na qual o senador Vespasiano Martins
(nosso líder exilado), dividiu o Estado, por poucos me-
ses, mas dividiu; e chega em Jânio Quadros (nosso líder
renunciado) que, na fase das articulações políticas, re-
presentou uma grande esperança para os condutores do
movimento separatista, de vez que era sul-mato-grossense
como nós. Mas ao receber uma Comissão deles, no Pa-
lácio do Planalto, e vendo um cartaz da campanha, onde
aparecia o mapa do antigo Estado de Mato Grosso sen-
do cortado ao meio por uma tesoura, mijou solenemen-
te pra trás, dizendo: “esta tesoura, na realidade, corta o
meu coração”. Ao depois, perguntado por Eloá porque
tinha feito aquilo com os seus coestaduanos, respondeu:
“fi-lo porque qui-lo!”. Deste dia em diante o remorso
começou a corroer as entranhas do Presidente a tal pon-
to que no fatídico 25 de agosto daquele ano de 1961,
não mais podendo resistir, com a cabeça cheia de mi-
nhocas, renunciou ao cargo de Presidente da República
alegando forças ocultas, pois sim.

Ultrapassada a fase das articulações políticas, aquela
mesma força oculta que tinha levado Jânio ao tresloucado
gesto fez com que o movimento divisionista desembocas-
se na Lei Complementar nº 31 de 11 de outubro de 1977.
Assim como a proclamação da independência brasileira
foi feita por Dom Pedro I, que era português, a nossa foi
consumada pelo general Geisel, que era gaúcho, após ler
um volumoso estudo da Adesg [Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra] onde se evi-
denciava que topograficamente, climaticamente, etnica-
mente, economicamente e outros mente mais, as duas
regiões eram completamente distintas. E como naquela
proclamação, nesta também estavam ausentes os grandes
movimentos de massas. O povo calado, mas atento, a
tudo assistia. Tão Brasil, não madame? Até parece aquela
passagem bíblica, escreveu certo por linhas tortas, não?

A inevitável separação, no entanto, estava finalmen-
te homologada. E se ela não fora consensual, ao menos
consentida foi. O dado concreto é que daquela velha e
manifesta incompatibilidade de gênios resultou o divór-
cio definitivo das partes. E pelo mais que dos autos
conste, às fls. tantas, a gente vê ambos os lados se
darem por satisfeitos e em hipótese alguma manifes-
tam, sequer, o menor esboço de reconciliação. Pensam
e agem separadamente, com idéias e ações distintas.
Tanto isso é verdade verdadeira que o governo daqui,
eleito pelo povo, é PMDB e lutou pelas diretas já; en-
quanto o de lá, excomungado pelo padre Pombo,
malufou e escafedeu-se. Dizem até, madame, que na-
quele dia sinistro o céu de Cuiabá escureceu-se todo,
como se vestisse luto, mas mesmo assim o Serviço de
Metereologia informava que a temperatura lá fora era
de 42º, o que fazia a população cuiabana, incrédula,
exclamar em uníssono: eh – ah dgente!
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POR GILBERTO LUIZ ALVES

DDepoimentos de época atestam que, na década de
1960, um ambulante oferecia as suas pinturas aos tran-
seuntes nas ruas de Campo Grande. Eram paisagens
acadêmicas que ainda não captavam suficientemente a
singularidade regional. Mas eram amostras reveladoras
do potencial daquele que, no crepúsculo do século XX,
Ricardo Brandão consideraria “o mais sul-mato-grossense
de nossos artistas plásticos” (Tela “Fazenda Modelo”,
p.52). Tratava-se de Ilton Antunes da Silva, nascido em
Ponta Porã no ano de 1944, filho de Abílio, funcionário
público federal, e de Conceição, a notável primitivista
que esculpia em madeira, reiterativamente, os bugres
que a tornaram conhecida nacionalmente.

Homem da fronteira, Ilton conheceu a campanha e
as figuras humanas que circulavam pela região.
Ervateiros, peões e todas as modalidades de trabalha-
dores envolveram-se em suas vivências. Ele mesmo foi
trabalhador de muitos ofícios. Sedento de liberdade e
boêmio, como qualquer homem fronteiriço, gostava
de estar com mulheres, de festas e de beber nos
bolichos. Envolveu-se em muitos bochinchos e conhe-
ceu bandidos. Quando foi impelido por uma necessida-
de irrefreável de pintar, esses personagens e essas
vivências ganharam destaque em suas telas.

As pinturas da série que ele denominou Cores e Mitos
são a sua principal marca. Surgidas no início da década
de 1970, as obras dessa fase encantam pela suavidade
das figuras, sobretudo mulheres, pintadas com cores
chapadas e contornos filetados. À tela é acrescentado
um criativo recurso, representado por uma moldura de
madeira para onde se projetam os filetados da pintura.

a celebração
Assim, as molduras se integram à obra. De início, Ilton
entalhava essas projeções, usava corante para escurecer
os baixos relevos, lixava, aplicava selador e encerava a
madeira. Mais tarde, com o auxílio de pirógrafo, sim-
plificou o processo ao eliminar o entalhe e a pintura
dos baixos relevos.

A série Cores e Mitos vem acompanhando as suas
andanças pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, infelizmente,
ele já não reside em Mato Grosso do Sul. Mas suas
peregrinações ofereceram matérias de inspiração e ele-
mentos de composição para novos trabalhos da série.

do trabalhador

EM SEU BARRACO,

NAS GALERIAS DE NOVA YORK

OU NAS FESTIVAS PRAIAS DO SUL.

ILTON SILVA, PEREGRINO E INQUIETO,

CELEBRA A PAIXÃO PELO HUMANO

EM SEUS QUADROS.

DOS AUTO-RETRATOS NOS ENCARA,

PUNGENTE, ENIGMÁTICO.
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O Rio de Janeiro e o litoral sul estão presentes em mui-
tas de suas obras mais recentes (Tela “Série Cores e
Mitos”).

Mas, já na década de 1980, apesar do sucesso jun-
to ao público da série Cores e Mitos, a produção artís-
tica de Ilton estava passando por uma sensível diversifi-
cação. Uma mais aguçada consciência política e a ade-
são aos ideais socialistas o levaram a celebrar o traba-
lho. Afloraram telas centradas na lida dos trabalhado-
res, principalmente os do campo, por força do caráter
dominante da economia regional, fundada na pecuá-
ria, e de sua própria origem pessoal ligada à campanha
fronteiriça. Começou a explorar outros recursos que não
as pinturas chapadas, os filetados e as pirogravuras da
série Cores e Mitos. Acentuaram-se preocupações for-
mais com luz, sombra e, mesmo, com textura.

 Em paralelo, nos salões de artes plásticas de Mato
Grosso do Sul, o artista tornou-se presença constante e
acumulou sucessivos prêmios.

Ilton sempre foi muito prolífero e, sistematicamen-
te, surpreende pelas novas soluções que pesquisa. Irre-
quieto, não se acomoda aos resultados de uma fase
que parece ter chegado à maturidade. Dedica-se, com
afinco, à exploração de novos recursos, de forma a ins-
taurar alguma novidade em seu trabalho. Pinta obsessi-
vamente, então. Ao chegar a um novo resultado equili-
brado, não o explora de forma a esgotá-lo, inclusive do
ponto de vista do mercado, e força a emergência de
outra fase. Reitera-se a sua obsessão e as telas fazem
explodir as novidades. Essa busca permanente fez, tam-
bém, com que realizasse muitos trabalhos que não se
enquadram em suas fases mais conhecidas. Esses fora
de série existem em escassa quantidade. Alguns são
exemplares raros.

As telas que celebram os trabalhadores do campo
podem ser agrupadas em pelo menos quatro momen-
tos merecedores de registro. O primeiro, sem dúvida,
foi aquele que explodiu na primeira metade da década
de oitenta, que lhe assegurou, inclusive, premiações
nos salões da Fundação de Cultura de Mato Grosso do
Sul (Tela “Peão Bêbado”).

O segundo momento correspondeu à fase denomi-
nada Piraputangas. O artista, em 1985, permaneceu al-
gum tempo nesse distrito paradisíaco de Aquidauana, à
beira do rio homônimo, onde pintou freneticamente.
Produziu dezenas e dezenas de telas que são puro dese-
nho. Seus ideais socialistas estavam, então, exacerba-
dos, o que conferiu ao seu trabalho um tom panfletário.
As cores quentes favoreciam a criação de uma atmosfera
tensa, pertinente às tomadas de propriedades rurais por
trabalhadores, algo que afloraria como marca registrada
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST). Nas composições, os instrumentos de trabalho –
a enxada, o machado e a foice – eram brandidos como
se armas de guerra fossem (Tela “Trabalhadores III”).

O terceiro momento se materializou numa exposição
realizada na Manhatan Gallery, do marchand Wilson
Moraes, o SEAROM. As ralas cores esmaecidas resulta-
ram de um procedimento em que Ilton, com panos e
trapos, espalhava e limpava as tintas aplicadas nas telas
(Tela “Escola Municipal”, p. 53).

O quarto momento, talvez o mais brilhante, suce-
deu-se às pesquisas do artista com o recurso da espátula.
Até mesmo telas abstratas foram produzidas, quando
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Ilton Silva, a.c.i.d.
Meu BarracoMeu BarracoMeu BarracoMeu BarracoMeu Barraco

50 x 70 cm.
Técnica Mista (Óleo e Colagem

sobre Tela)
s. d. (Década de 1990)

Ilton Silva, a.c.i.d.
Série Peão: o RaptoSérie Peão: o RaptoSérie Peão: o RaptoSérie Peão: o RaptoSérie Peão: o Rapto

1,40 x 1,20 cm.
Óleo sobre Tela

1993
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Hilton A. S., a.c.i.d.
Fazenda ModeloFazenda ModeloFazenda ModeloFazenda ModeloFazenda Modelo

55 x 70 cm.
Óleo sobre Tela

s. d. (Década de 1960)

Ilton Silva, a.c.i.d.
Série Cores e MitosSérie Cores e MitosSérie Cores e MitosSérie Cores e MitosSérie Cores e Mitos

41 x 33 cm.
Óleo sobre Tela com moldura de

madeira pirogravada (4,5 cm.)
1998

Ilton Silva, a.c.i.d.
Peão BêbadoPeão BêbadoPeão BêbadoPeão BêbadoPeão Bêbado

60 x 50 cm.
Óleo sobre Tela com moldura de

madeira pirogravada (4,5 cm.)
1983

Ilton A. Silva, a.c.i.d.
TTTTTrabalhadores I I Irabalhadores I I Irabalhadores I I Irabalhadores I I Irabalhadores I I I

78 x 120 cm.
Óleo sobre Tela

1985
Tela premiada no IV Salão de Artes
Plásticas de Mato Grosso do Sul,

1985.
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Ilton A. Silva, a.c.i.d.
Escola MunicipalEscola MunicipalEscola MunicipalEscola MunicipalEscola Municipal

40 x 60 cm.
Óleo sobre Tela

1989
(Adquirido na Manhatan Gallery)

Ilton Silva, a.c.i.d.
Lida de PeãoLida de PeãoLida de PeãoLida de PeãoLida de Peão

60 x 100 cm.
Óleo sobre Tela

1995

Ilton Silva, a.c.i.d.
Auto-RetratoAuto-RetratoAuto-RetratoAuto-RetratoAuto-Retrato

65 x 90 cm.
Óleo sobre Tela

2005

Ilton Silva, a.c.i.d.
Série LitoralSérie LitoralSérie LitoralSérie LitoralSérie Litoral

55 x 71 cm.
Óleo sobre Tela

2007

Trajetória revela variedade
de técnicas e emergência

de novas fases
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começou a explorar esse instrumento. O resultado ma-
duro se expressou em uma mostra realizada na Caixa
Econômica Federal, Agência da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (UFMS), no ano de 1995. O
desenho é refinado. Desde a concepção, sem utilizar
sequer o recurso do esboço, até o detalhamento final,
os contornos das figuras e seus movimentos, produzi-
dos pela espátula e pelo estilete, jamais exigiram corre-
ções ou complementações (Tela “Lida de Peão”).

Mas o forte impacto exercido pela série Cores e Mi-
tos, contra a própria vontade do artista, continuou exi-
gindo um permanente retorno às suas realizações. Inclu-
sive uma exposição individual em Nova York foi agendada
pela Lawrence Gallery, no ano de 1993, com a condição
de que o material produzido fosse dessa série. Todos os
trabalhos expostos foram comercializados.

Por força de sua militância política, que o levou, in-
clusive, a inscrever-se no Partido Comunista Brasileiro
(PCB), depois Partido Popular Socialista (PPS), Ilton era
constantemente solicitado a apoiar movimentos sociais
e campanhas eleitorais de candidatos de esquerda. Nes-
sa empreitada, passou a ter ao seu lado o artista plástico
Darwin Longo de Oliveira. As telas resultantes, quase que
indefectivelmente, focalizavam manifestações e eventos
cotidianos que cercavam esses movimentos.

Na década de 1980 e início da de 1990, com Darwin
e a companheira de então, Kátia Ângelo, o artista inte-
grou também o Grupo Urucum, que pintava, a seis mãos,
temas ligados ao interior e ao trabalho no campo.

Numa nova série, denominada Seres Extraordinári-
os, fica evidenciado um elo com a série Cores e Mitos,
em especial pela exploração dos elementos de compo-
sição. Na obra intitulada Auto-Retrato, por exemplo, o
artista segura uma tela de onde se projetam figuras que
retomam, sob outra forma, as linhas das pirogravuras
antes realizadas nas molduras de madeira. Telas dessa

fase também reproduzem seres míticos com suas for-
mas imaginárias, mas agora mais saturados em núme-
ro, construídos com o recurso da espátula e resultantes
de movimentos espontâneos e soltos. O estilete
complementa as obras ao conferir traços e contornos
às figuras, substituindo os filetes da série Cores e mitos
(Tela “Auto-Retrato”).

Hoje, itinerante pelas praias do litoral sul, mas ain-
da centrado em seu compromisso político com o tra-
balho, Ilton capta as relações sociais ao focar os bares
da orla marítima, os locais onde as pessoas se encon-
tram e convivem, as atividades desenvolvidas por tra-
balhadores e as suas escassas alternativas de exercício
do lazer.

Mas a terra de origem, agora distante, cobra o preço
de direito pela sua formação e o tange para a retomada
de velhos temas. Por isso, telas com barracos, acampa-
mentos, favelas e as figuras humanas, típicos da frontei-
ra sul, reaparecem com uma indisfarçável teimosia nos
entremeios das novas produções (Tela “Série Litoral”).

E assim será enquanto viver Ilton Silva, um artista
cuja obra, além de encarnar a própria celebração do tra-
balhador, expressa com muita inspiração a singularidade
cultural de Mato Grosso do Sul. Enquanto produzir, os
trabalhadores de seu estado fronteiriço continuarão sen-
do personagens privilegiados e, por meio deles, serão
objetivadas as suas formas de produzir, de ser e de sentir.

Concluindo, é imperativo reconhecer que, por cap-
tar a forma pela qual se plasmam as relações sociais na
região, a obra de Ilton se tornou um dos mais impor-
tantes registros da história feita pelos homens no espa-
ço sul-mato-grossense.

GILBERTO LUIZ ALVES é
colecionador de arte e professor
da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade
para o Desenvolvimento do Estado e
da Região do Pantanal (Uniderp).

As obras que ilustram
este artigo integram o acervo
de Gilberto Luiz Alves.
Reprodução: Marian Jan Chudechi Jr.
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O ficcionista mineiro João Guimarães Rosa nasceu
em 1908, em Cordisburgo, nos sertões das Gerais.
Em 2008, as comemorações do seu centenário mo-
bilizaram intensamente as universidades e os meios
de comunicação de massa. Nascido em 1916, o poeta
pantaneiro Manoel de Barros comemorou em 2007
os 70 anos do lançamento de seu primeiro livro,
“Poemas concebidos sem pecado”. A proximidade en-
tre as duas comemorações fez bruxulear, em alguns
recantos, certa velha ladainha de que Barros deve o
vigor da sua poesia ao fato de emular as soluções
estéticas do narrador rosiano. Um estudo aprofundado
e comparativo das duas obras, no entanto, não
confirma essa primeira – e muito difundida – impres-
são. Verifiquemos as marcas de estilo que induzem
os leitores a tal equívoco.

Autor inconfundível, de autêntica personalidade,
espírito universal, sintaxe pouco brasileira, estilo terso e
algo arcaico. Foi com esse entusiasmo que a crítica sau-
dou o lançamento de “Sagarana”, de Guimarães Rosa.
Espanto e entusiasmo também marcam as palavras de
Antônio Houaiss na descoberta da obra de Manoel de
Barros: surto inaugural de pura poesia em estado de
nascente, sem “ismos” classificatórios capazes de
qualificá-la nas fulgurâncias da sua criatividade.

Perplexidade e admiração são os efeitos produzidos
no receptor diante do inusitado da linguagem, da
inventividade sintática e da criatividade imagística pre-
sentes nos livros de Manoel de Barros e de Guimarães
Rosa. De fato, a um primeiro contato, parece haver algo
comum entre suas obras.

Manoel de Barros, em “Poemas concebidos sem
pecado” (1937), e Guimarães Rosa, em “Sagarana”
(1946), especialmente no conto “São Marcos”, defen-
dem uma arte poética que apresenta similitudes. Barros
defende ruptura (na forma e conteúdo) frente à poesia
tradicional, e faz poesia narrativizada, ficcionalizada, que
capta a linguagem comum e a cultura do homem
pantaneiro – no léxico, na sintaxe e na sabedoria prover-
bial. O poeta privilegia a busca do sentido inaugural das
palavras, prenuncia a criação lexical, constrói linguagem
de sintaxe arrevesada, instaura o insólito e evidencia a
predileção em retratar as pessoas simples e humildes, os
loucos, os bêbados e as coisas ínfimas e sem valor, vendo
na ilogicidade do mundo infantil e dos dementes uma
porta para o poético.

