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A segunda edição da revista Cultura em mS é uma 
reafirmação da importância do jornalismo cultural 
comprometido com a qualidade, a informação, a 
reflexão e o apuro. No exercício de um olhar analítico 
e sensível, permite à sociedade se enxergar em toda 
sua riqueza e se transformar para melhor. 

Para nosso estado, a oportunidade de desenvolver 
um veículo de comunicação como uma revista é extre-
mamente salutar, dando a oportunidade para o leitor 
e cidadão de se informar e desenvolver suas opiniões a 
respeito da cultura e da arte que lhe envolve. Produtor 
e consumidor dessas manifestações, ele pode apurar 
e entender melhor suas demandas, e até aprender a 
exigi-las de forma mais frutuosa.  

Por isso, o Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul tem o orgulho de poder apresentar e discutir 
as realizações nesta área, sejam ligadas ao governo, 
a outros órgãos e prefeituras, a instituições priva-
das, à comunidade. Por meio do jornalismo crítico e 
cuidadoso, volta seus olhos para os acontecimentos 
culturais que se desenvolvem na atualidade, de forma 
contextualizada e criativa. 

 Que, com publicações bem-cuidadas, o jor-
nalismo no Mato Grosso do Sul reitere a capacidade 
da comunicação e da cultura de promover verdadeiro 
crescimento individual e social dentro do estado. 
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Aos 23 anos, Sidlan Oliveira Mancuelho é um jovem 
realizado profissionalmente e orgulhoso do que mais 
gosta de fazer na vida: tocar. Paixão que o acometeu 
na adolescência, quando nem sabia direito que pro-
fissão queria. Para ele e outros integrantes de mais de 
150 corporações que existem em Mato Grosso do Sul, 
as bandas marciais e fanfarras significam realidade e 
sonho na mesma medida.

“Os jovens chegam atraídos pela beleza da música e 
depois a levam a sério”, observa mestre Nilson, respon sável 
pela Banda Marcial Manoel Florêncio. Um grande concurso 
nacional é a maior experiência que podem vivenciar. Cam-
po Grande testemunha o momento, todos os anos, com o 
seu Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras.

Em meados de fevereiro, cerca de seis mil crianças e 
adolescentes de todo o país circulam no fim de semana 
do concurso pela Praça do Rádio Clube. Os ônibus es-
colares trazem músicos do Acre, Espírito Santo, Amapá, 
Minas Gerais, Goiás e Paraná. A meta é ganhar a compe-
tição, e eles nem parecem se lembrar dos dias de ensaio, 
horas de disciplina sem pestanejar.  

Um convênio, resultado de articulação da Fundação 
de Cultura com a senadora Marisa Serrano (PSDB), que 
resultou na aprovação de uma emenda parlamentar, ga-
rantiu a aquisição de 455 instrumentos musicais para 
13 municípios, em kits com 35 unidades. Mil jovens das 

Bandas e fanfarras: 

A disciplina de 
uma banda ou 
fanfarra pode 
se transformar 
em realização 
profissional 

escolas de bom exemplo
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corporações de Água Cla-
ra, Amambai, Aquidauana, 
Aral Moreira, Corguinho, 
Coronel Sapucaia, Glória de 
Dourados, Itaporã, Nioaque, 
Rochedo, Sete Quedas, Si-
drolândia e Taquarussu devem receber o benefício.

“A música é uma arte que, através do som, atinge os 
sentimentos. Os problemas que eles têm simplesmen-
te acabam. Talvez porque resgate a motivação”, reflete 
mestre Nilson. E disso ele entende. Há nove anos o mú-
sico propôs a criação de uma fanfarra para a direção da 
Escola Estadual Manoel Florêncio, no Jardim Tarumã, 
bairro distante cerca de meia hora, de carro, do centro 
de Campo Grande.

 As crianças e adolescentes se encantaram com a ideia 
e se entusiasmaram com o burburinho que geravam na 
própria comunidade. Depois, gostaram de ver os mora-
dores dos bairros vizinhos, Aero Rancho e Pênfigo, saírem 
à rua para vê-los tocar. Ensaios, competições, apresenta-
ções cívicas, viagens pelo interior e para outros estados 
mantiveram o grupo unido mesmo em fases difíceis, de 
pouca verba, com perdas de integrantes e problemas pes-
soais diversos. Títulos como o de campeã do concurso na-
cional realizado na capital sul-mato-grossense em 2008 
são consequência de trabalho contínuo.  

A música agora é profissão, coisa para a vida toda. 
“Hoje eu tiro meu sustento disso. Sou concursado como 
músico profissional da prefeitura, dou aulas e coordeno 
a banda da Escola Municipal Doutor Tertuliano Mei-
relles”, conta, todo orgulhoso, Sidlan. E, sem hesitar, 
completa: “E eu não sou o único. Tenho outros amigos 
com a mesma história que eu.” Gilnei Sanches da Silva 
é um deles. O bombardinista que está desde o início 
na Manoel Florêncio quer virar regente. “Aprendi lições 
de vida que vão além da música. Na verdade, aprendi a 
amar com a música.”  

Ao final da tarde, de jeans, tênis e camiseta, os cer-
ca de 30 integrantes da Manoel Florêncio se agrupam de 
acordo com seus naipes. O corpo coreográfico ocupa a 
quadra coberta da escola para treinar as evoluções. Aos 
poucos, os ouvidos nas casas vizinhas reconhecem “Lágri-
mas de chuva”, do Kid Abelha, “Deixo”, da Ivete Sangalo, 
“Borboletas”, da dupla Vitor e Léo, e tantas outras que 
tocam na rádio cotidianamente, com uma nova poesia no 
ar. A mágica que faz o futuro dos seus filhos tem novas 
cores, em tons de esperança. (manuela Barem)
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A arte no Mato Grosso do Sul dança, canta, filma, pinta e borda 

com a liberdade de expressar sua identidade. Por mais que algumas 

manifestações já estejam amadurecidas, outras engatinham e 

balbuciam suas primeiras palavras e gestos. O programa Interação-

Capacitação em Artes e Cultura, a ser realizado até setembro de 2010, 

vai preparar agentes culturais em oito municípios-polo de Mato Grosso 

do Sul. Bonito, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, 

Ponta Porã e Três Lagoas receberão cursos de teatro, dança, circo, 

música, fotografia, artes plásticas e vídeo, com enfoque nas técnicas 

de produção. O programa é resultado de um convênio do Ministério 

da Cultura, por meio da Fundação Nacional de Artes (Funarte), com a 

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).  

Primeiro serão preparados agentes de formação. Eles viajarão às 

cidades-polo para dialogar com os promotores locais de cultura em 

27 capacitações. Como resultado, os próprios participantes irão criar 

um espetáculo e programar a sua circulação, disseminando a produção 

local. No campo das artes cênicas, serão discutidos história da arte, 

direção de espetáculo, produção e legislação cultural, figurinos, cenários, 

iluminação e sonorização. Na música, construção de instrumentos em 

workshops, além da questão histórica. Já nas artes visuais, produção, 

direção, captação, montagem, edição e finalização.  

Outra meta é diagnosticar as manifestações artísticas em cada 

região – uma radiografia cultural. O material didático das oficinas, desta 

forma, valorizará elementos específicos, apontados pelas comunidades. 

O programa é um desdobramento do Programa Regional Interação, 

realizado pela Fundação de Cultura desde 2007, desenvolvendo cursos 

de capacitação em elaboração de projetos culturais. Os agentes locais 

de vários municípios aprendem a identificar as suas próprias demandas 

e formular, de forma autônoma, ações nas diversas áreas da cultura. 

Desde o início das atividades já foram estruturados 144 projetos culturais 

em 36 municípios. 

De usina elétrica, passando a fórum e, finalmente, a espaço 

dinâmico de artes, o Centro Cultural José Octávio Guizzo, após 25 

anos, marca a memória de gerações. Em 2010, o local passará por 

revitalização da estrutura, pintura e paisagismo, e os portadores de 

necessidades especiais terão mais facilidade de acesso. O Teatro Aracy 

Balabanian, anexo do Centro Cultural, construído em 1989, também 

deve passar por reformas, além de adquirir equipamentos de som, 

iluminação, climatização e mobiliário, explica a coordenadora do 

local, Fabíola Marques. 

Investimentos da ordem de 415.561 mil reais do Ministério 

da Cultura, via emenda parlamentar, e contrapartida do governo 

estadual de 84 mil vêm em boa hora para revitalizar o espaço e 

ligá-lo, por uma rampa, ao Memorial da Cultura e Cidadania. Assim, 

o centro da capital poderá contar, em breve, com um ambiente de 

circulação livre entre dois espaços culturais da Fundação de Cultura 

de Mato Grosso do Sul. O curioso é que, antes mesmo de ser sede 

do Fórum da Comarca de Campo Grande, nos anos 1960, no terreno 

que hoje abriga o José Octávio Guizzo, localizava-se uma usina 

elétrica, na primeira década do século XX. 