Guimarães Rosa empreende esforço consciente para
elaborar uma linguagem nova, pessoal, que incorpore a
poesia ao cotidiano do homem, transcendência que
busca ao transformar suas narrativas em alegoria. A arte
deve, por isso, ao mesmo tempo, provocar emoção e
raciocínio. Esse efeito se constrói com a manipulação
do léxico, a partir da criação de neologismos, subver-
sões sintáticas, inversões frásicas, mudanças da catego-
ria gramatical das palavras e metáforas estranhas, vigo-
rosas e belas. A ficção rosiana, cujo meticuloso

CENTENÁRIO DE

NASCIMENTO DE

GUIMARÃES ROSA E

OS 70 ANOS DA

PRIMEIRA OBRA DE

MANOEL DE

BARROS RENOVAM

O EQUÍVOCO DE

QUE O POETA

PANTANEIRO É

DISCÍPULO DO

FICCIONISTA DO

SERTÃO DE MINAS.

O Barros do Pantanal
experimentalismo lexical a torna, quanto a esse aspecto,
o que há de mais inovador na língua portuguesa, por
muitos é considerada, devido à força e magnitude da
sua inventividade, o ponto culminante da literatura
brasileira no século XX.

Ambos, portanto, avivam a língua, contribuem para
a estruturação de uma atmosfera inovadora e acentuam
o tom de originalidade de suas produções. Entretanto,
apesar dessas similitudes, eles divergem em outros as-
pectos.

Para recobrar a expressividade literária da palavra,
Barros e Rosa, no campo lexical, reaproveitam vocábu-
los já existentes da língua portuguesa: expressões de
cunho regionalista, de termos arcaicos e eruditos e, prin-
cipalmente, criam novas palavras formadas a partir de
diferentes mecanismos lingüísticos, entre os quais se
sobressaem o prefixo, o sufixo, a aglutinação, a fusão
de vocábulos e a analogia.

Se Rosa obtém do sertão de Minas Gerais elementos
para a sua poética, a sabedoria do bugre e a linguagem
do homem pantaneiro – com seus ditos populares, sua
coloquialidade e sua inventividade ao nomear as coisas –
são as matrizes do vocabulário de Barros. Isso significa
dizer que os projetos estéticos dos dois escritores, ainda
que personalíssimos, têm um mesmo ponto de partida:
o desejo de inovar e mesmo revolucionar a língua. Nisso,
eles se aproximam. Com relação ao sistema literário bra-
sileiro, a obra de cada um representa ruptura e avanço.
Ruptura pela força da inventividade e pelo engendramento
imagístico em patamares raramente alcançados; avanço
por estabelecerem um novo parâmetro, a partir do qual
se deve reposicionar os autores que os precederam, e a
partir do qual os novos autores devem se projetar.

A realidade do Pantanal, na poesia de Barros, é
desrealizada ao extremo. A composição poética do es-
critor mato-grossense organiza em imagens as contra-
dições do mundo. E o poeta, qual demiurgo, movido
pela força adâmica de nomear, revisita o caos e instaura
um novo cosmo. Assim, para engendrar o tropos, Bar-
ros cria uma significação distante do mundo analítico
habitual, valendo-se de rupturas semânticas, fragmen-
tação de frases, montagem caótica de versos, ausência
de semelhança causal entre as coisas e inusitado liame
de elementos díspares. Tais estratégias discursivas ins-
tauram uma poética que subverte o real como denún-
cia da coisificação do homem por uma sociedade
desumanizadora, que precisa urgentemente ser modifi-
cada, revolucionada.

Muitas das metáforas de Manoel de Barros são du-
plamente inventivas, com aguda polissemia dos efeitos
de sentido: cada termo é uma metáfora inventiva, e a
junção delas cria uma terceira imagem, complexa. Esse
procedimento é um dos traços distintivos do estilo do
autor. Outra marca barreana é a síntese imagística, o
constructo compacto do poema explodindo em muitos
significados.

POR KELCILENE
GRÁCIA-RODRIGUES

e o Rosa do Sertão

Nas ilustrações de Poty,
jaburus no ninho da poesia

intimista de Manoel e
boiada guiada nas

amplas veredas das
palavras, em Guimarães.

LITERATURA
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Manoel de Barros sintetiza, corta, minimiza o nú-
mero de vocábulos e constrói metáforas que trazem,
dentro de si, outros jogos metafóricos. Dessa forma,
condensa o significante e multiplica os significados, em
um movimento que, pela complexização imagética, um
tropos amplifica e desnorteia o sentido do outro em
movimento recíproco, ao mesmo tempo convergente e
explosivo, pelo qual o poeta obtém, do mínimo, o má-
ximo: com poucas palavras, em versos desnorteantes,
Barros apresenta um novo modo de ver, revelar e inter-
pretar o mundo.

Em Guimarães Rosa, o procedimento metafórico não
só é diverso, como a construção se efetiva por um mo-
vimento oposto ao empreendido por Barros. O ficcionista
mineiro multiplica os vocábulos e os semas, encadeia
uma sucessão de metáforas em uma série de imagens,
com o fito de construir um significado novo em que as
metáforas são complementares, surgindo de um sem-
número de vocábulos que se sobrepõem uns aos ou-
tros, propiciando um efeito barroco. Em Barros, há
condensação de semas para expandir o significado; em
Rosa, há multiplicação de palavras, para apreender a
realidade, e assim dotá-la do significado que o artista
nela vê.

A metáfora, em Barros, não se liga aos neologismos;
já em Rosa, a metáfora muitas vezes surge junto ao neo-
logismo e, em muitas ocasiões, emerge da sintaxe mani-
pulada. Em Rosa, a metáfora é de invenção, e elas se
sucedem como imagens complementares; em Barros, é
complexa, na junção de duas metáforas de invenção para
construir uma terceira imagem, forte e impactante. A
roupa nova lexical, o vigor do canto pelo ritmo musical e
a plumagem das palavras metafóricas rosianas não con-
figuram a complexidade semântica que as metáforas de
Manoel de Barros apresentam. Na reportagem “Entre-
meio com o vaqueiro Mariano”, Rosa descreve sua esta-
da no Pantanal; a partir das descrições ali apresentadas
podemos comparar as metáforas do ficcionista para re-
tratar a paisagem que também sensibiliza Barros. Não
constatamos nenhuma metáfora complexa, ao modo de
Barros, no discurso rosiano. É, pois, no discurso poético
instaurado pela metáfora – mais do que na busca pela
palavra adâmica, que os dois, embora de modo diverso,
mas próximos, empreendem – que eles se distinguem
radicalmente um do outro.

A força da literatura de Guimarães Rosa advém da
multiplicidade de fatores lingüísticos manipulados pelo
escritor no caudal de suas narrativas, enquanto a força
da poesia de Manoel de Barros decorre da concentração
imagística de suas metáforas. Em ambos, o significado
constituído é inusitado e decorre dos efeitos polissêmicos
da seleção vocabular e da construção do discurso.

Partindo de realidades culturais diversas, o sertão
mineiro e o pantanal sul-mato-grossense, Rosa contem-
pla as veredas e os buritis e Barros, os corixos e o vôo
dos jaburus. Quanto à construção discursiva da metáfo-
ra, no entanto, algo mais profundo os une e aproxima:
uma radical subversão dos meios lingüísticos e literá-
rios que herdaram do cânone. Essa proximidade casa-se
muito bem com o conceito de afinidade eletiva: um
parentesco espiritual, como se membros de uma mes-
ma família literária, resultado da eleição de vontades e
desejos que são próximos, o que não se dá, evidente-
mente, no vazio ou na placidez da espiritualidade pura,
mas na conjunção de fatores históricos, culturais e lite-
rários e se realiza na obra ímpar de cada um.

Como a subversão semântica em Barros se eviden-
cia pela força da metáfora complexa ou do neologismo
de função, sua poesia, em um primeiro contato, causa
tanto estranhamento quanto o jorro imagético e a ouri-
vesaria lexical da ficção rosiana. Assim, as duas obras
impactam o leitor com o inusitado; daí muitos os con-
siderem próximos – o erro é classificar o poeta imitador
do ficcionista. Diante de suas obras, o estranhamento
do leitor os aproxima; quando confrontados os projetos
poéticos que se propõem, o elã revolucionário os irma-
na, a busca da essência da palavra os faz parceiros;
entretanto, em muito os diferenciam as soluções
discursivas que empreendem e, em especial, o sentido
estético da personalíssima obra que cada um realizou.

A comparação entre ambos desvenda, portanto, a
grandeza de personalidades díspares, com visões de
mundo quase antagônicas e projetos literários bastante
particulares. Manoel de Barros e Guimarães Rosa: no
percurso dos corixos e das veredas, em busca da alegada
similitude entre as suas poéticas, encontramos foi o
espírito do tempo comum em que viveram e as afinida-
des eletivas que os fizeram membros de uma mesma
família literária – a dos subversivos inventores de novas
línguas literárias.

KELCILENE GRÁCIA-RODRIGUES
é professora de Literatura Brasileira e
de Teoria da Literatura na UFMS, lotada
no câmpus de Três Lagoas. Atua no curso
de Letras em Três Lagoas e nos cursos
de Pós-Graduação em Três Lagoas e
Campo Grande. É doutora em Estudos
Literários pela Unesp de Araraquara,
com a tese “De corixos e de veredas:
a alegada similitude entre as poéticas
de Manoel de Barros e Guimarães Rosa”.

Manoel de Barros (à esq.)
e Guimarães Rosa:
duas formas diversas
de subverter os
vocábulos e a literatura.
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O internauta em férias está indeciso? Basta consul-
tar o “oráculo” Google que vai encontrar um passeio
diferente no Pantanal: uma mistura de turismo de con-
templação, história, cultura e ecologia. “Venha partici-
par dessa fantástica expedição e conhecer a Vila dos
Diamantes!”, anuncia o site. As vagas limitadas são para
uma expedição fluvial que percorre a antiga Rota das
Monções, consolidada no século XVIII.

No cenário da aventura, a região norte de Mato
Grosso do Sul – na Bacia do Alto Paraguai –, os am-
bientes são típicos dos pan-
tanais formados pelo rio
Taquari: o da Nhecolândia
e o do Paiaguás. A Vila dos
Diamantes, atual distrito de
Jauru, que pertence a
Coxim, já abrigou mil ga-
rimpeiros. Hoje, ali vivem
aproximadamente 40 famí-
lias que tiram seu sustento
da produção de hortifruti-
granjeiros.

Se os diamantes gran-
des acabaram e quase não
existem mais garimpeiros
trabalhando no rio, as mar-
gens do Coxim, Jauru e

Taquari ainda guardam muitos tesouros da história, como
os sítios arqueológicos com cerâmicas e urnas funerá-
rias de antigos povos indígenas, ou os petróglifos dei-
xados pelas monções nas rochas que acompanham os
rios.

O atual roteiro turístico da Rota das Monções foi
resgatado, estudado e aperfeiçoado durante os últimos
dez anos pelo Consórcio Intermunicipal para o Desen-
volvimento Sustentável da Bacia do Taquari (Cointa) e
organizações parceiras. “Por conta da baixa diversifica-

Tem aventura
diferente no Pantanal

NOVA OPÇÃO TURÍSTICA RESGATA REFERÊNCIAS DO PASSADO DE MATO GROSSO DO SUL

EM UM ROTEIRO DE AVENTURA E ALERTA PARA A NECESSIDADE DE

PRESERVAR BELEZAS NATURAIS E EXPRESSIVOS REGISTROS HISTÓRICOS.

Segundo pesquisas
arqueológicas, a presença

indígena na planície
pantaneira remonta há
mais de oito mil anos.

Pinturas rupestres feitas
pelo homem pré-histórico

foram descobertas nas rochas
e cavernas das propriedades

rurais da região.

Petróglifos são inscrições em
baixo relevo. Foram gravadas
pelas monções como forma
de registrar a passagem de

expedições, marcar pontos de
referência ou indicar os

melhores caminhos fluviais.

Na Rota das Monções o
turista conhece a história,

a cultura e uma exuberante
natureza dentro e também

fora do barco, quando é
preciso atravessar trechos de

corredeiras, cachoeiras e
descansar para as refeições

em companhia de anfitriões
pantaneiros. Outra atração

fica por conta dos paredões
rochosos que acompanham
os rios dessa região onde se

pode observar um grande
número de araras-azuis

fazendo ninhos.

POR ALLISON ISHY

ROTA DAS MONÇÕES

TURISMO CULTURAL
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ção da base econômica da região, temos buscado alter-
nativas com o turismo relacionado à história e à cultura
de nossa região”, afirma o assessor técnico do organis-
mo, André Luiz Rachid.

Em Mato Grosso do Sul, apenas o Cointa e duas
agências de turismo oferecem o passeio. Uma delas, do
turismólogo Ariel Albrecht, faz divulgação na Europa.
“Os turistas que fazem a Rota das Monções são surpre-
endidos por uma região de cachoeiras, corredeiras e ve-
getação de cerradão que estão em áreas de planalto mui-
to próximas do Pantanal.”

Antigamente era assim
A descoberta de ouro no rio Cuiabá, em 1719, conso-

lidou a Rota das Monções como um movimento de ocu-
pação e expansão territorial no Brasil. Antes, já haviam
passado pelo mesmo caminho os espanhóis e portugue-
ses em busca da mitológica cidade de Eldorado, provavel-
mente do império Inca, onde havia um rei branco, uma
montanha de prata e muito, muito ouro.

Várias cidades, como Camapuã, Coxim e Cuiabá sur-
giram ao longo da Rota das Monções. Com a conces-

A partida da Monção,
de José Ferraz de Almeida
Junior - 1850/1899

são da Coroa Portuguesa, empreendedores partiam em
longas canoas desde Porto Feliz, em São Paulo, na mar-
gem esquerda do rio Tietê, até Cuiabá, no Mato Gros-
so. Durante quatro a seis meses de viagem, as mon-
ções percorriam três mil quilômetros, enfrentando os
Kaiapó, na Bacia do Paraná, e depois, na Bacia do
Paraguai, os temidos Guaikuru, indígenas cavaleiros, e
os Payaguá, guerreiros das águas.

Compostas de canoas de troncos inteiriços, medin-
do entre 15 a 17 metros, sem leme e sem mastro, as
monções levavam mantimentos, passageiros e merca-
dorias. Na volta de Cuiabá, o carregamento mais valio-

Mapa elaborado com base em
original de Dalbert Pereira de Paula
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A Rota das Monções trabalha
com oportunidades sólidas

para empregar parte das
comunidades pantaneiras
cujas cultura e tradições

encontram-se ameaçadas de
se perder. A pesca restritiva, o

assoreamento do Taquari e a
crise da pecuária bovina no
Pantanal agravam o quadro

social e econômico.

Na Rota dos antigos
bandeirantes, o turista
testemunha raridades,
como o Letreiro Monçoeiro,
e refaz os caminhos da
ocupação do interior
do Brasil.

so era o ouro. Algumas expedições, como a do gover-
nador da Província de São Paulo, César Menezes, eram
compostas por 300 canoas e duas mil pessoas a bordo.

Patrimônio Cultural
Na Rota das Monções, uma forma muito diferente

de fazer turismo, a população tradicional pantaneira de
pescadores, garimpeiros, ribeirinhos e profissionais ou
comerciantes das cidades é contratada para trabalhos
temporários. Em setembro, com apoio do Fundo de
Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato
Grosso do Sul (FIC/FCMS), o Cointa organizou uma ex-
pedição para produtores culturais com o objetivo de
fomentar a produção local inspirada na cultura
monçoeira. A Festa das Monções, realizada em Camapuã
nos últimos cinco anos – com shows, poesia, pintura e
arte, além de palestras –, se adotada pelos demais
municípios, pode fortalecer mais a identidade cultural
da região norte do Pantanal.

Um estudo realizado para o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) identificou diver-
sos pontos de um dos principais trechos da Rota das
Monções em Mato Grosso do Sul. Desde o município
de Camapuã (onde está situado um varadouro de aces-

so da Bacia do Paraná à
Bacia do Paraguai), até a foz
do rio Coxim, no rio
Taquari, extremo norte de
MS, existem sítios arqueo-
lógicos, etnográficos e his-
tóricos.

Este pedaço da Rota
das Monções foi registra-
do no Cadastro Nacional
de Sítios Arqueológicos

(CNSA). Tem proteção da legislação federal e título de
Patrimônio Cultural Brasileiro. “Com o levantamento de
pontos da Rota das Monções temos uma ferramenta
mínima de trabalho para desenvolvermos ações futu-
ras. Na região, foram cadastrados alguns sítios. Existem
muitos outros, que são conhecidos, mas ainda não fo-
ram devidamente estudados, além daqueles que nem
sequer foram descobertos”, ressalta o técnico do Iphan,
Fábio Rolim.

Em lugares onde as monções pernoitavam, ao lon-
go dos rios e de suas margens, em cachoeiras, cor-
redeiras, paredões rochosos e varadouros são encontra-
dos moedas antigas, facas, enxadas, objetos da culiná-
ria e da cultura monçoeira. Um grande acúmulo de
materiais arqueológicos ainda está para ser descoberto.
Isso porque os atuais 600 sítios arqueológicos registrados
em Mato Grosso do Sul podem chegar a dois mil, se-
gundo pesquisadores do estado. “Aqui o patrimônio
histórico e cultural está muito focado na arqueologia”
– revela a superintendente do Iphan, Maria Margareth
Escobar Ribas Lima, lembrando que a ocupação do an-
tigo estado de Mato Grosso (e, conseqüentemente, de
MS) aconteceu principalmente pelos rios, para diminuir
os ataques dos povos indígenas.