Fundado em 1984, o Centro Cultural só recebeu o nome do 

advogado, historiador, estudioso do folclore, cineasta, produtor 

cultural, músico, poeta e ex-presidente da Fundação de Cultura José 

Octávio Guizzo em 1989, ano do seu falecimento. Seus espaços, 

com nomes de personalidades relacionadas à cultura, como o Teatro 

Aracy Balabanian, as salas Rubens Corrêa, Conceição Ferreira e 

as galerias Wega Nery e Ignêz Corrêa da Costa recebem até 500 

visitantes por dia, acompanhando exposições, participando de 

oficinas ou assistindo a espetáculos.

INvESTIMENTOS FEdERAIS - GESTÃO COMPARTILHAdA
A CULTURA DE MS RECEBEU DOIS MILHõES DE REAIS, SENDO 1,68 MILHãO DO MINISTéRIO DA CULTURA  

E 334.551 MIL DA CONTRAPARTIDA DO GOVERNO ESTADUAL, PARA FINANCIAR A REVITALIZAçãO DO  
CENTRO CULTURAL E O PROGRAMA INTERAçãO, ALéM DE EQUIPAR AS BANDAS MARCIAIS

Interaçãocriativa

Passagem 
para a culturaD
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Museu como espaço de contemplação distante é um 
conceito em crise. O público agora é chamado para dialogar 
com a memória cultural. O Museu da Imagem e do Som de 
Mato Grosso do Sul (MIS), localizado no terceiro andar do 
Memorial da Cultura e da Cidadania, tem desenvolvido ações 
para estimular esse novo olhar. A implantação de uma sala 
de cinema e a adequação da estrutura para a consulta do 
acervo devem ampliar a vocação educativa do espaço. Os 
recursos vêm de projeto aprovado no 5ª edital de Moder-
nização de Museus, do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). 

Única instituição do Centro-Oeste selecionada, o MIS re-
ceberá 215.823 mil reais, sendo 194.241 mil do Ministério da 
Cultura, provenientes do programa Museu, Memória e Cida-
dania. A contrapartida do governo do estado é de 21.582 
mil. Para o coordenador do MIS, Rafael Maldonado, o termo 
“modernização dos museus” supera a ideia de equipamen-
tos e instrumentos técnicos. “é adaptar-se a uma nova reali-
dade social.” Ele se refere a atividades que funcionam como 
“pontes entre a instituição e o seu público”, como os ciclos 
de formação e as mostras de cinema e fotografia.   

Com a sala de cinema será possível tornar mais comuns 
sessões de filmes produzidos em Mato Grosso do Sul que 
estão no acervo do MIS. Ou sediar eventos, como o ciclo 
Mestres do Cinema Francês, organizado em 2009, em ho-
menagem ao Ano da França no Brasil. O museu também 
tem oferecido programas de capacitação para profissionais 
da organização da informação, como arquivistas e museólo-
gos. Nesses cursos ensinam-se noções básicas de preserva-
ção e conservação de documentos. O investimento em novas 
formas de armazenamento deve ajudar a preservar e expor 
melhor ao público um mundo audiovisual de filmes, regis-
tros em áudio, fotografias históricas, projetores de filmes, 
cartazes, jornais e revistas de várias épocas. 

audiovisuais

Criar um museu, processo em 
desenvolvimento em alguns municípios  
de Mato Grosso do Sul, exige planejamento 
cuidadoso. Políticas públicas, como 
o programa Pró-Memória, ajudam os 
organizadores dos novos espaços, ou mesmo 
dos já existentes, a formular projetos que 
prevejam mais interação com o público. Esse 
é um dos reflexos do decreto que implantou, 
em 2008, o Sistema Estadual de Museus.  

Coordenado por Caciano Lima, responsável 
pelo Arquivo Público de Mato Grosso do Sul, 
o Pró-Memória estimula audiências públicas 
e reuniões técnicas abertas à população. 
A intenção é que haja envolvimento da 
comunidade para definir a vocação do espaço 
de preservação de sua memória.  
O Museu Municipal de Três Lagoas e o 
Histórico de Caarapó, ambos em fase 
adiantada de implantação, tiveram projetos 
aprovados com auxílio do programa. 
No primeiro município, uma parceria 
com professores do curso de História da 
UFMS resultou em cursos de capacitação. 
Ferramentas tecnológicas devem propor ao 
visitante uma viagem pelos ciclos econômicos, 
históricos e culturais quando o museu for 
aberto. 

Na implantação do Museu de Caarapó,  
projeto com assessoria do Pró-Memória obteve 
recursos do Ministério da Cultura. Quando 
abrir suas portas, o espaço deverá refletir 
o histórico da erva-mate na região, bem 
como registros dos índios Guarani-Kaiowá, 
oferecendo também cursos e seminários. 
Em Dourados, as universidades estadual e 
federal, além do Exército, têm discutido, com 
o auxílio do Pró-Memória, a reforma do prédio 
e adequação dos espaços para receber salas 
temáticas. Em Guia Lopes, os técnicos estão 
envolvidos em projeto, junto à comunidade, 
para a implantação do museu municipal.

Diálogos
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Um sonho de adolescência de autores campo-gran-
denses se materializou nas bancas de jornais de diversas 
partes do Brasil em julho de 2009, com o lançamento da 
revista mensal em quadrinhos “Patre primordium”. A pu-
blicação é concebida e produzida de forma independente 
por Ana Recalde e Frederico Hildebrand. 

A ideia da “Patre primordium” inicialmente foi de 
Ana. Ela sabia que Fred gostava de desenhar e o convi-
dou para ilustrar a saga de uma personagem feminina, 
que até então seria inspirada em Cristina Scabbia, voca-
lista da banda italiana de metal gótico Lacuna Coil. Fred 
acrescentou ao projeto suas referências de mangá, típi-
cos quadrinhos japoneses famosos no mundo inteiro. 

Desde sua concepção, demorou aproxima-
damente um ano para a revista ser lançada. 
“A história circula em torno da personagem 
Amanda Angel, uma jovem brigada com o pai 
(Flávio) e que perdeu a mãe quando ainda era 
pequena”, explica Fred. Outros cinco perso-
nagens secundários acompanham a protago-
nista em sua saga. 

A garota de vida “normal” aos poucos 
se dá conta do que o destino lhe reserva: 
torna-se heroína. A partir deste momento, 
mentiras, situações tensas e androides per-
meiam o seu cotidiano. “Ela vê seu mundo 
virar de cabeça para baixo. E é justamente 
essa a provocação da revista: queremos 
mostrar a típica jornada de heróis, só que 
relacionada a uma menina brasileira con-
temporânea, que faz faculdade, gosta de 
rock e tem suas amizades.”

Mudanças
De início, Amanda Angel tinha perso-

nalidade sarcástica e humor sombrio. Com o 
tempo ganhou apelo pop e um novo perso-
nagem foi criado para que os quadrinhos não 
perdessem a veia irônica. “Antes de elaborar 
cada edição, conversamos muito sobre quais 
rumos iremos dar para a história, como cada 
capítulo deve terminar. Isso é muito legal 
porque vemos a revista evoluir com o passar 
das edições.” 

A divulgação do trabalho é feita pela in-
ternet, em eventos e por meio da distribuição 
da revista para lojas especializadas em qua-
drinhos. A “Patre primordium” irá participar do 

Festival Internacional de Quadrinhos, a ser realizado em ou-
tubro, em Belo Horizonte (MG) e do Fest Comix, na capital 
paulistana, no mesmo mês. 

Fred explica que a “Patre primordium” deverá ter quatro 
arcos – espécie de temporadas de 12 a 14 edições – cada uma 
com um capítulo da história. “Pode ser que futuramente as 
edições ganhem até mais de um capítulo.” 

Completam a equipe de criação da “Patre primordium” 
Renzzo Degiz, Helton Pérez, Dênis Feliz e Mari Armôa. No 
site www.patreprimordium.com.br dá pra conferir os basti-
dores da produção e pitadas sobre as próximas edições da 
revista. (manuela Barem - ColaBorou Com informaçõeS márCio Breda)

Mangá desonho e evolução



A Cristina Matogrosso e 
o Américo Calheiros me 

apresentaram ao mundo do 
teatro de uma maneira muito 
legal. Na escola pública onde 

eu estudava, em Campo 
Grande, entrei para o grupo 

Gutac, de teatro infantil. 
Tinha uns 12 anos, estava 

super apaixonada por teatro e 
nunca mais parei. Minha mãe 

dizia pro meu pai: “Depois 
que ela começou a fazer 

teatro, melhorou muito. Isso 
deu uma calma na Bianca 
que foi uma beleza”, mas 

eles nunca acharam que seria 
minha profissão. Sou muito 

apaixonada pelo Brecht 
e, como tenho formação 

comunista, o conheci não 
só por causa do teatro, mas 

pela situação política que 
vivi. Não tem como não 
passar por Stanislavski e 
por Grotowski. Tive uma 

transformação depois que 
conheci o Ary Pára-Raios, 

que trabalhava com clown e 
pirâmide humana em Brasília. 
Ele veio pra Corumbá dar um 
curso e ficamos amigos. Dizia 
que o teatro tem que mostrar 

que a gente pode mudar o 
país. Ele faleceu três anos 

depois e tenho a impressão 
de que uma das últimas 

coisas que ele veio fazer foi 
transformar a minha vida. 