Diálogo para preservar
Uma das grandes preocupações atuais em relação

às riquezas desta porção norte do Pantanal, recente-
mente redescobertas, é sua preservação face a projetos
de geração de energia elétrica. Isso porque existem 13
propostas de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) ao
longo dos rios da Bacia do Taquari. Uma das questões
mais delicadas sobre os empreendimentos que estão
sendo projetados está no fato de que poucos sítios po-
derão ser resgatados, como é o caso do Letreiro
Monçoeiro, que pode ficar submerso se houver
represamento do rio.

Luiz Antônio Freitas de Almeida, promotor de Justi-
ça de Coxim, reforça a importância de critérios diferen-
ciados no licenciamento de PCHs nessa região, em fun-
ção das peculiaridades históricas e culturais que guarda
e de ali se situarem várias bacias hidrográficas que com-
põem o complexo sistema hidrológico do Pantanal.

Para saber como desenvolver a região sem compro-
meter os recursos naturais, o Ministério Público Esta-
dual (MPE) deve solicitar a realização de uma Avaliação
Ambiental Estratégica para a Bacia do Taquari. Segundo
o promotor Luiz Antônio, já existe um diálogo com o
Governo do Estado de MS, por meio do Imasul e Pro-
curadoria, no sentido de realizar um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) entre empreendedores, go-
verno e Ministério Público para incluir, no licenciamento
das PCHs da região norte de MS, a exigência do Estudo
de Impacto Ambiental (EIA). O MPE, o Iphan, o Cointa
e organizações parceiras alertam para a necessidade de
conciliação entre desenvolvimento e preservação.

Em termos culturais e turísticos, o aprofundamento
dos diversos estudos já iniciados e a consolidação da Rota
das Monções promete revelar faces ainda pouco conheci-
das do nosso passado e atrair para o estado um público
crescente em busca de roteiros que aliem belezas naturais
e conhecimento. Nesse sentido, refazer parte do trajeto
das expedições que cruzaram o Brasil central em busca de
ouro no período colonial pode ser uma experiência inova-
dora, com interesse histórico e boa dose de aventura.

Os temidos índios
cavaleiros, como ficaram
conhecidos os Guaikuru,

eram uma das
dificuldades enfrentadas

pelos monçoeiros que
se aventuravam em

busca do ouro.

Carga de cavalaria Guaikuru,
segundo J. B. Debret - 1834.
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D
– O que é isso?
– Dá a sua mão.
– Epa! O que o senhor vai fazer?
– (risos) Esse aqui é palmatória, do tempo da escravi-
dão. E sabe esse furinho, no meio, pra que serve? Pra
doer mais.

Brincalhão, seu
João Manoel mostra
a réplica que ele
mesmo fez do ins-
trumento que o mal-
tratava nos tempos
de escola, em que os
alunos “ruins” rece-
biam palmadas na
mão, vindas da pro-
fessora. “E sabe
quanto tempo eu es-
tudei? Seis meses.”

Pode ter sido uma
forma racionalmente velada de proteger as mãos (pre-
ciosas atualmente), mas o certo é que seu João nunca
se esqueceu de que, para aprender, havia de ter muita
atenção.

Com seu pai, marceneiro alagoano, não foi diferen-
te: "No tempo da escravidão era assim. Meu pai não
me ensinava a trabalhar a madeira. Eu via ele trabalhar
e, quando ele saía, eu ficava tentando fazer igual."

Passados quase 40 anos, recém-saído da "roça"
pantaneira e morando na Campo Grande dos anos 1970,
João Manoel da Silva começou a criar animais em ma-
deira para passar o tempo da rotina de guarda-noturno.

O passatempo foi virando profissão e a sombra do
pé de laranja, na casa do bairro Santa Fé, virou a ofici-
na, onde suas idéias iam tomando corpo na madeira,
resultado da interação dos movimentos das mãos e bra-
ços, intermediados por diversas ferramentas que, como
ele mesmo diz, “não são elétricas. Por isso que eu sou
artesão tradicional”.

Tuiuiús, onças, jacarés, pássaros... errando, criando
e aprendendo, chegou ao carro-de-boi, que para ele é
“o símbolo de Campo Grande” e que o fez um artesão
reconhecido. Já recebeu prêmio de melhor artesão de
Mato Grosso do Sul, em 1991, vende seu trabalho para
vários países e “tem uma peça minha na novela Panta-
nal, mas nunca recebi nada por isso”. Sua última sur-
presa foi ver sua foto, história e seu trabalho impressos
em um livro, como um dos representantes do artesana-

PERSONAGEM    JOÃO MANOEL DA SILVA

to sul-mato-grossense. Lançado em agosto deste ano,
a obra mapeia o artesanato de todo o Brasil (“Em nome
do autor”, Beth Lima e Valfrido Lima, 2008).

Seu trabalho não se assemelha a nenhum outro.
Sua arte reinventa o que ele vê no “real”, colocando a
dedos sua própria identidade nos personagens em ma-
deira, como o tuiuiú com formas humanas (que já foi
usado como troféu para artistas sul-mato-grossenses).
Postura curvada, o bico pressionando o tronco, olhar
cabisbaixo e ao mesmo tempo altivo, como quem se
defende de um mundo urbanizado.

Sozinho, aprendeu a criar sua singularidade e acredi-
ta que sua arte não vá morrer consigo. O conhecimento
que passa adiante, para sua neta e seu sobrinho, diferen-
te de sua experiência, é ensinado com carinho e cuida-
do, sem brechas para “estupidez” ou palmatórias.

TUIUIÚS, ONÇAS,

JACARÉS, PÁSSAROS...

ERRANDO, CRIANDO

E APRENDENDO,

JOÃO MANOEL

CHEGOU AO

CARRO-DE-BOI

QUE O FEZ UM

ARTESÃO

RECONHECIDO.

FO
TO

S:
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N
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SH

Y

inventa a ma        eira
a ma        eira inventa a memória

POR LUIZA ROSA

A memória
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HÉLIO SEREJO
Obras completas resgatam

cronista dos ervais
a linguagem do

ÍNDICE DAS OBRAS COMPLETAS DE HÉLIO SEREJOÍNDICE DAS OBRAS COMPLETAS DE HÉLIO SEREJOÍNDICE DAS OBRAS COMPLETAS DE HÉLIO SEREJOÍNDICE DAS OBRAS COMPLETAS DE HÉLIO SEREJOÍNDICE DAS OBRAS COMPLETAS DE HÉLIO SEREJO
Primeiro volume:Primeiro volume:Primeiro volume:Primeiro volume:Primeiro volume: 1 – Tribos revoltadas; 2 – Modismo do Sul de MT; 3 – Três
contos; 4 – Quatro contos; 5 – Lobisomem; 6 – Carreteiro de minha terra; 7 –
Pialo bagual; 8 – Vento brabo; 9 – Homens de aço (A luta nos ervais); 10 – Prosa
xucra. Segundo volumeSegundo volumeSegundo volumeSegundo volumeSegundo volume: 11 – Ronda sertaneja; 12 – Rincão dos xucros; 13 –
Prosa rude; 14 – Canto caboclo; 15 – O homem mau de Nioaque. TTTTTerceiroerceiroerceiroerceiroerceiro
volumevolumevolumevolumevolume: 16 – Poesia mato-grossense; 17 – Buenas, Chamigo!; 18 – De galpão
em galpão; 19 – Versos da madrugada; 20 – Carta de Presidente Venceslau ao
cumpadre Ansermo; 21 – Rodeiro da saudade (crônicas). Quarto volume:Quarto volume:Quarto volume:Quarto volume:Quarto volume: 22
– Contas do meu rosário; 23 – Vida de erval; 24 – Zé Fornalha; 25 – Abusões de
Mato Grosso e de outras terras; 26 – Sete contos... e uma potoca. QuintoQuintoQuintoQuintoQuinto

volume:volume:volume:volume:volume: 27 – Fogo de angico; 28 – Lendas da erva-mate; 29 – Campeiro da
minha terra; 30 – Pelas orilhas da fronteira; 31 – Palanques da terra nativa; 32 –
Mãe Preta; 33 – Nioaque, um pouco de sua história. Sexto volume:Sexto volume:Sexto volume:Sexto volume:Sexto volume: 34 – Caraí;
35 – O tereré que me inspira; 36 – Paisagem sertaneja; 37 – Nhá Chaló. SétimoSétimoSétimoSétimoSétimo
volumevolumevolumevolumevolume: 38 – Pialando...no más; 39 – Balaio de bugre; 40 – Astúrio Monteiro de
Lima – um exemplo de homem. Oitavo volume:Oitavo volume:Oitavo volume:Oitavo volume:Oitavo volume: 41 – Caraí ervateiro; 42 –
Lendas do Estado de Mato Grosso do Sul; 43 – Sismório, o gringo bochincheiro
e bandido; 44 – No mundo bruto da erva-mate; 45 – Dorico, um bravo lutador.
Nono volume:Nono volume:Nono volume:Nono volume:Nono volume: 46 – Ronda do entardecer; 47 – Contos crioulos; 48 – Dois
contos: Zé Fumaça e Chopito; 49 – Meus bisnetos; 50 – Textos esparsos e
Glossário. Integra a coleção o livro “Vida e Obra de Hélio Serejo”, de H. Campestrini.

Eu sou o homem desajeitado e de gestos xucros que veio
de longe. Eu sou o homem fronteiriço que na infância

atribulada recebeu nas faces sanguíneas os açoites desse vento, va-
dio e haragano (...). Eu vim dos ervais, meus irmãos, do fogo dos
barbaquás, do canto triste e gemente dos urus, dos bailados diverti-
dos, dos entreveros dos bolichos das estradas, do mais hirsuto da
paulama seca, do pôr-do-sol campeiro, dos dutos, das encruzilhadas
e das distâncias perdidas. (...) Eu vim de longe, eu sou um misto de
poeira de estrada, de fogo de queimada, de aboio de vaqueiro, de
passarada em sarabanda festiva no romper da madrugada, de lua
andeja rendilhando os campos, as matas, as canhadas, o vargedo.
Sou misto, também, de índio vago, cruza-campo e trota-mundo. (...)
Fui gemido de carreta manchega no estirão da serra íngreme e fui,
também, envaidecido, tropel de tropilha crioula e índio haragano,
trilhador de todos os caminhos.”

Trechos do discurso proferido por Hélio Serejo

durante sua posse na Academia Sul-mato-grossense

de Letras, em 19 de outubro de 1973

“
Em sua vasta produção, com 60 livros publicados, Hélio Serejo revela

a paisagem, natural e simbólica, da fronteira Brasil-Paraguai no início do
século 20, eternizando em suas narrativas um momento histórico do
estado: o ciclo da erva-mate. “Nenhum nome talvez possa rivalizar com o
de Hélio Serejo em seu empreendimento homérico, imenso, de maior
extensão e de uma intensidade fabulosa na descrição desta região cultu-
ral que ele ajudou a formatar”, escreveu o douradense Paulo Nolasco,
doutor em Literatura Comparada.

A realidade ervateira, Hélio Serejo conheceu de perto. Nascido em Nioa-
que em 1912, viveu desde os dois anos em Ponta Porã, conhecendo cedo a
labuta nos ervais na companhia de seu pai, e depois, já aos 14 anos, abrindo
sua própria picada no rancho de Porto Baunilha, em Ivinhema. Tudo que
viveu por lá se transformou em matéria de sua observação curiosa e carinho-
sa: Serejo teria deixado 64 cadernos preenchidos, registrando cenas, aconte-
cimentos e personagens que serviram depois para suas composições literá-
rias. “Conversa sobre coisas dos ervais não tem fim”, escreveu.

Suas “Obras Completas”, em nove volumes, incluindo todos os livros
publicados pelo autor, estão sendo lançadas pelo Instituto Histórico e
Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), com apoio do Governo do
Estado de MS, por meio da Fundação de Cultura/FIC. O presidente do
IHGMS, Hildebrando Campestrini, que sistematizou e revisou a publica-
ção, conta que Serejo, já em seu leito de morte no Hospital Militar, onde
faleceria com 95 anos em 2007, pôde ver uma cópia de cada volume, tal

como seriam publicados depois de anos esperando por um
reconhecimento à altura de sua extensa e preciosa produ-
ção. “Ao folhear o trabalho, ficou extasiado, tomado pela
certeza de que sua produção tomava o caminho que mere-
cia”, escreveu Campestrini no volume sobre sua vida e obra,
que acompanha a coleção.

Além do rico e minucioso registro de nossos costumes
e tradições, descrevendo festas, lendas, animais e cenários
do sertão, a obra de Hélio Serejo se destaca pelo primoroso
trabalho com a linguagem. Original e inventivo, misturou o
português com as contribuições do guarani e do espanhol,
como o leitor poderá observar no conto reproduzido nas
páginas seguintes, publicado no volume VI (páginas 263 a
267) das “Obras Completas”.

Para os amantes da literatura e história de Mato Grosso
do Sul, outra nova coleção vai reunir obras expressivas nes-
te campo. É a série “Pelas ruas de Campo Grande”, do escri-
tor, historiador e advogado Paulo Coelho Machado, que
será lançada no dia 1º de dezembro. Publicação também
do Instituto Histórico e Geográfico, com apoio do Governo
do Estado - FCMS, a coleção compreende os livros “A Rua
Velha” (1990), “A Rua Principal” (1991), “A Rua Barão”
(1991), “A Rua Alegre  (1997)” e “A Grande Avenida” (2000).
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Para dizer a verdade, nunca se soube o seu nome certo.
Era para todos tão-somente Nhá Chaló. Dela, o que se sabia,
era que passara toda a sua mocidade nos domínios da Industrial
Paraguaia, reduto de trabalho dos pais.

Foi nesses famosos ervais que ficou conhecendo todos os segredos
de elaboração da erva-mate. Ajudando os pais, ervateiros de
profissão, fazia de tudo na ranchada, desde o preparo do fogo
no barbaquá, até o ataqueio, que exigia muita perícia.

Jamais procurou arrimar-se a um homem enquanto viveu ao lado
dos genitores. Tinha personalidade e uma conduta irrepreensível.
Tarefa a seu cargo, por mais trabalhosa que fosse, era tarefa
concluída. Embora de físico frágil, sua disposição para o trabalho
sempre provocava comentários. Todos a adoravam.
Por seu jeito quieto. Por sua fibra inquebrantável.

Um dia morre-lhe o pai, picado por uma jararaca. Fica a mãe,
lutadora pertinaz, grávida de cinco meses. Cento e vinte dias
depois, a mãe amorosa exalava o derradeiro suspiro, vítima de febre
braba, após um parto de prolongado sofrimento.

O último pedido à filha Chaló foi para que criasse o menino.
Não devia colocá-lo sob a guarda de ninguém, mesmo que fosse
uma família rica. A moça franzina, mas gigante nas reservas
interiores, atendeu à solicitação materna. Dez anos ainda viveu
em território paraguaio.

Como sabia que inúmeras famílias que trabalhavam na IP
(Industrial Paraguaia) estavam vivendo bem nos ricos ervais de
Mato Grosso, resolveu cruzar a fronteira. Confiava em Deus
e na sua coragem. Jamais pensou em fracasso.

Quando se empregou, como cozinheira, em um rancho ervateiro
que ficava na orilha da fronteira, o irmão já estava com onze anos.

Tinha nele, embora uma criança, um companheiro valoroso. A luta
de ambos nos ervais sulinos foi de indizível sofrimento. Quando o
irmão completou vinte e dois anos, Chaló era uma velha. Uma
velha, porém obstinada, de garrão duro, que não se entregava.
Chegou até aí com muitas doenças no corpo e vários desastres.
O mesmo acontecendo com o irmão.

Nos dez anos que Chaló passou no Paraguai, após a morte da mãe,
sua vida seguiu o caminho da benemerência, compaixão e amor
fraternal. Sentia desejo, irrefreável, de socorrer o irmão sofredor,
de ficar à sua cabeceira noites e noites. Era uma enfermeira de
desvelo sem limites. Diziam que, nesses momentos, recebia a
bênção da Virgen de Los Milagros.

Seu carinho para com qualquer doente tinha reflexos divinais.
Foi se tornando conhecida. Sua fama de curandeira varou fronteiras.
Passaram a vê-la como uma criatura excepcional, de brilho estranho
no olhar e, acima de tudo, uma mulher que possuía mão santa.

Em virtude de seu mister curador e aquela formação espiritual
que a servia, Chaló tornou-se profunda conhecedora da
miraculosa medicina crioula. Levando tudo muito a sério, ia
reunindo as espécies que curavam: folhas, raízes, frutos, cascas,
brotos, baraços, pó, batatas, palmas, óleo, graxa, vinho, cipó,
bagaço, sementes e resinas.

Num bem cuidado surrão de couro ia acondicionando tudo.
Embora conhecesse os remédios um por um só no olhar, fazia as
divisões em feixes ou pacotes para facilitar o preparo conforme a
enfermidade. Transformou-se em uma profesional, mesmo nada
cobrando pelo tratamento, que se estendia, constantemente,
por dias e noites de aflição e angústia.

Nhá Chaló
CONTO
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Antes de partir, buscando as fronteiras do Brasil, mandou cravar
uma cruz de ferro na sepultura dos pais. Cruz feita de eixo quebrado
de carreta para duração eterna. Uma homenagem de amor filial.
Receava não mais poder voltar àquele lugar com o irmão.
Sabia da distância entre os ervais de Tacuru e a tão
falada região ervateira de Ygatemi.