Ele me disse: “Não brinca de 
fazer teatro Bianca, você é 

uma excelente artista, mas é 
muito leviana. Você faz teatro 

para o seu bem-estar. Você 
tem o dever de transformar 
as pessoas que estão ao seu 
lado profissionalmente, não 
só transformar crianças em 
cidadãos com mentes mais 

abertas.” Daquele dia em 
diante eu disse que nunca 
mais iria ser leviana com o 
teatro. Me profissionalizei. 

Hoje todo mundo que 
trabalha comigo vive de 

teatro. Talvez tenha sido o 
Ary que tenha feito 

eu fazer teatro de verdade.

dino Rocha 
músico

Eu cresci em Juti, interior 
de MS, em uma família 
de dez irmãos. Quando 
eu tinha uns nove anos, 

um irmão mais velho 
morreu. Ele tocava 

sanfona muito bem e eu 
achava muito bonito o 

som, tanto que aprendi 
a tocar sozinho mesmo, 
eu e Deus. Com uns 13 

anos, em Ponta Porã, 
consegui uma sanfona 

melhor e comecei a tocar 
em bailes e festas com 
um conjunto de Pedro 

Juan Caballero. Daí pra 
frente fui melhorando. 

Em 1973, eu já estava em 
Campo Grande, tocando 

com a dupla Amambay 
e Amambaí, que fazia 

muito sucesso na região. 
Com eles, gravei o 

primeiro disco que trazia 
uma composição minha: 

“Gaivota pantaneira”. 
A música estourou, 

graças a Deus, e até 
hoje é quase um hino 

do estado. Em 76 fui pra 
SP e passei a tocar com 
os Filhos de Goiás que 
faziam muito sucesso. 
Viajamos quase todo 
o Brasil e chegamos 

a ganhar um disco de 
ouro. E olha que era 

difícil ganhar disco de 
ouro naquela época. 

Hoje eu tenho 180 
composições, 30 discos 

gravados, já toquei com 
grandes nomes, como 

Almir Sater e Sérgio Reis, 
e ainda sou tão bem 

recebido pelas 
pessoas quanto

  há 20 anos.

Bianca Machado
atriz e diretora de teatro

Nas artes sou uma pessoa 
que transita. Gosto de 

fotografia talvez até 
pelo próprio exercício do 

desenho, que foi o início de 
tudo. Recebi uma educação 

para a sensibilidade. Criei-me 
em Rio Brilhante, nasci em 
Dourados, sou filho de pai 
sul-mato-grossense e mãe 

baiana e fui criado pelos 
meus avós. Desde cedo tive 

contato com os sobrinhos 
da Yuri [Matsunaka], que 

foram marcantes na minha 
formação. O pai deles era 

desenhista, gostava de 
cinema, os meninos tinham 
muito talento, gostavam de 

literatura. Minha família, por 
sua vez, sempre foi ligada 
à natureza e meu trabalho 

reflete esse contexto. 
Acho que o espaço reflete 

no trabalho de qualquer 
pessoa. O prêmio em 

Desenho do II Salão de Artes 
Plásticas de Mato Grosso 
do Sul, na década de 80, 
me incentivou bastante. 

Até então eu não tinha um 
parâmetro, uma referência. 

Absorvi informações de 
outras pessoas para a 

construção do Cello artista. 
Amigos de “n” áreas de 
produção científica me 

ajudaram. Sou apaixonado 
pelo Frans Krajcberg, que 

conceitualmente me conduz. 
Tenho muitos elementos da 
natureza, da mesma forma 

que ele. Com pintura, gosto 
dos pigmentos naturais, 

lido com as coisas da terra, 
em conjunto. A natureza é 

uma grande inspiração para 
todo artista, mesmo que 

não fale exatamente sobre 
isso. Se a natureza está 

refletida no meu trabalho, 
está conceituada, não faço 

só porque tenho habilidade.
Renovo-me ao longo do 

tempo pela própria natureza 
do exercício, mas observo o 

meu entorno. Nada é da 
gente, tudo se constrói 

a partir da troca.

Tudo começou meio sem 
querer. Era muito tímida, 

mas caí de para-quedas 
numa peça da escola, a troco 

de nota. Confesso que não 
gostei muito. Depois fui 

para uma outra escola, que 
oferecia oficina de teatro, 

coisa não muito comum 
na época. Nas oficinas, 

acabei me encontrando e 
descobri a paixão pela arte. 

Na década de 90, Campo 
Grande recebeu vários cursos 

cênicos de alta qualidade 
e eu aproveitei quase 

todos. Nesse período tive 
contato com pessoas que 
me influenciaram muito, 

como Cacá Carvalho, que 
fez o Jamanta na novela 

“Belíssima”, e com a 
nacionalmente reconhecida 

atriz Myriam Muniz. Além 
dessas referências, nas 

viagens pelo Brasil assisti 
a peças maravilhosas que 
também marcaram minha 

arte profundamente. 
Hoje percebo que há mais 

possibilidades pra quem quer 
atuar profissionalmente. Isso 
é bom, mas nada pode pagar 
a paixão que envolve viver o 

teatro intensamente.

Cello Lima 
artista plástico

Rane Abreu
atriz
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As brincadeiras com 
dança, teatro e música 

com os irmãos e primos 
na infância foram os 
melhores exercícios 
para a profissão de 

artista, que eu queria 
seguir. Um dos meus 
irmãos, o Robins, foi 

a primeira grande 
influência. Eu o via 

desenhando com mão 
firme, tudo observava 

com os olhos de artista. 
Mostrou-me livros 

maravilhosos, em que 
conheci a história 

da humanidade, um 
pouco de filosofia, 
Monteiro Lobato, 

quadrinhos... Minha 
mãe me ensinou a 

bordar, a costurar, a 
colorir, entre muitas 
outras coisas. Toda 

a família tinha 
habilidades que eu 

adorava. Conheci 
jazz, MPB, as grandes 

orquestras, o blues, 
com meu padrinho 
Bráulio. Com meu 

pai, Edgar, aprendi 
matemática, as 

verdades do universo 
e música erudita. A 
história da arte me 

fez viajar no tempo...  
os impressionistas 

e expressionistas 
foram os que mais 
me influenciaram 

nas artes plásticas. 
Na música latino-

americana encontrei 
minha identidade. Nas 

artes visuais tenho 
trabalhado com os 

“Pequenos oratórios 
de coisas desúteis” 
que dialogam com 

a poesia de Manoel 
de Barros. São caixas 

em assemblagens, 
feitas com objetos 
descartados. Nos 

grupos Masis Brasil e 
Trovadores do Tempo 
posso cantar e tocar  

a dor e a alegria  
de nosso povo e de 

outros artistas.

Miska 
cantora e artista plástica

Eu comecei faz é 
muito tempo... Eu 
tinha só sete anos 

e agora já tenho 81 
(risos). Um dia vi 

um senhor fazendo 
chapéu de broto de 

buriti e o rodeei o dia 
inteiro, vendo como 

ele trabalhava. Assim 
que cheguei em casa, 

juntei uns brotos de 
buriti e fiz um chapéu 

também. Sozinha. 
Minha mãe até ficou 

brava comigo, porque 
era para eu estar 

cuidando de meus 
irmãos, mas, em vez 
disso, fui mexer com 
meu chapéu. Depois 

que uma forte geada 
matou os buritis na 

minha região, comecei 
a usar a taboa, um 
capim grosso que 

nasce dentro d’água. 
Gostei bastante do 
material e passei a 

trabalhar com buriti 
e taboa. Por muito 

tempo, fiz artesanato 
por diversão, para 

mostrar aos amigos, 
mas há uns 30 anos, 

ou mais, quando abriu 
a Casa do Artesão em 
Três Lagoas, comecei 

a vender minhas 
peças e percebi que 

aquilo dava dinheiro. 
Vendia para São 

Paulo, Londrina, Rio 
de Janeiro e outras 

cidades. Até consegui 
comprar uma casinha 

com o artesanato. 
Hoje me considero 

uma pessoa feliz. Eu 
venci trabalhando e, 
enquanto me sobrar 

pelo menos um dedo, 
eu vou continuar 

trabalhando até o fim.

Maria do Rosário
artesã

Sou farmacêutica 
por formação, mas 

sempre gostei muito 
de fotografia. Quando 
era pequena eu tinha 

aquelas máquinas 
Love, pequeninha e 
descartável, que eu 
carregava pra cima 
e pra baixo, tirando 

foto de tudo. É difícil 
pensar em referências, 

mas quando vi 
uma exposição do 
Marcelo Buainain, 

que era alguém 
que eu conhecia 

dos corredores da 
universidade, com 

fotos da Bolívia, 
fiquei impressionada 

e passei a ver a 
fotografia de uma 

outra forma. Depois 
que me formei, fui 

morar na Inglaterra, 
conheci vários 

países da Europa e 
vivi um tempo em 

Israel. Nessa época 
fotografei muito. 