Se não voltasse, nunca mais, a cruz de ferro, cravada naqueles
ermos, atestaria o seu respeito, amor e saudade, e do irmão,
aos pais amantíssimos.

Quando Nhá Chaló chegou com o irmão a Porto Baunilha trazia
consigo o surrão de couro e, dentro dele, a sua farmacia, o seu
laboratório de preciosidades vegetais.

Como era mesmo Nhá Chalô? Uma mulher que se diferenciava das
demais, até no jeito de arrumar os seus longos cabelos, já matizados
de fios brancos pelo inclemente inverno da velhice. Diferente, sim.
Uma mulher que cortava de machado melhor do que qualquer
homem. Uma atiradeira de espingarda que não perdia tiro.

Com suas passadas largas vencia o estirão sem aparentar cansaço.
Tinha incomensuráveis reservas físicas. Sempre era a primeira a se
levantar na madrugada alta a fim de acender o fogo da cozinha.
Falava pouco. O suficiente do dia-a-dia. Dava ordens com poucas
palavras. Não discutia nunca. Preferia aconselhar, quando possível.

Alta, magricela, angulosa, rosto fino, Nhá Chaló tinha, o que era
notado por todos, qualquer coisa de misterioso no olhar. Aquele
olhar, afirmavam, não era olhar de mulher comum. Algo de invulgar
havia naqueles olhos de cintilações místicas. Ninguém duvidava do
sobrenatural naquela mulher de braços longos e falar cadenciado.
Daí – quem sabe! – o dom para as curas e aquele sentimento de
piedade para com os enfermos.

O seu surrão de couro abarrotado de remédios, para um
atendimento que nada lhe rendia, atestava, inquestionavelmente,
um ser humano bafejado por privilégios espiritualistas. É o que se
podia deduzir. Um caminho especial, na vivência terrena, para
uma criatura especial, rica em amor e compaixão.

Não sabemos se outro poderia escrever a respeito dessa notável
mulher paraguaia. Com ela convivemos cerca de quatro anos,
nos meandros das ranchadas ervateiras, trilhando piques
traiçoeiros, e lutando para transpor os mesmos obstáculos.

Acompanhamos os seus passos e, por assim dizer, vivemos a sua
vida. Fomos testemunhas, por várias vezes, das suas curas.
No surrão de couro tinha sempre o remédio certo.
Conhecida a doença, era só prepará-lo.

O irmão, companheiro de todos os momentos, era o massagista
incansável. Servido de mãos enormes, forte e musculoso,
executava com perfeição a sua tarefa. Era, sem nenhuma dúvida,
discípulo obediente de uma grande mestra.

Quando fomos, certo dia, acidentados gravemente, ela não
vacilou. Ordenou ao capataz, Felipe Benitez, que fôssemos
colocados de cabeça para baixo para que o sangue não ficasse
parado no lugar golpeado pelo galho de árvore que se
despencara das alturas. Foi a salvação – afirmaria
mais tarde o médico de Guaíra.

Não faltou no tratamento delicado a graxa de sucuri colocada,
levemente morna, no buraco aberto na cabeça.
Demorou, mas a cura foi completa, graças ao Senhor
e às mãos santas de Nhá Chaló.
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Nhá Chaló sempre foi amada por todos.
Amada e respeitada. Era quase que uma santa.
Não tinha boca para a ofensa. O que queria
mesmo era manter sempre o coração aberto
para poder prestar ajuda ao próximo.
Isto lhe dava dilúvio de conforto.
Agradecia à Virgen de Los Milagros
por ser assim.

A ranchada ervateira de Porto Baunilha está em
festa. Os trabalhos foram encerrados às dez
horas da manhã. O calendário marcava a data
de 21 de agosto. Dia de aniversário do patrón
Chico Serejo. Felipe Benitez, o capataz, e
Bonifácio Ledesma, caraí Boni, o
barbacuazeiro, o amigo de todos os
momentos, resolveram festejar a fecha mui
importante.

Com antecedência conseguiram dez litros de
canha. Festa de erval sem pinga é festa de
bobo. Os demais preparos, todo listo.

Os mbaracás em ordem. O piso do
caramanchão bem preparado. Para um jeroqui
de arrieiro, estava mais que perfeito. Para o
baile, três cunhãs e uma menina de dez anos,
que já servia para arrastar o pé. O resto era
homem. Não tinha importância, porque jeroqui
de arrieiro é dança de macho com macho.

A musiqueada, linda. O apuá-hyeiva mais ou
menos afinado.
A festança varou a noite. Muitos borrachos. Gritos de
contentamento mas nenhuma briga entretanto. Muita disciplina.
Muita ordem. A grande figura da festança foi Nhá Chaló.
A idéia da homenagem partiu dela.

Ela sabia do aniversário do patrão amigo. Esteve incansável a noite
inteira. Comandou, brilhantemente, a divertición. Como tembiú,
carne de queixada, assada e frita, arroz, mandioca, feijão, farinha,
pão de trigo e rapadura.

Na parte da manhã o aniversariante reuniu todos e agradeceu.
Um agradecimento comovido. Era um homem sensível. Depois,
aproveitando a oportunidade do momento, foi conversar com
Nhá Chaló, a lembradora do cumpleaño.

Todos, pois estavam próximos, viram quando a curandeira
famosa começou a chorar copiosamente. Ficaram intrigados.
Não entendiam a razão do pranto. Tudo havia corrido na maior
harmonia. Logo veio a explicação: dom Chico Serejo, aniversariante,
homem grato, ofereceu a nhá Chaló os recursos necessários para
que ela e o irmão fossem ao Paraguai visitar a sepultura dos pais,
onde, certo dia, cravaram aquela cruz feita de eixo quebrado de
carreta. Iam poder voltar após três anos e pico.
Daí o choro convulsivo.

Foram e voltaram via Porto Felicidade, Campanário, Ponta Porã e
Pedro Juan Caballero. Contaram tudo com pormenores: visitaram a
sepultura, acenderam as velas do amor filial e choraram sentidas
lágrimas pela presença, ali, de ambos, o que julgavam um pesadelo,

um sonho; falaram da vida difícil, dos ervais que começavam a se
despovoar, dos rumores sobre uma provável revolução, dos que
queriam tentar a vida no Brasil e tantas coisas mais.

Os dois irmãos agradeceram ao buenacho patrão
pelo custeio da viagem. Um agradecimento feito com
respeito e lágrimas nos olhos.

Igual a Nhá Chaló nunca houve, nos ervais de
Mato Grosso, outra mulher guarani. Foi um exemplo.
Um espelho. Um símbolo. Merece um lugar na história
de mil tormentos da erva.

Hoje, escrevendo estas linhas, prestamos a ela,
pelo que foi e pelo que fez, a nossa sincera homenagem.
Um dia – quem sabe! – seremos platudos. Aí, então,
ela terá uma estátua ao pé de uma erveira frondosa.
Isso pode acontecer, sim. Para a Virgen de Los Milagros
nada é impossível.

Com ela convivemos durante longo tempo. Convivência de amigos.
Convivência de irmãos. Ouvíamos, atentamente, os seus causos,
as suas narrativas, anotando tudo no histórico cuaderno argentino.
Um hábito que até hoje continua gerando livros.
Narremos mais alguns acontecimientos de sua vida.

Hélio Serejo escreveu mais sobre esta personagem no livro
“Nhá Chaló: a mais famosa curandeira e parteira dos ervais de MS” (1988),
incluso no sexto volume das “Obras Completas”.

As ilustrações deste conto são do Estúdio Wolfgang

                              e Vaca Azul Corporation Association
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PPor iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), através da Superintendência
de Mato Grosso do Sul, vêm sendo realizadas reuniões
e apresentações para a criação de um geoparque em
Mato Grosso do Sul, mais especificamente na região da
Serra da Bodoquena, Corumbá e parte do Pantanal (re-
gião do Rio Negro).

A proposição de mais um parque para o estado pode
gerar preocupação, considerando o fato de que os já cria-
dos não se encontram devidamente implantados e com
pagamento integral das indenizações. Porém, a proposta
de geoparque é diferente e inovadora e, por isso, as pes-
soas que a conhecem se encantam e apóiam a iniciativa.

O QUE É – Geoparque é um espaço delimitado que
pode abranger áreas públicas e privadas com diversos
tipos de atividades socioeconômicas – como agricultu-
ra, pecuária e mineração – desde que possuam locais
de interesse geológico e paleontológico. Nessas áreas
são estabelecidos roteiros de visitação com o objetivo
básico de proporcionar ao visitante o entendimento da
evolução geológica da região, vindo daí o prefixo “geo”
dessa nova modalidade de valorização e proteção do
patrimônio criada pela Organização das Nações Unida-
des para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Um geoparque, segundo a Unesco, antes de tudo
deve servir para a formação dos estudantes e adultos

nas geociências, assim como para a educação ambiental.
O local deve contribuir para a proteção e a promoção
do meio ambiente atual, bem como da herança geoló-
gico-paleontológica nele existente, interligando Histó-
ria da Terra, natureza, homem e cultura.

A criação de um geoparque em Mato Grosso do Sul
possibilitaria o estabelecimento de roteiros de visitação
que venham a abranger localidades que, até o momen-
to, não apresentam interesse turístico, o que significa
ampliar o leque de alternativas no setor. Por exemplo,
em Morraria do Sul, pequena localidade a oeste de
Bodoquena, não ocorre visitação turística. No entanto,
ali existem formações muito interessantes, originadas pela
ação de seres microscópicos – as cianobactérias – quan-
do os oceanos do planeta ainda não apresentavam for-
mas mais evoluídas. Essas formações recebem o nome
de estromatólitos e, ao ser apresentada como localidade
interessante para visitação, a região passaria a receber
turistas que ali não iriam apenas olhar as curiosas forma-
ções fossilíferas e ir embora. Aproveitariam para vislum-
brar a magnífica vista que se tem do Pantanal do Nabileque
e poderiam conhecer uma gruta que existe nos arredo-
res, tirando maior proveito da viagem empreendida. Com
a nova atividade na região, as pessoas seriam estimula-
das a pensar em aprimorar, ou mesmo retomar, seu arte-
sanato, frente à nova perspectiva de venda e, até mes-
mo, recuperar antigas tradições e festas.

UmGEOPARQUE
para Mato Grosso do Sul?

ARTIGO

O GEOPARQUE SERRA

DA BODOQUENA-

PANTANAL DEVE

ABRANGER 30 MIL

QUILÔMETROS

QUADRADOS, EM

PELO MENOS NOVE

MUNICÍPIOS,

PERMITINDO

ATIVIDADES

PRIVADAS E TURISMO

GEOLÓGICO E

PALEONTOLÓGICO.

POR PAULO CÉSAR
BOGGIANI
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Outra localidade de interesse é Porto Morrinhos,
onde, desde que foi construída a ponte sobre o rio
Paraguai, ninguém mais se detém. Ali ocorrem tam-
bém significativos exemplos das estruturas estroma-
tolíticas junto a uma bela paisagem do rio, prejudicada
pelo fato de a região se encontrar mal cuidada e com
acúmulo de lixo. Sua indicação como ponto de visitação
poderá incrementar um pequeno comércio local, com
benefício à população que ali vive.

A proposta de geoparque não visa apenas ao turis-
ta. Mais do que isto, pretende fazer com que também
a população local passe a entender melhor como fun-
ciona o planeta, a reconhecer novos valores em sua
terra e o que ela significa na compreensão da formação
do mundo. Trata-se portanto, de um grande projeto
educacional.

Mato Grosso do Sul reúne inúmeras condições para
isso. A idéia que se tem de suas feições naturais ainda
é errônea, sobretudo sob o ponto de vista da Geolo-
gia, como, por exemplo, a opinião de que o Pantanal
teria sido um antigo mar. Por outro lado, apresenta
um dos fósseis de animais mais antigos do planeta, o
Corumbella, que recebeu esse nome por ter sido des-
coberto em Corumbá em rochas, essas sim originadas
num antigo mar, o qual, por sua vez, existiu muito an-
tes do início da formação do Pantanal.

O geoparque possibilita integrar pontos de visitação
pública com áreas de atividades privadas, como um
atrativo turístico em franca atividade. Nesse caso, o em-
preendedor privado que integrar o roteiro do geoparque
só terá a ganhar com o aumento da visitação. Sua cria-
ção se configura como uma possibilidade otimista para
o estado incrementar o setor de turismo e o de pesqui-
sas, a partir do momento que poderão ser atraídos ou-
tros grupos de turistas com interesses na geologia,
paleontologia, arqueologia, sociologia, antropologia,
história e ecologia.

Exemplos como esses demonstram bem o que é um
geoparque, ou seja: às características locais da geologia
agregam-se valores culturais e históricos, com benefí-
cio da população local e conseqüente valorização da
auto-estima.

Um geoparque estruturado pode ou não receber o
reconhecimento da Unesco. Para isso, deve apresentar
feições geológicas raras e de importância para o enten-
dimento da evolução do planeta bem como programas
de visitação com benefícios para a comunidade local.

Inúmeros geoparques vêm sendo criados na Europa
e na Ásia, e a disputa pelo reconhecimento da Unesco
é grande. Afinal, o recebimento dessa chancela, além
de incrementar o turismo, abre possibilidades para re-
ceber verbas para implementação dos programas.

Nos dias atuais, em que as questões socioambientais
e culturais estão sendo objeto de ações por parte dos
governantes, bancos e empresas públicas e privadas,
projetos dessa envergadura, que culminam em uma
chancela de um órgão internacionalmente reconhecido
como a Unesco, abrem possibilidades de captação de
investimentos a fundo perdido das mais diversas fon-
tes. Recursos que poderão ser aplicados na área do
geoparque, no sentido de trazer melhorias nas condi-
ções de vida com geração de emprego e renda e na
confecção de novos produtos que irão diversificar ain-
da mais a matriz turística e econômica local, tornando-
a mais competitiva nos mercados nacional e mundial.

No Brasil, o primeiro geoparque criado como tal e
que recebeu o reconhecimento de geopark da Unesco
foi o de Araripe, no Ceará. O trabalho coordenado pela

Universidade Regional do Cariri, com consultoria inter-
nacional alemã, foi apresentado à Unesco em 2005 e
oficialmente aprovado em 2006. O Geopark Araripe,
na bacia sedimentar do Araripe, região sul do estado do
Ceará, tem como proposta uma rede de nove geotopos
situados em diferentes municípios cearenses, em sítios
de fundamental importância para compreender parte
da história geológica-paleontológica local inserida na
história de formação do planeta Terra.

Nos estudos que estão sendo desenvolvidos em Mato
Grosso do Sul foram realizados levantamentos de cam-
po que demonstram a presença de pontos de interesse
de visitação, denominados geotopos na nomenclatura
de geoparque, que possibilitam o entendimento da evo-
lução geológica da região. A esses geotopos associam-
se também pontos de interesses não necessariamente
geológicos, como atrativos turísticos
já implementados e de interesse his-
tórico e cultural, e mesmo áreas de
lazer, chamadas geossítios.

Para a proposta de criação do
Geoparque Serra da Bodoquena – Pan-
tanal, como vem sendo denominado,
até o momento já foram selecionados
21 geotopos e dezenas de outros
geossítios, numa área aproximada de
30 mil quilômetros quadrados abran-
gendo parte dos municípios de Bela
Vista, Nioaque, Jardim, Guia Lopes da
Laguna, Bonito, Porto Murtinho, Bodoquena, Miranda
e Corumbá.

Como o processo de estruturação encontra-se ain-
da em desenvolvimento, nessa primeira etapa as par-
cerias se consolidaram para garantir a sua execução
através de equipe multinstitucional, composta pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Na-
cional (Iphan) – idealizador do projeto; por entidades
ligadas a pesquisa: Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – responsáveis
pela formatação do relatório a ser enviado à Unesco; e
pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, por
meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das
Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia
(Semact), da Fundação de Cultura e da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da
Indústria, do Comércio e do Turismo (Seprotur), por
meio da Fundação de Turismo (Fundtur) – órgão res-
ponsável pelo projeto no âmbito estadual. Conta tam-
bém com a participação de membros das prefeituras
locais, principalmente de Bonito.

Com a incorporação do geoparque como projeto
de governo, o estado de Mato Grosso do Sul inova e se
antecipa frente a um novo tipo de turista, interessado
em viajar com a família não apenas em busca de lazer,
mas também de informações científicas e culturais. Abre,
ainda, a possibilidade de estabelecer pacotes turísticos
para escolas e faculdades, principalmente em períodos
de baixa procura turística pela região.

A criação de um geoparque possibilitará utilizá-lo
como ferramenta de planejamento, não somente do
turismo, como de futuros projetos educacionais e cul-
turais e, o que é mais interessante ainda, configura-se
como proposta integradora que possibilita abranger inú-
meros projetos, tanto governamentais como não go-
vernamentais, com participação de empresas privadas,
universidades, ongs, pessoas físicas e quem mais se in-
teressar.

PAULO CÉSAR BOGGIANI
é geólogo e professor do
Instituto de Geociências da USP.
Foi professor da UFMS e
diretor científico da Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino,
Ciência e Tecnologia do MS (Fundect).