Quando errava, 
tentava descobrir por 

que estava errando 
e, quando acertava, 

tentava descobrir por 
que estava acertando. 

E assim, por conta 
própria, tentando 

e errando, fui 
dominando as técnicas 

e conseguindo fotos 
cada vez melhores. 
Voltando ao Brasil, 

trabalhei como 
farmacêutica, mas 

um dia me estressei e 
resolvi me dedicar só 

à fotografia. Foi difícil 
por muito tempo, 

mas com muito 
trabalho consegui 

me estabelecer 
profissionalmente.

vânia Jucá
fotógrafa

Tudo começou para 
mim com uma banda 
que nem nome tinha. 

Dessa primeira banda, 
que não durou muito, 

eu era o único que 
tinha pretensões 

profissionais com a 
música. Na década 
de 1980 recebi um 

convite para formar a 
Blues Band, junto com 
Mário Pezão na batera 

e Fábio Brum no 
baixo. Um dia rolou de 
tocarmos no Farol aos 
domingos, que era um 

dia fraco para o bar. 
No primeiro domingo 

foram umas cinco 
pessoas. No segundo, 
umas dez. No terceiro 

estava difícil andar 
porque tinha muita 
gente para nos ver 

tocar. A banda acabou 
rachando e, da cisão, 

nasceram o Bando 
do Velho Jack e os 

Bêbados Habilidosos, 
da qual faço parte 

até hoje. Quando me 
perguntam sobre 

referência musical, 
a resposta eu tenho 
na ponta da língua: 

Cazuza. Me encantei 
com a poesia dele 

desde que o conheci. 
Tanto em relação 

às composições 
quanto à melodia, 
o Barão é a minha 
grande referência 

e a dos Bêbados 
também. E, além 

do rock e do blues, 
tenho ainda outras 

boas influências, 
como samba antigo 
e música brega. Eu 

gosto bastante... 
inclusive adaptamos 

uma música do Nelson 
Gonçalves que temos 
tocado muito por aí.

Renato Fernandes
cantor e compositor

Não existe um 
momento único e 
marcante que me 

empurrou ao cinema. 
Foi gradual. Primeiro, 

os filmes infantis. 
Depois os filmes na 
TV, absolutamente 
tudo que passava 
eu assistia. Então 

veio o cinema em si. 
Lá em Aquidauana 

reinauguraram, nos 
fins dos anos 90, o 

Cine Glória. Não foi 
um sucesso, tanto 

que não demorou pra 
fechar novamente, 

mas pra mim bastou. 
Fiquei encantado, 

hipnotizado com a tela 
grande. Desde essa 

época de adolescente, 
botei na cabeça que 

faria cinema; e só 
cinema. Vi que teria 

que sair, fiz vários 
vestibulares fora do 

estado e, desde 2006, 
estudo cinema na 

UFSCar [Universidade 
Federal de São Carlos]. 
Meus pais me apoiam 

bastante, ainda que 
ambos sejam médicos 

e talvez preferissem 
que eu seguisse o 

caminho dos bisturis. 
Todos os meus vídeos 
e curtas têm um viés 
amador bem nítido, 
o que não diminui o 

resultado final, claro. 
A grande questão pra 

mim é botar o coração 
no que faço, achar o 
que é relevante, que 

fará diferença pra vida 
de alguém, nem que 

seja só pra minha.

Essi Rafael Mongento Leal  
cineasta
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““Eu tive um problema na cabeça, um AVC [Aci dente 
Vascular Cerebral], um derrame, e daqui a pouco eu 
não vou me lembrar que vocês estiveram aqui, do 
que vocês me perguntaram. Mas das coisas de 40 
anos atrás me lembro como se fosse ontem.” Ro-
berto Higa, 58 anos, cercado de imagens valiosas 

espalhadas pelas paredes do 
seu escritório, faz o alerta ao 
grupo de repórteres que o 
entrevista. Impossível não se 
distrair um pouco e centrar o 
olhar em algumas fotos, uma 
mais curiosa do que a outra. 
Higa não para. Vive garga-
lhando, zanzando. Não se 
conforma em falar sentado na 
sua cadeira. Leva os jornalistas 
para outra sala, mostra equi-
pamentos antigos, recortes 
de jornais, fuça o computador 
em busca de fotos, espalha 
outros tantos registros cuida-
dosamente classificados sobre 
a mesa. Difícil domar tal fluxo 
de consciência, verbo tão sol-
to. Nas próximas linhas, o lei-