Na página ao lado,
borda oeste da Serra da
Bodoquena no limite com
a área indígena Kadiwéu.
Foto de Paulo César Boggiani

Fóssil Corumbella
descoberto na região de
Corumbá, um dos mais
antigos fósseis de animais
encontrados no planeta.
Foto de  Hahn e colaboradores,
1982. Geologica et
Palaeontologica 16, 1 /18.
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IMIGRAÇÃO JAPONESA

Fontes: 100 anos da imigração japonesa Okinawa (revista da Associação Okinawa de Campo Grande, 2008);
Arca nº 2 (revista do Arquivo Histórico de Campo Grande, agosto de 1991); “Minasan” (revista do Correio do
Estado, Campo Grande, junho de 2008); Centenário da imigração japonesa na grande Dourados (livro da
Associação Cultural Nipo-Brasileira sul-mato-grossense, Dourados, 2008); Identidade cultural e alteridade:
Problematizações necessárias (Joice Oliveira Pacheco - revista eletrônica dos discentes de História. UNISC
– Universidade de Santa Cruz do Sul).

Os 51 dias de viagem não foram impedimento para o casal Kama e
Kame Shimabukuru – e mais 779 japoneses – embarcarem no Kasato
Maru, firmes na decisão de conhecerem as vastas e férteis terras brasi-
leiras. Em 18 de junho de 1908, aportaram em Santos os imigrantes,
em sua maioria agricultores, já com destino definido: os cafezais do
interior paulista. O que parecia ser uma viagem temporária acabou se
tornando o início de uma longa e difícil trajetória. Percebendo que o
retorno iria demorar, resolveram se instalar e tiveram o seu primeiro
filho, a quem deram o nome de José.

Em vez de terremotos, tufões e inundações, os japoneses agora
tinham de saber lidar com as diferenças abruptas que não estavam
somente no idioma ou na fisionomia. Todo o jeito de lidar com o
mundo, com pessoas, com os deuses e com a natureza, pareciam deixar
abismos na relação entre eles e os brasileiros. Frente ao desconhecido,
os imigrantes se uniram e criaram uma identidade cultural forte, que
muito contribuiu para a formação brasileira. Na impossibilidade do
retorno ao Japão, trouxeram seus hábitos ao Brasil.

Dos cafezais, muitos tentaram melhores condições de trabalho em
países da América do Sul. Outros decidiram enfrentar o sertão mato-
grossense, em busca das promessas de emprego da linha férrea No-
roeste do Brasil: um dia de trabalho equivaleria ao ganho de um mês
inteiro no Japão. Cerca de 75 imigrantes, em sua maioria okinawanos,
enfrentaram o sul do Oceano Atlântico até a bacia do rio da Prata para
chegar à imensa planície de áreas úmidas – Pantanal – dando início à
imigração japonesa em Mato Grosso do Sul.

Concluídas as obras da estrada de ferro, em 1915, os imigrantes
que resistiram à malária e às condições adversas da vida em isolamento
foram se instalando nas cidades de Campo Grande, Terenos e Doura-
dos. Rapidamente, ganharam influência sobre as decisões nas cidades,
por meio de associações políticas. Dinamizaram a agricultura e a edu-
cação, criando, independentes da assistência estadual, o núcleo Mata
do Segredo, em Campo Grande, a colônia Jamic, em Terenos, e três
escolas, dentre elas a Visconde de Cairu, que está ativa até hoje. (Na
foto, Escola Ceroula – década de 1930)

No início, as escolas japonesas ensinavam apenas a língua materna.
Havia entre os isseis (imigrantes que chegaram ao Brasil) o medo de o

japonês se transformar em idioma estrangeiro e de seus filhos enfren-
tarem dificuldade de adaptação ao retornarem para o Japão. Esta atitu-
de era vista pelos campo-grandenses como recusa de os japoneses se
misturarem à cultura brasileira.

O empenho dos japoneses e de suas gerações nas atividades eco-
nômicas e nos estudos deve-se ao que o professor aposentado da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Kiyoshi Rachi, denomina
de “síndrome de escassez”. Esta síndrome se traduz na idéia de que o
povo japonês está sempre prestes ao aniquilamento, o que provém do
seu histórico de sobrevivência em condições ambientais severas. “Cul-
tivou-se a consciência de que a escassez trazia perigo para a sobrevi-
vência de todo o povo e isso exigia uma vigilância constante contra os
acidentes naturais e outros infortúnios imprevisíveis.”

Assim, apesar das conquistas, os imigrantes e seus descendentes
passaram por novo ciclo de dificuldades. A Segunda Guerra Mundial
eclodiu e trouxe uma onda de discriminações contra o povo japonês,
devido à aliança entre o Japão e o Eixo. Os imigrantes eram chamados
de suicidas – kamikazes – ou espiões. Choque de culturas, tidas como
quase opostas. A convivência harmoniosa, porém, foi se estabelecendo
aos poucos, superando discriminações e preconceitos.

A imigração japonesa tem grande importância para a cultura sul-
mato-grossense, seja pelos ícones já tradicionais, como o sobá, a festa
do Bon Odori, os jogos de Undokai ou pelas contribuições singelas
nos usos e costumes dos moradores da região. Descendentes dos imi-
grantes seguem a vida no Brasil, entre a tradição familiar, a cultura
brasileira e a contemporaneidade. Às vezes, retornam ao Japão, em um
caminho inverso, em busca da realização econômica, mas muitos aca-
bam voltando ao Brasil. O primeiro idioma desses jovens já não é mais
o japonês, embora respeitem a cultura ancestral, poderosa. A semente
trazida pelos primeiros imigrantes foi semeada com esmero e rende,
hoje, saborosos frutos de cultura, amizade e poesia.

Semente cultivada em 100 anos
de diálogo, identificação e alteridade
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HP
to, no centro da capital, havia recebido o repórter. Por isso, na cabeça
do observador ocidental, Kogawa parece estar ali, conectado, expli-
cando o contexto de todo o ritual. “No Japão fala haiku. Mas como
envolve uma palavra muito feia, em português, ficou haicai mesmo.”

Todos os poetas parecem bem felizes e falantes. Como se reúnem
apenas na segunda sexta-feira de cada mês, o encontro também é a
chance de reforçar laços sólidos de amizade. Eles chegam à reunião
trazidos pelos filhos, parentes. Rampo Sassaia é quem presidirá esta
sessão. Ele se diz muito feliz de ter ganhado um concurso de haicais
promovido no Japão. Sua obra concorreu com outros 20 mil peque-
nos poemas. Sassaia exibe o diploma e endireita-se, honrado, para
foto. Mas como é o haicai vencedor? Após recitar com entonação
respeitosa sua obra em japonês, tenta traduzir. “Mulher de imigrante
japonês, queimada de sol, ainda trabalha colhendo os seus produtos
com uma grande colheitadeira.” Haicai é imagem. Fotografia com
palavras.

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 orien-
tais 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 confraternização. 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 origi-
nal. Praticam uma filosofia milenar nipônica, um estado de espírito.

Sanite Kogawa, 72 anos, é o líder do grupo Pequi, criado em agos-
to de 1996. Não está presente hoje. Tem dificuldade de locomoção
após um derrame que paralisou parte do seu corpo. Mas, em uma
manhã tranqüila, com o sol penetrando pela janela do seu apartamen-

Tem     equi
no       aicai
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Adaptações
A tradição remonta a um Japão milenar dos séculos

XV e XVI. Os haicais devem sempre se relacionar às
estações do ano, aos fenômenos da natureza. No Ja-
pão, primavera, verão, outono e inverno são bem defi-
nidos. Assim, as paisagens pictóricas se alternam dian-
te do poeta. A inspiração acaba estimulada pelas mu-
danças das cores e formas na natureza, sua maneira de
desnudar mistérios. Kogawa havia mesmo esclarecido.
“Campo Grande não tem nada, não tem essa mudança
de paisagem. Para fazer o haicai tem de sair no campo
e sentir, mas aqui é tudo igual. Então tem de fazer o
haicai com os temas daqui.”

Como o clima de alternância de árido e úmido em
Campo Grande não permite mudanças bem definidas
de estações do ano, os haicaístas locais, tradicionalis-
tas, têm de puxar muito pela imaginação. Para facilitar
o fluxo da inspiração, já fizeram haicais no Horto Flo-
restal. Em missões especiais, há alguns anos, quando
era um pouco mais fácil o deslocamento dos membros
do grupo, já houve até sessões em Bonito e no meio do
Pantanal. “No interior tem muito lugar bom de inspira-
ção, porque muda a paisagem da cidade grande. No
Pantanal vemos as montanhas, os morros, Urucum, né?
O porto de Corumbá....Quando fomos à Miranda era

tempo de ipê amarelo.”
Kogawa fechou os olhos,
saudoso, saboreando as
lembranças. “Em Bonito já
tem outras imagens. Nós
nunca tínhamos visto o rio
com água bonita, peixe na-
dando, assim. Tem o aquá-
rio natural, a gruta do Lago
Azul. Ali é bom para fazer
haicai.”

Não há pressa no ritual.
As reuniões podem durar
até cinco horas. Os presen-
tes já conhecem bem os
procedimentos. Cada um
trouxe 10 haicais, traba-
lhando temas específicos.
Os motes de setembro fo-
ram escolhidos no último
encontro. Escritas em tiras
de papel, as contribuições

. Matsuô Bashô  Matsuô Bashô  Matsuô Bashô  Matsuô Bashô  Matsuô Bashô (pseudônimo poético de
Matsuô Munefusa – 1644-1694) –  –  –  –  – Escritor e
poeta, estabeleceu as bases do haicai tradicio-
nal no Japão.
. K K K K Kyoshi Tyoshi Tyoshi Tyoshi Tyoshi Takahamaakahamaakahamaakahamaakahama – Mestre de Nempuku
Sato. Chegou a recomendar como principal fun-
ção ao seu discípulo, quando este veio morar
no Brasil, o famoso haicai: “Lavrando a terra/
plante também/um país de haicai”.
.     Nempuku Sato Nempuku Sato Nempuku Sato Nempuku Sato Nempuku Sato (1898-1979) –     Chega ao
Brasil em 1927 e, apesar de nunca ter escrito em
português, fundiu a forma tradicional do haicai

de Bashô com o clima dos trópicos.Orientou cer-
ca de seis mil alunos no Brasil, em cursos ofereci-
dos em diversos lugares.
. H. Masuda Goga H. Masuda Goga H. Masuda Goga H. Masuda Goga H. Masuda Goga (1911-2008) – Radicado
no Brasil em 1929, foi grande divulgador do
haicai no país, além de ter contribuído para as
pesquisas relacionadas às suas origens. Discí-
pulo de Nempuku Sato.
.  Guilherme de Almeida  Guilherme de Almeida  Guilherme de Almeida  Guilherme de Almeida  Guilherme de Almeida (1890-1969) –
Um dos grandes disseminadores do haicai em
português, publicou, em 1937, o célebre arti-
go: “Os Meus Haicais”, em que teorizava so-

são depositadas em uma caixa de sapato comum. Des-
ta vez, o desafio foi descrever conexões e imagens entre
o sapo, o ipê branco, o broto de planta que deve ser
mantido enquanto outros, inúteis, são descartados. Cada
integrante retira dez poemas. Em silêncio, sérios, os
membros do grupo passam a limpo, cada qual em uma
folha de papel sulfite, os ideogramas japoneses.

Traduções
O nome do grupo também reafirma o fruto símbolo

do Centro-Oeste, o pequi, a flor do cerrado. “Quem mora
em Campo Grande tem de saber o que é o pequi, por isso
escolhemos esse nome.” A explicação de Kogawa se elucida
na mente. Pequi se come com cuidado, por causa dos
ferozes espinhos. De forma tão delicada como se deve
penetrar nos mistérios dos versos do haicai. Parecem cur-
tos, fáceis, saborosos? Não se engane, escondem uma
profundidade surpreendente, espinhosa. Kogawa havia dito
que na época dos samurais, haicai envolvia sacrifício, como
a simbologia da arte. Antes de cometer um haraquiri, sui-
cídio em nome da honra, os guerreiros escreviam o seu
último e delicado poema. Libertavam a alma com cortes
na barriga e deixavam seu registro pungente.

Porém, é muito difícil traduzir a idéia de um haicai
escrito em japonês para o português. Exige postura ori-

HAICAI
tradição e uma pitada de Brasil

Sanite Kogawa
(páginas 67 e 69), líder
do Departamento Pequi

Haicai, não está presente,
mas influencia a tarde

de troca de impressões,
concentração,

chá verde e poesia.
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ental de contemplação. Mesmo assim, Kogawa tentou
mostrar um exemplo de sua obra naquela manhã, dias
atrás. Abriu um dos três livros publicados pelo grupo
Pequi, respectivamente, em 1998, 2000 e 2004. Reci-
tou primeiro em japonês, conforme estava na página.
Depois, tentou traduzir em imagens. “Um dia bem fres-
quinho, suave. A velha está dormindo com a cadeira,
deitada, assim, na área. Está dormindo, sonhando, tran-
qüila, à vontade. A gente vê aquela pessoa folgada,
mas é velha. O que ela está sentindo? Não está nem
pensando nada, talvez esteja até sonhando, alguma
coisa. Então, é aquela tranqüilidade.”

Esperança?
Passadas duas horas, os poetas continuam imersos

no rito. Demonstram muito prazer ao copiar os haicais
dos colegas para uma mesma folha. As canetas desli-
zam leves, sobre as folhas em branco. Seus rostos mar-
cados pelo tempo vão alternando satisfação, surpresa,
indiferença. Os ideogramas, dispostos de forma verti-
cal, compõem parte do equilíbrio estético do haicai.
Após lerem em silêncio os mosaicos de poemas, os au-
tores têm de tomar decisões. Pontuar de zero a 10.
Rampo Sassaia lê em voz alta, com respeito, os 110
haicais em japonês enquanto os integrantes do grupo
vão anotando os seus pontos.

bre as possibilidades de se elaborar haicais
no Brasil.
. Júlio Afrânio Peixoto  Júlio Afrânio Peixoto  Júlio Afrânio Peixoto  Júlio Afrânio Peixoto  Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947) – En-
trou para a história da popularização do haicai
no Brasil ao publicar, em 1928, o ensaio “O
haicai japonês ou epigrama lírico – um ensaio
de naturalização”, com anexo de 49 haicais de
sua provável autoria.
. Augusto de Campos  Augusto de Campos  Augusto de Campos  Augusto de Campos  Augusto de Campos (1931), Haroldo de Haroldo de Haroldo de Haroldo de Haroldo de
Campos Campos Campos Campos Campos (1929-2003) e Décio PignatariDécio PignatariDécio PignatariDécio PignatariDécio Pignatari
(1927) – Aproximaram o estudo do movimento
concretista à força imagética do haicai, ajudan-

do a tornar o movimento mais respeitado em
termos acadêmicos no Brasil.
. Keisuke Nakamura  Keisuke Nakamura  Keisuke Nakamura  Keisuke Nakamura  Keisuke Nakamura (1900-1997) –     Profes-
sor de japonês, foi membro da Associação Nipo
Brasileira de Campo Grande e ajudou a consoli-
dar o movimento haicai na capital de MS.
.     Paulo Leminski Paulo Leminski Paulo Leminski Paulo Leminski Paulo Leminski (1944-1989) –     Conhecedor
profundo da cultura nipônica, explorou bastante
uma face mais cotidiana do haicai, pregando a
liberdade de forma neste tipo de poesia.
. Grêmio Haicai Ipê  Grêmio Haicai Ipê  Grêmio Haicai Ipê  Grêmio Haicai Ipê  Grêmio Haicai Ipê (São Paulo) –     Criado em
1987, foi o primeiro grupo de estudos do haicai

em português no Brasil. Publicou, em 1990, a
coletânea “100 haicaístas brasileiros”. Funda-
do por Masuda Goga, Roberto Saito e Francisco
Handa.
.     Caqui –     Banco de dados na internet, que criou
o primeiro site dedicado à divulgação do haicai
na rede mundial de computadores, o http://
www.kakinet.com

Fontes: 1-Goga, H. Masuda. O haicai no Brasil.
São Paulo: Aliança Cultural, Brasil- Japão, 1988.

2-Trabalho de Conclusão de Curso “O Haicai em sala
de aula”, de Alvaro Mariel Posselt, Universidade Tuiuti do

Paraná. Curitiba, junho de 2007

No grupo Pequi, a competição ou a inveja são repri-
midas por Kogawa. “O haicai não pode ficar falando
dos outros, o seu é bom, esse eu não gostei, a letra dele
é feia, né? Nosso haicai não é isso que a gente quer. O
velho quer amizade, né? É um ponto de encontro, o
velho sente bem, já fica esperando o mês que vem.” No
entanto, preocupa o futuro do grupo. Quem manterá o
haicai tradicional? O Pequi já chegou a contar com 22
pessoas e hoje a freqüência varia de 18 a 11 membros.
Todos dependem dos filhos, alguns vivem em cadeiras
de rodas. Kogawa também não tem muitas esperanças
de que os jovens filhos, netos e bisnetos de japoneses,
nascidos no Brasil, se interessem em dar seguimento à
tradição. Principalmente por não dominarem mais a lín-
gua da pátria de origem.

A reunião chega ao fim com a escolha de três haicais
vencedores, os mais pontuados. Entre os temas do pró-
ximo mês, para os senhores e senhoras soltarem a ima-
ginação, estão a árvore jacarandá e o ato de plantar a
soja. Assistir ao ritual do Pequi é contemplar uma tradi-
ção sagrada, milenar, que insiste em resistir, distante da
sua terra natal. Em cada gesto, na soma de olhares sim-
páticos, curiosos, sérios. No prazer da escrita desenha-
da, paciente dos poemas. Na alegria do encontro, há
algo maior que se sustenta. Um mistério que não quer
esmaecer.

Não tem diferença
quando a mulher
faz o haicai.
Queria ir ao Pantanal.
É gostoso, mais bonito,
tem tudo, peixe, flor,
coisas diferentes.
Gostoso para fazer haicai.

Ioshi Shirota (uma das
quatro representantes

femininas do grupo Pequi)

Sou a madrinha do grupo.
Desde 1998 que eu
venho acompanhando
o trabalho desses
senhores, ajudando na
preservação da cultura.
É Pequi porque é a
flor do Cerrado.

Adelina Asato Higa
(madrinha do Departamento

Pequi Haicai)

Cada estação do ano
no Japão é diferente.
Aqui, mistura tudo.
Hoje a tarefa é ipê branco.
Para escrever, descrevo
como achei na fazenda,
na estrada, na viagem.
É sensação, pensamento.

Nishi (um dos mais
ativos membros atuais

do grupo)

(ALEXANDRE MACIEL)
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DA LUZ O MOVIMENTO
      O INSTANTE A         ANÇA

ENSAIO

Do folclórico ao contemporâneo,
a diversidade da dança em
Mato Grosso do Sul se revela nas
lentes de Bolivar Porto e Daniel Reino.

Textos-legenda: Luiza Rosa

Ginga Cia de DançaGinga Cia de DançaGinga Cia de DançaGinga Cia de DançaGinga Cia de Dança

Um encontro amoroso sugere
mãos que caminham sem mapa e olhares

que estabelecem um diálogo mudo.
O corpo se estende até seu limite.

Os gestos se sobrepõem à voz
e os interlocutores alcançam

entendimento mútuo.

Baila – Grupo deBaila – Grupo deBaila – Grupo deBaila – Grupo deBaila – Grupo de
Dança de Salão da UFMSDança de Salão da UFMSDança de Salão da UFMSDança de Salão da UFMSDança de Salão da UFMS

Um jogo com o peso, de confiança
e emoção. Na dança de salão o

sentimento impulsiona a interação
do casal em cena.

Grupo da Oficina de DançaGrupo da Oficina de DançaGrupo da Oficina de DançaGrupo da Oficina de DançaGrupo da Oficina de Dança
da Fundação de Culturada Fundação de Culturada Fundação de Culturada Fundação de Culturada Fundação de Cultura

do Pantanal de Corumbádo Pantanal de Corumbádo Pantanal de Corumbádo Pantanal de Corumbádo Pantanal de Corumbá

Dança é a dança que
existe em você!
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Kariyushi TKariyushi TKariyushi TKariyushi TKariyushi Taikô – Associaçãoaikô – Associaçãoaikô – Associaçãoaikô – Associaçãoaikô – Associação
Okinawa de Campo GrandeOkinawa de Campo GrandeOkinawa de Campo GrandeOkinawa de Campo GrandeOkinawa de Campo Grande

Como um leve respirar entre uma
batida e outra, os braços estendidos

ao alto transmitem a força de um
movimento executado em conjunto,

em sincronia. Peculiar à arte
japonesa, cada gesto e componente

do figurino possui seu significado
que louva os antepassados.
Os toques no taikô, shimê e

paranku elaboram a unidade
construída em coletividade.

Camalote – Grupo deCamalote – Grupo deCamalote – Grupo deCamalote – Grupo deCamalote – Grupo de
Dança Parafolclórico da UFMSDança Parafolclórico da UFMSDança Parafolclórico da UFMSDança Parafolclórico da UFMSDança Parafolclórico da UFMS

Sobre terra e céu, contam
os saltos que alternam o chão e o ar,

de forma leve. Em filas separadas,
mulheres e homens elaboram, juntos,

memórias de um local e um tempo
anterior, mostrando o comum

e o singular em um só
momento dançado.

Dançurbana Cia de DançaDançurbana Cia de DançaDançurbana Cia de DançaDançurbana Cia de DançaDançurbana Cia de Dança

O enfrentamento da realidade
caminha por linhas distorcidas,
indiretas, faz curvas.
Tal maleabilidade, no entanto,
leva à face rija, o olhar direto,
que encara o público de frente.
Os movimentos, bem definidos,
fortes e finalizados são
impulsionados pelo ritmo
do cotidiano.

D
A

N
IE

L 
R

EI
N

O

D
A

N
IE

L 
R

EI
N

O
D

A
N

IE
L 

R
EI

N
O



72 CULTURA EM MS - 2008 - N.1

SABOR E CULTURA

Gosto nativo
Desde pequenos nos acostumamos aos sabores das heranças culturais.
A comida nos remete às nossas origens. No Brasil, a culinária se apresenta
como uma grande mistura, vinda de muitas partes do mundo e ainda
enriquecida com as influências indígenas. A variedade é tanta que muitos frutos
nativos do Brasil nem sempre são conhecidos como ingredientes para a mesa.
Nesta edição, escolhemos um prato salgado e um doce que estão sendo
divulgados pelo projeto “Sabores do Cerrado e Pantanal”. Experimente o
gostinho da terra: Jaú com farinha de acuri e musse de guavira.

FARINHA DE ACURI

Selecionar os frutos maduros, colocar em
panela com água até cobrir e ferver de 30 a 40
minutos. Escorrer e deixar esfriar. Descascar e
retirar a polpa com auxílio de uma faca
inoxidável. Colocar a polpa fatiada em forno
com temperatura média, mexendo de vez em
quando, até secar totalmente (quando a polpa fica
quebradiça). Esperar esfriar e triturar no liquidificador ou
socar no pilão, até obter uma farinha. Peneirar se necessário.

JAÚ COM FARINHA DE ACURI

Ingredientes:
1 kg de filé de jaú cortado em cubos
½ xícara (chá) de óleo
1 cebola
2 tomates
1 colher (sopa) de molho de tomate
1 xícara (chá) de farinha de acuri
Sal, alho, limão e cheiro-verde a gosto.

Modo de fazer: Temperar o peixe. Deixar no tempero por
uma hora (aproximadamente). Colocar a cebola, o tomate
e o molho de tomate para fritar no óleo. Acrescentar o
peixe e abafar um pouco. Adicionar o cheiro verde e a água.
Quando estiver cozido, acrescentar a farinha de acuri
peneirada e mexer levemente para misturar. Desligar o fogo
e servir bem quente.              (Irene Gresoiste – Amolar, Corumbá, MS).

Olhando de longe, a palmeira
acuri parece que não serve para
muita coisa. Mas os índios das
terras brasileiras aprenderam a
utilizá-la de muitas formas.
A palmeira cresce, principalmente,
nas beiras dos córregos e pode
chegar a 12 metros de altura.
Os Guató, povo canoeiro do Pantanal,
aprenderam a manejar a planta.
Utilizam a seiva para fazer bebida,
os frutos na culinária e as folhas
e caule para construir casas.
As grandes concentrações da
palmeira são chamadas de acurizais. No Pantanal do Amolar, de
onde vem essa receita, o acuri está na cozinha. Dos frutos prepara-
se uma deliciosa farinha que acompanha diversos pratos. A polpa
amarela é rica em vitamina A, fósforo e ferro. O jaú, peixe bastante
conhecido no Mato Grosso do Sul, fica uma delícia
com a farinha de acuri.

ACURI, BACURI
Nome científico:

Attalea phalerata Mart.

ex Spreng

Família: Arecaceae

Época da colheita dos

frutos: outubro a

fevereiro

Acuri, palmeira multiuso

O projeto “Sabores do Cerrado e

Pantanal” está resgatando os hábitos

culturais saudáveis e da produção de

alimentos nas comunidades do

assentamento Andalúcia (Nioaque),

Porto da Manga (Miranda) e Amolar

(Corumbá). A iniciativa é da Ong

Ecoa, UFMS e Ceppec (Centro de

Produção Pesquisa e Capacitação do

Cerrado). Valorizar os alimentos

nativos é uma estratégia para
conservar os ambientes naturais.

MUSSE DE GUAVIRA

Ingredientes:
2 copos (do tipo americano -

200ml) de polpa de guavira
2 caixas de creme de leite  de

200g (sem soro)
1 lata de leite condensado (395g)
2 copos (do tipo americano) de leite
2 pacotes de 24g de gelatina incolor

e sem sabor

Nos tempos de outrora, sair para catar guavira era uma boa desculpa para
namorar. O cheirinho doce que exala das matas do Cerrado é da frutinha de casca
verde, que parece uma uva rústica. Pelos campos de Mato Grosso do Sul, o
arbusto se espalhava em abundância. Muitos livros de história celebram a
relevância cultural da planta, atualmente ameaçada pelo desmatamento. Em Ponta
Porã, os guavirais eram abundantes; hoje é raro encontrar um pé da fruta. Já no
município de Bonito, o Festival da Guavira, em novembro, resgata e divulga o
valor inestimável do arbusto. É um deleite comê-la logo depois de catada do pé,
mas sucos, doces e cachaças recebem um sabor especial quando têm a guavira
entre os ingredientes. Também é rica em vitamina C, com índices comparáveis à
acerola. De novembro a janeiro, a
fruta é vendida por litro nas estradas
do estado e pode ser comprada em
mercados públicos. A receita desta
edição vem lá de Bonito.

Modo de fazer: Dissolver a gelatina
conforme instruções na embalagem e
reservar. Bater no liquidificador o leite
com a polpa de guavira e adicionar o
creme de leite, o leite condensado e a
gelatina. Colocar na forma, deixar na
geladeira por 40 minutos. Desenformar
e decorar com frutos de guavira em
conserva.     (Egles Fermino Soares, Bonito, MS)

Guavira, a uva do Cerrado

GUAVIRA,  GUABIROBA, GABIROBA
Espécies: Campomanesia spp.

Família: Myrtaceae

Época de colheita: novembro a janeiro
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Calda:
Duas partes de fruta, duas partes de água e uma
parte de açúcar cristal. Ferver (sem mexer) até o
ponto de calda.       (Grupo de pesquisa do DTA/UFMS)

Dicas
• A farinha de acuri
substitui a farinha de
mandioca em vários
pratos: mingau, pirão
e empanados e serve
para engrossar caldos.
• O jaú pode ser
substituído por
pintado, cachara ou
outro semelhante.
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De como um
pedido pro santo
revelou uma artista

No meio de um aperto econômico, Izulina Xavier fez
uma promessa para seu santo de devoção, para não ter
que vender a casa. Com o pedido atendido, foi atrás de
uma estátua de São Francisco de Assis pra botar no jar-
dim, conforme havia prometido. Descobriu que a enco-
menda era mais cara que o orçamento. Ela, que já fazia
artesanato e tinha a habilidade manual elogiada, resol-
veu se aventurar na construção de um São Francisco.
Escondida do marido, que dizia que lugar de santo é na
igreja, Izulina Xavier construiu sua primeira obra em con-
creto, que se tornou depois o material mais utilizado em
seu trabalho. “Imagina, eu levei oito meses pra fazer a
peça! Foi uma luta!”

No dia em que terminou a obra, um dentista que
morava perto de sua casa chamou todos os vizinhos para
admirá-la. A campainha e o telefone começaram a tocar,
e o fuzuê em frente à casa era tamanho que dona Izulina
achou que tinha acontecido alguma coisa ruim. “Que
nada, era todo mundo rodeando meu jardim e querendo
me dar os parabéns. Eu fiquei emocionada.” Conta que
um de seus vizinhos veio cobrar a participação indireta
na obra, porque, vendo a amiga na labuta, rezava todos
os dias pela conclusão do santo. “Chorando eu, choran-
do ele, beijou minhas mãos e ali eu fui batizada como
escultora.”

Isso foi em 1982.  Hoje com 83 anos, escultora, es-
critora e artesã, Izulina Xavier é referência das artes
corumbaenses. A cidade branca está rodeada por obras
suas, e até sua casa faz parte do roteiro turístico da re-
gião. Em 2008, ela foi homenageada no 5º Festival
América do Sul em maio, depois de ter recebido o título
de cidadã sul-mato-grossense pela Assembléia Legislativa
no fim de 2007 e, em junho, recebeu o título de “Dou-

tora Honoris Causa” pela Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, maior honraria entre inúmeras que tem
recebido de grupos do estado. O título reconhece a traje-
tória da artista, que chegou ao sul de Mato Grosso para
acompanhar o marido em 1944, com 19 anos.

“Nasci de novo em Corumbá. Achei novos pais, mães
e irmãos por aqui.” Natural de Simão, no Piauí, a artista
começou a esculpir depois de adulta, já com 57 anos.
Conta que, quando fez seu primeiro trabalho, em madei-
ra, tinha o neto do lado. Depois, começou a usar outros
materiais, criando peças em pó de pedra, cerâmica, enta-
lhes de madeira. Hoje seu negócio é o concreto mesmo,
para peças grandes que exporta para o Brasil inteiro. Ela
diz que nem tira fotos das obras concluídas para registrar
ou montar portfólio. “Eu faço e quero que elas vão! Quem
passear por aí e topar com uma obra minha, fica conhe-
cendo o trabalho, né? Isso que importa.”

Uma delas, a Via Sacra no Morro do Cruzeiro em
Corumbá, conta com 72 peças suas. Tornou-se mais um
cartão-postal da cidade, generosa em paisagens mesclan-
do história, arte e natureza. Também a moradia da artista
é parada certa no roteiro turístico corumbaense, aberta
durante a semana das 8h às 17h. Lá, nos muros do terre-
no ao lado da casa, o visitante pode encontrar painéis
que contam a história de Corumbá desde a chegada do
navegador português Aleixo Garcia em 1543. Junto, pode
ganhar de lambuja a companhia envolvente de Izulina,
dona de uma simplicidade sertaneja e boa de papo como
uma legítima corumbaense. Ela acompanha os visitan-
tes, oferece um cafezinho e complementa a narração
dos painéis com seus conhecimentos sobre a terra que
adotou para viver. Aaaalaaaa pinta!

(MOEMA VILELA)

PERSONAGEM
IZULINA XAVIER
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TOCAVAM,

OS VIZINHOS

TOMAVAM

SEU QUINTAL.

DONA IZULINA

LEVOU UM SUSTO,

MAS ERAM SÓ
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TERMINAR.
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Um conjunto de estratégias e diretrizes
para as políticas públicas da área cultural
no Brasil nos próximos dez anos. É o que
pretende ser o Plano Nacional de Cultura
(PNC), que deve ser votado em Congresso
Nacional logo no início de 2009. Ele se
destaca das ações pontuais da cultura por
sua abrangência, prevendo atuação em inú-
meras áreas que se relacionam, pelo volu-
me de recursos envolvidos e pela tentativa
de construção democrática com participa-
ção efetiva da sociedade civil. Essa expres-
são, que se banaliza no discurso político,
desta vez parece estar mesmo no páreo.
Numerosos debates e seminários estão sen-
do realizados em todos os estados brasilei-
ros para discutir os rumos que essa política
deve assumir. Inclusive pela internet: os in-
teressados em participar dessa conversa po-
dem enviar contribuições para o site
www.cultura.gov.br/pnc e, ainda, conhe-
cer o resultado dos seminários regionais.

Mato Grosso do Sul, com mobilização
da Fundação de Cultura de MS, foi o pri-
meiro da região Centro-Oeste a discutir o
plano, em setembro. Duzentas pessoas
participaram de um evento realizado na Uni-
versidade Católica Dom Bosco que reuniu
artistas, produtores e gestores de cultura de
todo o estado, da área governamental, da
iniciativa privada e da sociedade civil. Os
resultados desse processo prometem ser in-
corporados ao texto que subsidiará a relatoria
e a votação pela Câmara dos Deputados.

Outro avanço importante relacionado
ao Plano é a percepção da necessidade de
levantamento de dados no setor cultural
e a realização e divulgação de estudos e
pesquisas neste sentido. No final de 2006,
pensando no embasamento do PNC, o Mi-
nistério da Cultura e o IBGE publicaram
um levantamento estatístico do Sistema
de Informações e Indicadores Culturais,
apresentando uma série de dados relacio-
nados às condições da cultura no país,
com base nos números da produção de
bens e serviços, gastos públicos, consu-
mo familiar e postos de trabalho no setor.

Primeiro
Plano

Mais um Festival de Cinema do CineCultura
promete transformar janeiro em um mês gene-
roso com os cinéfilos de Campo Grande. De 13
de janeiro até 1º de fevereiro, em sua 6ª edição,
o festival investe, como de costume, numa pro-
gramação variada e atual e nos debates. Desde
2004, os festivais do CineCultura trazem uma
proposta temática, que é abordada em mesas
de discussões e faz eco nos filmes exibidos – já
foram temas dos festivais, por exemplo, o
audiovisual, questões indígenas e da mulher. A
edição de 2009 vai contar com 28 filmes, entre
longas e curtas-metragens, além da mostra “Curta
o Centro-Oeste”. O homenageado do ano é o
ator baiano Antônio Pitanga. O 6º Festival de
Cinema tem apoio da Fundação de Cultura de
Mato Grosso do Sul, da Fundação Municipal de
Cultura de Campo Grande e dos Correios.

Na tradição do cineclubismo, o Cinecultura
foi criado em 2002 para atender a uma deman-
da por filmes que fugissem ao circuito comer-
cial, com blockbusters e enlatados em cartaz
por semanas, enquanto filmes ousados e de arte
raramente podiam ser vistos nas telonas da ca-
pital. Sua primeira sede foi no antigo espaço da
1ª Assembléia Legislativa de Mato Grosso do
Sul, no prédio do museu Dom Bosco. Agora
está instalado no centro comercial do Pátio
Avenida, na Afonso Pena, em espaço com 88
lugares que atrai cerca de 700 pessoas por mês,
incluindo as mostras e festivais. Em 2007, para
apoiar a manutenção do espaço, foi criada a
Associação dos Amigos do CineCultura, uma
entidade formada em grande parte por
freqüentadores que viram a importância
sociocultural de manter as atividades do local,
que não se sustenta apenas com a bilheteria.
Em sua curta trajetória, de apenas cinco anos,
o CineCultura já fez história como espaço privi-
legiado para pensar (e ver) a sétima arte em
Mato Grosso do Sul.

Cinema
6º Festival de

de Campo Grande

Entre outros indicadores, essa pesquisa mos-
trou o Brasil como sendo um dos países
que possuem um dos mais baixos índices
de leitura da América do Sul, de 1,8 livro
por habitante. Uma das respostas do Plano
a esta questão é a implantação de bibliote-
cas públicas em todos os municípios brasi-
leiros e a modernização da infra-estrutura
das já existentes. Em MS, um levantamen-
to inédito das bibliotecas do estado, feito
pelo Sistema Estadual de Bibliotecas, estará
completo até janeiro de 2009.

Agora é acompanhar e avaliar o resulta-
do de um processo tão amplo. A discussão
pública em torno de um Plano Nacional de
Cultura começou em 2003, por meio de
uma série de seminários desenvolvidos pelo
Ministério da Cultura, especialmente o Se-
minário Cultura para Todos. Mais tarde,
houve a aprovação da Emenda Constitu-
cional nº 48, que previu a criação do PNC,
em 2005. Foram realizadas audiências pú-
blicas e a 1ª Conferência Nacional de Cul-
tura, também em 2005, com o objetivo de
debater as propostas com amplos setores
da sociedade. Depois, os seminários esta-
duais representaram a etapa final de dis-
cussão pública sobre o Plano Nacional de
Cultura, promovidos em todos os estados.
Eles servirão para aperfeiçoar o texto que
irá subsidiar a votação do projeto de lei.

A expectativa é de que o novo PNC seja
aprovado e comece a ser implementado a
partir de 2009, orientando os planos regio-
nais. Para o ano que vem ainda está prevista
a realização da II Conferência Nacional de
Cultura, onde todo o processo será concluí-
do. Segundo o secretário de Políticas Cultu-
rais do MinC, Alfredo Manevy, os recursos
para efetivar o Plano virão do Programa Mais
Cultura, que tem orçamento de 4,7 bilhões
de reais e parte da aprovação da Proposta
de Emenda Constitucional 150/2003, que
amplia os recursos destinados à área.
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Como diz a propaganda da 9ª edição
do Festival de Inverno, Bonito é lindo
mesmo. Respirando o ar fresco da Serra
de Maracaju, não precisa ser um
ambientalista para se emocionar com a
silhueta do Cerrado se anunciando na ja-
nela do carro ou do ônibus. Ainda mais
quando ela é prenúncio de um bom pas-
seio, de se aventurar por parques, grutas
e trilhas, descer o rio e mergulhar nas águas
do Formoso, Sucuri ou do rio da Prata.
Com todo esse potencial turístico, a idéia
de unir cultura e arte a este cenário não
morre mais, e o Festival de Inverno de
Bonito vai completar 10 anos em 2009,
realizado pelo Governo do Estado, por
meio da Fundação de Cultura, em parce-
ria com a prefeitura de Bonito. Integrando
agora o calendário oficial de eventos do
estado, está marcado para acontecer en-
tre julho e agosto de cada ano. Em 2009,
a 10ª edição do Festival vai de 29 de julho
a 2 de agosto. Unindo de forma singular
manifestações artísticas variadas, respon-

Beleza
sabilidade social e preservação ambiental, o
festival já reuniu artistas de vários estados
brasileiros interessados não apenas em en-
treter, mas em discutir e difundir a impor-
tância da preservação do meio ambiente. Sua
programação inclui tradicionalmente expo-
sições de artes visuais, espetáculos de dan-
ça, teatro, circo, feira de artesanato, mostra
de filmes, oficinas, malabares, cursos e apre-
sentações musicais de artistas de renome na-
cional e regional. Ao longo de dez anos,
passaram pelo festival nomes como os de
Sérgio Mamberti, Ziraldo, Maria Bethânia
(foto), Rita Lee, Ney Matogrosso, Elza
Soares, Nando Reis, Fagner e Fernanda
Abreu. Em 2008, na nona edição do festi-
val, 50 mil turistas passaram pelo município
de pouco mais de 17 mil habitantes para
prestigiar o evento e conhecer as belezas na-
turais de Bonito, distante cerca de 300 qui-
lômetros da capital. Propostas para as próxi-
mas edições envolvem desenvolver a pro-
dução artístico-cultural dos municípios e mo-
bilizar mais gente de outros estados.

para durar

Ter que ocasionalmente se virar no
portunhol é só uma delícia a mais para os brasi-
leiros, paraguaios e bolivianos que acompa-
nham o Festival América do Sul desde seu iní-
cio, em 2004. Agora em sua sexta edição (2009),
o festival reúne tradicionalmente apresentações
artísticas diversas na cidade de Corumbá, um
dos mais importantes destinos turísticos do es-
tado. Conhecida como “capital do Pantanal” e
também como Cidade Branca, por seu solo rico
em calcário, Corumbá encanta pela natureza, a
riqueza cultural e a hospitalidade de sua gente.
Quem visita a cidade durante o festival não pode
deixar de conhecer seus museus, praças, igrejas
e a rica arquitetura das casas na orla portuária,
com grande influência de estilos arquitetônicos
europeus. As apresentações do festival também
se concentram à beira do rio Paraguai, um dos
maiores rios de planície brasileiros. Um dos car-
ros-chefe da programação do festival é a músi-
ca, combinada a atrações de teatro, dança, arte-
sanato, audiovisual, literatura, entre outras
manifestações da arte sul-americana. A língua
não é empecilho para as muitas discussões so-
bre integração, cultura e desenvolvimento en-
tre os países participantes, que debatem, entre
outras questões, ações para a aceleração da
integração das nações. A partir de palestras e
oficinas, o evento costuma discutir temas co-
muns aos países da América do Sul, como as
reservas aqüíferas, o patrimônio ambiental, o
turismo, além de refletir sobre questões de iden-
tidade e cultura de fronteira.

“Encanto
        impagable”

Fechada desde o início de 2007 para realização de auditoria, a tevê pública do estado se
prepara para voltar ao ar, agora com o nome de TV Brasil Pantanal – nome fantasia da Fertel
(Fundação Jornalista Luiz Carlos Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do
Sul). Os primeiros programas a serem veiculados serão o telejornal e o programa “O Pantanal
é Aqui”, que tem parceria com a Fundação Estadual de Turismo e patrocínio da Petrobras. O
programa está sendo produzido em cidades do interior de Mato Grosso do Sul, com o objetivo
de divulgar as belezas naturais do estado, sua história e cultura. Para entrar no ar, o Governo
do Estado aguarda a instalação completa da nova antena, que garantirá melhor qualidade de
transmissão.

TV Brasil Pantanal‘cultura é...
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... LUTA ENTRE
VIDA E MORTE,
OPRESSÃO E
LIBERDADE.
       Maria da Glória Sá Rosa

... PROCESSO
E CONFRONTO.
       Maria Adélia Menegazzo
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Como se faltasse motivação! Via de
regra, os entusiastas do audiovisual en-
tram nas universidades cheios de expecta-
tiva com os nomes das cadeiras avança-
das de “Edição II”, “Roteiro IV”, “Arte e
Criação”, “Direção de Programas em Rá-
dio e Televisão”, “História do Cinema” e
coisa parecida, e fazem de tudo e mais
um pouco para conseguir a liberdade de
utilizar os equipamentos dos laboratórios
e das produtoras da instituição para expe-
rimentações por aí afora. Produzir, para
essa moçada, não precisa de aplauso e di-
nheiro e, às vezes, nem de condições: se
a vontade de ver finalizado aquele vídeo
for grande, qualquer lugar vira estúdio e
cenário, parente se faz de produtor, ami-
go de continuista e o diretor, naquela me-
táfora famosa do futebol, toca a bola, bate
o escanteio e defende no gol.

Quando essa gana encontra apoio e
estímulo de bons professores ou colegas,
igualmente encantados pela graça da arte
em movimento, e de uma estrutura mate-
rial que permita às idéias ganharem cor-
po, a chance da coisa ficar quente é mui-
to maior. E se houver mostras e festivais
que reúnam a galera que está na mesma
onda, e ainda por cima dê uma merecida
premiação... é lucro, daquele necessário
para dar esperança e incentivar a próxima
empreitada. Que, diga-se de passagem, no
caso do audiovisual muitas vezes envol-
ve, além da criatividade e ousadia, recur-
sos de gente, tecnologia e dinheiro muito
maiores que em outras artes. O Pipoca de
Ouro, realizado pela UCDB no segundo
semestre de cada ano, é o mais antigo
evento, iniciado em 2005.

Agora, mais uma mostra universitária
competitiva anima os estudantes de Mato
Grosso do Sul no segundo semestre, o FUÁ

Festival Universitário do

Como proposta para integrar os estados
do Cone Sul a partir do intercâmbio cultu-
ral, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul vão iniciar uma
primeira ação já em 2009. Será um Festival
de Música de Raiz, com a primeira edição a
ser realizada em Curitiba. A proposta surgiu
durante reunião da Comissão de Cultura do
Codesul (Conselho de Desenvolvimento e
Integração Sul) em Campo Grande no mês
de julho de 2008, com o objetivo de definir
ações culturais conjuntas nos quatro esta-
dos membros do conselho. Além do presi-
dente da Comissão de Cultura desta gestão,
Américo Calheiros, também presidente da
Fundação de Cultura de MS, estiveram pre-
sentes a secretária de Estado de Cultura do
Paraná, Vera Mussi, a presidente da Funda-
ção Catarinense de Cultura, Anita Pires, e
assessores técnicos dos três estados.

A idéia do festival de música de raiz é de
envolver expoentes de ritmos tradicionais de
cada estado, como é a viola caipira no Paraná,
o chamamé em Mato Grosso do Sul e a músi-
ca folclórica ligada à cultura açoriana em Santa
Catarina. A médio prazo, foi proposta tam-
bém a realização de um festival gastronômico
de receitas feitas com a batata, o milho e o
tomate, que são utilizados em diversas culi-
nárias ao redor do mundo, mas que têm ori-
gem americana e aproveitamento muito par-
ticular nos estados do Codesul. Foram ali-
nhavadas, ainda, parcerias em eventos já con-
solidados, como a Feira do Empreendedor e
as exposições na Casa do Artesão em Mato
Grosso do Sul, que poderão contar com pro-
dutos do Paraná e de Santa Catarina, e a par-
ticipação de artesãos e artistas sul-mato-
grossenses em eventos desses estados, como
no Festival Cultural de Florianópolis.

O Codesul é um órgão criado para forta-
lecer os estados do Sul face aos desequilíbrios
regionais e o crescimento concentrado em
regiões de grande potencial econômico do
país. Criado em 1961 tendo como membros
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
passou a incluir Mato Grosso do Sul em 1992.
Sua presidência é exercida por rodízio entre
seus membros com mandato de um ano, sen-
do sempre um governador o presidente.
Américo Calheiros preside a Comissão de
Cultura do Codesul desde a posse de André
Puccinelli na presidência do conselho em fe-
vereiro de 2008. “O Codesul foi criado para
enfrentar desequilíbrios econômicos, e hoje
estamos vendo que ele pode e deve se unir
para discutir desafios em comum e possibili-
dades de articulação em torno da cultura”,
destacou Calheiros.

Viola nossa

- Festival Universitário do Audiovisual, da Fun-
dação de Cultura de MS, iniciado em 2007.
A meta é realizar um festival por ano, para
incentivar e projetar a produção autoral e cria-
tiva dos alunos de qualquer curso, da gra-
duação ou pós. Outro ponto importante é
incentivar os acadêmicos a cuidarem mais
da qualidade de suas peças audiovisuais. Para
o espectador, fica o convite de conhecer e
avaliar esses novos talentos.

No Pipoca de Ouro, há as modalidades
de curtas-metragens em formato ficção,
documentário, animação, videoclipe,
videoarte e vídeo publicitário. Os vídeos ins-
critos também ficam sujeitos a receber o
prêmio Pipoca Queimada, que é uma brin-
cadeira bolada para confraternizar os estu-
dantes. No FUÁ, para os vídeos há anima-
ção, documentário, experimental/arte, fic-
ção, institucional, publicitário, reportagem
jornalística, videoclipe e até trash. Para os
produtos radiofônicos, as categorias são
documentário jornalístico, documentário
educativo-cultural, programa ficcional/radio-
novela. Este ano, 150 inscritos concorrem
à premiação de 1 mil reais para o primeiro
lugar de cada categoria, 300 reais para o
segundo e 200 reais para o terceiro lugar.

A vencedora da categoria vídeo
documentário na primeira edição do FUÁ,
Dalva Pereira, subiu ao palco com lágri-
mas nos olhos para receber as palmas e o
prêmio pelo seu “Catadores de Papel”. "Eu
concluí a faculdade de jornalismo aos 53
anos. Ter feito o vídeo foi uma experiência
muito gratificante, eu aprendi muito com
o lado humano e social do meu tema. Ja-
mais imaginaria que haveria uma premiação
por isso, e que tantas outras pessoas co-
nheceriam meu trabalho. Quando recebi o
prêmio do FUÁ, foi o coroamento de tudo
isso."

Audiovisual e Pipoca de Ouro

LU
C

IA
N

A
 S

O
U

ZA



77CULTURA EM MS - 2008 - N.1

InterAção – Um museu em Caarapó, uma Casa de Cultura em Rio
Verde, uma biblioteca, sala de inclusão social e oficinas de artes no
assentamento Campo Verde, em Terenos. Ações pensadas por gestores
culturais dos respectivos municípios, que elaboraram projetos nas ofi-
cinas do InterAção – Programa de Formação de Gestores de Projetos
Culturais. O programa oferece qualificação na área da cultura, capaci-
tando profissionais para atuarem no mercado cultural. Foram 20 ofici-
nas em 2007 e 10 em 2008, com o objetivo de atingir todos os muni-
cípios do estado até 2010. As oficinas abordam conceitos de cultura e
a realidade regional, leis de incentivo, estratégias de criação, planeja-
mento e captação de recursos, além da implantação de cursos técni-
cos na área da produção cultural, a partir da demanda criada.

Artesania MS – Realiza oficinas e instala núcleos de produção artesanal
no interior do estado, de acordo com o potencial de cada um. O
princípio é de resgatar os ofícios tradicionais e os transformar em uma
possibilidade de geração de trabalho e renda nas comunidades. Desde
seu início, em 2007, o Artesania MS realizou 16 oficinas em 12 muni-
cípios, atendendo 246 pessoas. A primeira etapa de cada oficina é a
técnica inicial. Depois, em alguns casos, há cursos em parceria com o
Sebrae-MS para desenvolver o design, o gerenciamento dos núcleos e
também a formação de preço, agregando valor aos produtos e capaci-
tando o artesão para o mercado de trabalho.

Música MS – Um dos mais importantes projetos socioculturais do es-
tado, o Música MS oferece aulas de violão, durante dois anos, para
alunos da rede pública em 22 municípios. O ensino abrange teoria
musical, prática de instrumento, história da música e prática de músi-
ca de câmara. Entre as atividades extras, estão oficinas, palestras e
workshops com professores, instrumentistas e compositores regionais
e nacionais. Em 2008, 11 recitais foram reali-
zados no interior, com uma média de 100 a
200 pessoas nos auditórios. Ao mesmo tempo
em que os alunos se empolgam com a possi-
bilidade de mostrar ao público suas conquis-
tas, complementando a formação, os recitais
periódicos acenam para a distribuição e o con-
sumo do produto cultural, valorizando e fa-
zendo circular a música popular e erudita.

Espelho das Artes – Visitou dez cidades-pólo de
Mato Grosso do Sul (Aquidauana, Três Lagoas,
Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã,
Naviraí, Dourados, Bonito, Nova Andradina e
Corumbá), levando uma exposição coletiva
itinerante composta por obras de artistas de di-
versas regiões do estado, selecionados por edital.
Em 2009, serão realizadas oficinas em cidades
visitadas pelo projeto, abrangendo técnicas de
desenho, escultura e pintura e capacitação para
organização do material produzido.

Conexão Rua em Dança – Ofereceu oficinas
de dança de rua em 15 municípios, passan-

do por Glória de Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Jardim, Paranaíba,
Nova Andradina, Fátima do Sul, Bonito, Costa Rica, Sidrolândia,
Aparecida do Taboado, Ponta Porã, Coxim, São Gabriel do Oeste e
Rio Negro. Nos municípios que já tinham grupos formados e algu-
ma tradição em dança de rua, foram trabalhados individualmente
diretores e coreógrafos, que conversaram sobre a experiência de
criação em todos seus aspectos. Nos municípios onde não existiam
grupos de dança formados, foram realizados workshops abertos ao
público.

Circuito Dança no Mato – O Circuito Dança no Mato vai agora para seu
terceiro ano, levando ao interior apresentações gratuitas de grupos
consagrados. A segunda edição, de setembro a novembro de 2008,
passou por Brasilândia, Costa Rica, Coxim, Ponta Porã, Pedro Gomes,
Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Três La-
goas. Participaram sete grupos convidados: as companhias de dança
Ararazul, Embrujos de España, Dançurbana, Ginga, o Estúdio de Dan-
ça Beatriz de Almeida, Funk-se e Grupo Juvenil de Dança de Campo
Grande. Com apoio das prefeituras municipais, o projeto convidou
ainda, em cada cidade, grupos locais para abrirem a noite de espetá-

culos. Em Rio Verde, em uma
noite que reuniu 1,5 mil pes-
soas na platéia, um grupo de
dança de Coxim que havia se
apresentado em seu municí-
pio apareceu, por conta pró-
pria, para mostrar seu espetá-
culo também na cidade vizi-
nha. “O Circuito está criando
esta rede que integra os gru-
pos de dança nos municípios,
que podem trocar experiências
e se inspirar com apresenta-
ções de qualidade. A idéia é
que, na próxima edição, pos-
samos circular boas produções
do interior, invertendo um
pouco a lógica de levar os es-
petáculos da capital aos ou-
tros municípios”, contou Re-
nata Leoni, coordenadora do
circuito. Para 2009, o projeto
vai abrir edital para apresenta-
ções no segundo semestre.

Para fomentar a cultura no interior do estado, projetos de
artesanato, artes visuais, cinema, dança, música e teatro saem
da capital e atendem diversos municípios. Conheça algumas

ações da Fundação de Cultura de MS no interior.

Mato Grosso do Sul Norte Leste Oeste
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São muitas as pessoas que têm trabalhado na área da música clássica
em Mato Grosso do Sul. Acho que é aconselhável estar atento à
produção de Mirian Suzuki (Dourados-MS), Evandro Higa, Marcelo
Fernandes, Eduardo Martinelli e Edineide Dias (Campo Grande-MS).
São pessoas que têm trabalhado muito e colaborado de forma
importante para a intermediação entre platéias e música erudita.

Penso que o turista que vem para Mato Grosso do Sul e o próprio
sul-mato-grossense deveriam conhecer Corumbá. Em termos de
cultura popular, tem a Festa de São João, que é maravilhosa e única
no país. A festa de São Pedro, logo em seguida, que é basicamente
dos pescadores, com procissão fluvial belíssima. E ali ao lado, na

borda de Corumbá, tem o rio Paraguai, onde
começou o povoamento deste estado, pelos não-
índios e pelos índios. Foi um canal de mobilidade,
de comunicação. Têm os sítios arqueológicos com
cemitérios indígenas, usinas antigas em decadência
- os antigos saladeiros e charqueadas. Tem o Forte
Coimbra e o Olimpo, no Paraguai, e as
comunidades indígenas vivas, que moram na beira
do rio. É uma cultura fronteiriça que nós,
moradores daqui, não conhecemos, não sabemos
dessa riqueza.

Na dança contemporânea eu recomendo,
por exemplo, o trabalho da Dançurbana
Cia de Dança, que busca uma aproximação
do hip-hop e da dança de rua com a dança
contemporânea. O trabalho do grupo Funk-se,
que está se aproximando da linguagem
contemporânea por meio do teatro. Em uma
linha mais investigativa, existe o Coletivo
Corpomancia, que vai para espaços não-
convencionais e provoca uma interação com o
público. E não posso deixar de falar do trabalho
da Ginga Cia de Dança, que tem 22 anos de
atuação no estado e, recentemente, tem se
apropriado da linguagem contemporânea. Acho
que o Ginga é um dos fomentadores dessa
efervescência. Também é importante prestigiar
os trabalhos folclóricos, porque incentivam
a pesquisa. Dentro desta linha, cito o grupo
Camalote, da UFMS, o trabalho da Oficina de
Dança de Corumbá, o grupo Litani e o grupo de tradições portuguesas, do Estoril.

O arquivo histórico tem em seu acervo grandes preciosidades.
Entre elas eu citaria o “Álbum Graphico” de 1914, que conta a história
do estado de Mato Grosso, dos municípios e a evolução econômica,
social e cultural daquele período. Outra preciosidade são as plantas
arquitetônicas das edificações que contam a história e o
desenvolvimento de Campo Grande. Essas plantas datam de 1915
até 1970, e o mais interessante é que elas podem contar e mostrar
a evolução dos projetos arquitetônicos nos seus vários suportes,
onde podemos encontrar verdadeiras obras de arte.

Sugestões
de quem
conhece

Hoje, o grande diferencial, na minha avaliação é, sem dúvida, o Mu-
seu de Arqueologia, recém-inaugurado no Memorial da Cultura. De
fácil acesso, com pesquisa, não só na área de exposição, como tam-
bém de laboratório, que vai favorecer o nosso conhecimento do que
já foi investigado e daquilo que está sendo preparado para ser
oportunizado para intelectuais, alunos, para a população em geral e,
principalmente, para os visitantes que aqui vêm e que podem conhe-
cer um pouco da nossa cultura.

MARIA MACIEL –
restauradora, diretora do Museu José Antônio Pereira

RENATA LEONI – produtora cultural

Sugiro ao leitor que visite a
Praça dos Imigrantes, que fica entre
as ruas 26 de Agosto, Rui Barbosa
e Joaquim Murtinho. Lá tem um
trabalho que a gente vem fazendo
com todos os artesãos, de todas
as entidades do estado. Eles
podem comercializar o próprio
artesanato e, assim, o pessoal

pode conhecer o que está
sendo feito aqui em Mato

Grosso do Sul.

DORALICE MARTINS – gestora do Arquivo Histórico de Campo Grande

ÁLVARO BANDUCCI - antropólogo e
professor do curso de Ciências Sociais da UFMS

JANE ARGUELLO –
artesã e presidente do
Sindicato dos artesãos

de MS (Sinart)

MANOEL RASLAN – músico e maestro
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A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) foi criada
em 1983 para representar oficialmente a política pública cultural do
estado e implementar as diretrizes estabelecidas pelo governo na área.
Hoje, ela se articula em cinco gerências e sete unidades de cultura
distribuídas pela capital. Grande parte delas está no Memorial da Cultura
e da Cidadania, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

Térreo

Grande Galeria do Memorial da Cul-
tura: Localizada no térreo, possui
uma área de 340 m² com painéis
deslizantes para telas e módulos para
suporte de esculturas. Permanente-
mente dedicada a exposições de arte.
Centro Referencial do Artesanato de
MS: Criado para promover e valori-
zar a produção artesanal, traz peças
de mais de 30 artesãos em exposi-
ção permanente, traçando um pa-
norama histórico do artesanato sul-
mato-grossense por seus represen-
tantes mais importantes.
Arquivo Público Estadual: Criado
em 1989, passou a ser gerenciado
pela FCMS em 2007, para conser-
var, preservar, pesquisar e difundir
o patrimônio documental do esta-
do, de cunho administrativo, his-
tórico e cultural.

Sobreloja

Espaço de exposições, bazares, ofi-
cinas e apresentações culturais
temporárias ao longo do ano. Vai
inaugurar em 2009 a Sala David
Cardoso, que abrigará acervo pes-
soal do ator.

1º andar

Museu de Arqueologia da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do
Sul: responsável pela pesquisa e
estudo científico sobre o passado
arqueológico de MS, buscando en-
tender e explicar os diversos pro-
cessos pretéritos de povoamento
humano no território estadual, des-
de as origens e as relações homem-
ambiente na pré-história, passan-
do pelos processos etno-arqueo-
lógicos de formação das etnias in-
dígenas.

2º andar

Biblioteca Pública Estadual Dr.
Isaías Paim: Com 22 anos de exis-
tência, a biblioteca ocupa hoje
todo o segundo andar do

Foi a primeira sede do go-
verno do Estado de Mato
Grosso do Sul e, mais tar-
de, abrigou o Fórum de
Campo Grande até 2001,
sendo re-inaugurado como
Memorial da Cultura no dia
11 de outubro de 2006, ani-
versário do estado. O pré-
dio, de aproximadamente 5
mil m2, passou por uma re-
forma que mobilizou mais
de 6 milhões de reais. Ân-
gelo Arruda, arquiteto e ur-
banista autor do projeto de
revitalização e restauração
do prédio, caracterizou a
inauguração do espaço
como "ousadia pública". É
um espaço generoso numa
região central, definitivo
para a cultura, fazendo jus
ao valor do setor cultural
para o engrandecimento
pessoal e para o desenvol-
vimento social e econômi-
co da população e do esta-
do. Em seus diversos pavi-
mentos, reúne os órgãos
administrativos da cultura,
espaços para exposição,
museus e biblioteca.

Fundação de Cultura

Memorial

Memorial da Cultura, com espaço
para leitura, gibiteca, telecentro,
auditório para reunião, exibição
de vídeos e pequenos eventos.
Dentre aproximadamente 28 mil
publicações da biblioteca, desta-
cam-se o acervo em braile e o re-
gional, além dos projetos de in-
centivo à leitura, como o “Todas
as Letras”, “Vem Ler o Mundo” e
“Vestibuler”.

3º andar

Museu da Imagem e do Som de
Mato Grosso do Sul: foi inaugura-
do em dezembro de 1998, com a
finalidade de desenvolver ações
museológicas para preservar os re-
gistros que compõem a memória
visual e sonora sul-mato-grossense.
O museu desenvolve também pro-
jetos que contribuem para a consti-
tuição de sentidos e identidades
culturais, por meio de palestras,
seminários, cursos e mostras.

4º andar

Espaço da administração da Fun-
dação de Cultura de Mato Grosso
do Sul. Encontra-se neste andar a
Gerência de Difusão e Promoção
Cultural, que desenvolve políticas
públicas para propiciar o melhor
desenvolvimento da cadeia cultu-
ral do estado. Destacam-se entre
suas competências o fomento à
produção cultural, a difusão e cir-
culação dos produtos culturais, a
formação de público, a capaci-
tação dos profissionais da cultu-
ra e a geração de emprego e ren-
da. Também está no quarto an-
dar a Gerência de Patrimônio His-
tórico e Cultural, que tem como
princípio norteador desenvolver
políticas públicas para resgatar e
desenvolver ações de preservação
do patrimônio histórico e cultu-
ral sul-mato-grossense. Este an-
dar abriga também o Conselho Es-

tadual de Cultura de Mato Gros-
so do Sul, criado em 1979 como
órgão colegiado de deliberação
coletiva, que tem por finalidade
básica regulamentar, acompanhar
e orientar a política cultural do
estado.

5º andar

Além da Diretoria Geral e da Ge-
rência de Administração e Finan-
ças, o quinto andar abriga a Ge-
rência de Desenvolvimento de Ati-
vidades Artesanais, que desenvol-
ve políticas públicas para fomen-
tar ações de valorização do pro-
duto e do fazer artesanal, propor-
cionando a geração de emprego,
renda e inclusão social. Destacam-
se, entre suas competências, o fo-
mento à produção, capacitação
dos profissionais, difusão e co-
mercialização dos produtos arte-
sanais.

6º andar

Além do Gabinete e de assessorias
jurídicas e de comunicação, o sex-
to andar é o espaço da Gerência do
Fundo de Investimentos Culturais
(FIC), que desenvolve políticas pú-
blicas para realizar investimentos a
projetos culturais da comunidade
sul-mato-grossense. É no sexto
andar também que o visitante e os
agentes de cultura podem conhe-
cer a Assessoria de Projetos, que
assiste a instituição na pesquisa,
prestando  assessoria técnica aos
municípios do Estado e oferecen-
do capacitação para gestores cul-
turais.

da Cultura,
um prédio que
tem história

de Mato Grosso do Sul
No Memorial, principais órgãos da gestão cultural em MS
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• A Casa do Artesão, que tem
como objetivo fomentar as ativi-
dades artesanais no estado, é a
unidade mais antiga. Ela foi
construída entre 1918 e 1923
sob as ordens de Francisco
Cetraro e Pasquale Cândida, com
projeto do engenheiro Camilo
Boni. Tombado como patrimônio
histórico estadual, seu prédio já
foi de armazém de secos e mo-
lhados a Banco do Brasil. Após
restauração e revitalização, foi
reinaugurada em 1990.

• Em mais de duas décadas de
funcionamento, o Centro Cultu-
ral José Octávio Guizzo, criado
em 1984, é um dos mais tradi-
cionais espaços de geração, for-
mação e difusão da cultura sul-
mato-grossense. Possui aparato
que possibilita a realização de
oficinas de artes, espetáculos, ex-
posições, palestras, exibições de
vídeos e eventos similares. Faz
parte também do Centro Cultu-

ral o Teatro Aracy Balabanian que recebe atrações regionais, nacio-
nais e internacionais. Considerando as atividades desenvolvidas no
Centro Cultural e sua localização privilegiada, no centro da cidade, a
unidade recebe pessoas de todas as faixas etárias.

• A Concha Acústica Helena
Meirelles consolida-se hoje
como um dos mais novos espa-
ços culturais de Campo Grande,
localizada no Parque das Nações
Indígenas, ao lado do Museu de
Arte Contemporânea. A obra,
iniciada em 1992 e paralisada
em 1994, foi retomada e inau-
gurada em outubro de 2004.
Com auditório para 1050 pes-
soas e Teatro de Arena com 450
lugares, o espaço tem recebido
os mais diversos eventos, como

shows musicais, ensaios de teatro e música, aulas abertas, palestras
e mini-cursos, entre outros. Atualmente, o Projeto Som da Concha é
o “carro-chefe” das atrações. Ele acontece quinzenalmente, aos do-
mingos, com dois shows musicais regionais e feira de artesanato,
sendo gravado e transmitido posteriormente no canal 14 da Net,
pela TV Pantanal (Uniderp).

• O Museu de Arte Contemporâ-
nea de Mato Grosso do Sul foi
criado em dezembro de 1991. A
sede definitiva, imponente na ar-
quitetura, foi concluída em julho
de 2002, com recursos da Lei de
Incentivo à Cultura. Desde então,
as artes sul-mato-grossenses to-
maram um novo impulso, dada a
possibilidade de um diálogo mai-
or com as manifestações de ou-
tras regiões e a oportunidade de
divulgação da produção artística
local, respeitando e valorizando

a diversidade de linguagens e temas abordados e contribuindo signi-
ficativamente para a consolidação da arte e da cultura do estado.
Localizado no Parque das Nações Indígenas, o museu possui uma área
construída de 4 mil m2, e dispõe de cinco salas de exposições, uma
com mostra permanente de obras de seu acervo e quatro salas para as
mostras temporárias que compõem sua programação anual.

Uma publicação que enfoque a cultura do Estado, abrangendo
projetos, ações e atividades desenvolvidas tanto pela Fundação de
Cultura, como aquelas provenientes da iniciativa da comunidade, é
vital para registrar e divulgar o que vem acontecendo nesta área em
Mato Grosso do Sul.

Após muitas interrogações sobre o formato a ser dado a uma pu-
blicação deste teor, optamos por uma revista, com todas as caracterís-
ticas inerentes a este gênero, porém, com a marca da atual gestão.
Assim, miramos na elaboração de uma revista informativa e criativa,
abordando assuntos que provoquem uma reflexão sobre a produção
cultural do Estado, sua história, memória, discussões atuais e as ex-
pectativas para o desenvolvimento da área.

Como matéria principal, motivando inclusive outros enfoques na
revista, optamos por discutir a economia da cultura, pela relevância
que o tema vem adquirindo mundialmente e no país, em termos de
desenvolvimento, consolidação da cultura e do mercado cultural, dos
dividendos sociais, educacionais e culturais, e, acima de tudo, pelos
benefícios que pode gerar às distintas comunidades. É realmente um
momento novo para a cultura no planeta, e Mato Grosso do Sul não
pode se abster desse debate.

Caminhar pari passu, visando uma participação mais conseqüente
neste processo que se desenha, significa envolver não apenas aqueles
que são atores dessa área, mas também a população em geral. Uma
revista é um dos veículos que servem a este propósito, com significa-
tiva escala de abrangência. Nela, em sua primeira edição, será possível
conferir um panorama geral do que vem sendo feito na área pelo
Estado e pela comunidade sul-mato-grossense. A Comissão Editorial,
a equipe da Fundação de Cultura e os colaboradores foram de indiscu-
tível importância para se chegar a essa proposta. Queremos, a cada
edição, aprimorá-la, e cada um pode participar enviando suas suges-
tões para nossos contatos. Ainda, a disponibilização desta mesma re-
vista no formato eletrônico é um fato novo na história das publicações
culturais oficiais no Estado.

É necessário destacar mais uma vez também a importância do
registro para a posteridade. Neste sentido, além desta revista, o Governo
do Estado vem investindo sobremaneira neste campo, uma das marcas
da gestão André Puccinelli. Várias publicações nestes dois anos foram
realizadas ou apoiadas pela FCMS, a citar: a reedição da Trilogia do
Patrimônio Histórico e Cultural Sul-mato-grossense; Sonhos e Pesade-
los: MS, 30 anos; Coleção Memória e Mito do Cinema em Mato
Grosso; Salas dos Sonhos: histórias dos cinemas de Campo Grande;
Mato Grosso do Sul: Trajetória 30 anos; Obras Completas de Hélio
Serejo; Retalhos de Verdade; Enquanto Mamãe não Vem; A Questão
Agrária em MS: uma visão multidisciplinar; reedição de Ayumi: Histó-
ria da Colônia Japonesa em Mato Grosso do Sul; Centenário da Imi-
gração Japonesa na Grande Dourados; além das obras a serem lançadas,
em sua maioria ainda este ano, como o Catálogo do Artesanato de
MS; a reedição da série Pelas Ruas de Campo Grande, de Paulo Coelho
Machado; Teatro de Resistência vol. 1 e 2; O Homem da Lua; e Vozes
da Dança.

Registrar e construir, em ampla parceria, a história do Estado de
Mato Grosso do Sul: a revista Cultura em MS vem para contribuir com
essa missão, e, acreditamos, assim o fará.

Outras unidades da
Fundação de Cultura de MS

UMA REVISTA PARA INFORMAR E
REFLETIR SOBRE A CULTURA EM NOSSO ESTADO

Américo Calheiros
Presidente da Fundação de

Cultura de Mato Grosso do Sul

Outras unidades da Fundação de Cultura estão cedidas para admi-
nistração de prefeituras municipais, como os Complexos Populares
de Cultura e Esporte e Lazer Jacques da Luz e Ayrton Senna, a Casa de
Cultura Luiz Albuquerque e as Casas de Artesão de Corumbá e Três
Lagoas.
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