O FOTóGRAFO NãO 
QUER SOSSEGAR O OLHAR. 
AS TRANSFORMAçõES 
DA CIDADE, DO AMBIENTE 
E DOS POVOS SãO 
INSTIGANTES DEMAIS, 
PRECISAM DE REGISTRO

tor da Cultura em mS acompanhará histórias mil s obre 
o jornalismo de antigamente, as transformações cul-
turais e históricas de Mato Grosso do Sul, o flerte 
com a publicidade, a paixão pelo Pantanal, a natu-
reza, o ser humano. A cabeça do poeta das imagens 
libera sua memória.

Como foi a sua relação com a fotografia antes de 
ser profissional? E a sua entrada no mundo do fo-
tojornalismo?
Sou nascido e criado em Campo Grande. Antigamen-
te a gente, de uma maneira geral, trabalhava direto, 
desde os sete, oito anos de idade. Eu fui aprendiz 
de telegrafista na Noroeste do Brasil [RFFSA, extin-
ta Rede Ferroviária Federal], aprendiz de relojoeiro, 
vendedor de jornal. Fiz tudo que tinha que fazer. Até 
hoje eu sei o abecedário todinho de telegrafia. Eu era 
obrigado a levar um dinheiro para casa, porque éra -
mos oito irmãos e todo mundo saía cedo para cair no 
mercado de trabalho. Aí pintou um serviço de office 
boy no Diário da Serra [jornal vinculado aos Diários 
Associados, que circulou em Campo Grande até a dé-
cada de 1990]. O jornal ia ser inaugurado em 1968 e 
eles estavam pegando gente. Eu era tipo um garoto 
de leva e traz. Havia um fotógrafo lá que tinha feito 
a cobertura de quatro Copas do Mundo. Ficou meio 

Roberto Higa:
cabeçade poeta
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Repórter 
fotográfico 

desde a surpresa 
da primeira 

revelação. 
São mais de 40 
anos dedicados 

às objetivas.
No topo, Higa 
e sua coleção 

de fotos de 
profissionais de 

comunicação
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maluco e veio para cá para se tratar no Sanatório 
Mato Grosso [hoje Hospital Nosso Lar]. Ele tinha sete 
filhos e perguntou: “Higa, você quer aprender uma 
profissão? Então vou te ensinar. Só que você vai pe-
gar todos os dias meus filhos na escola e ficar brin-
cando com eles na praça enquanto eu termino meu 
serviço” [risos]. Aí ele começou a me ensinar. Acabei 
entrando no negócio e gostei. Com dois anos, já era 
chefe de fotografia. Me apaixonei pela profissão no 
laboratório. Revelava o filme e ampliava. Depois do 
banho de um líquido, do qual eu não sabia o nome 
– era o revelador – a fotografia estava ali. Eu disse: é 
isso aí que eu quero!

Na época, como era a imagem, para a sociedade, 
do jornalista e do fotógrafo? 
Eu vi o Ogg Ibrahim [repórter que trabalhou na TV 
Morena e hoje está na Rede Record de Televisão] dar 
autógrafo na Anita Calçados! [risadas]. Como fotó-

grafos éramos muito bem tratados – mas não tanto 
assim. Como é até hoje, né? Quando eu trabalhei 
na revista Caras [de 1999 a 2005], lidava com o gla-
mour, e como as pessoas gostam desse negócio de 
coluna social, rapaz do céu! Mas antigamente tinha 
loja em Campo Grande que não vendia para jorna-
lista. é sério, não é brincadeira, não! Isso era bem 
explícito mesmo. Escreviam assim nas lojas: “Não 
aceitamos cheque de fulano, ciclano”. Um dia, eu e 
o [Luiz Carlos] Feitosa [hoje proprietário do Grupo 
Feitosa de Comunicação] estávamos cobrindo uma 
festa na high society. Eu fotografava e ele pegava os 
nomes das pessoas. Tínhamos nos empolgado com 
a festa e dissemos: “Nós somos famosos aqui!” Só 
que a gente tinha se esquecido de que o ônibus, no 
sábado, circulava até 11 horas da noite e no dia se-
guinte, no domingo, voltava a partir das 10 da ma-
nhã. Estávamos na Afonso Pena, numa casa da al  ta 
sociedade. Acabou a festa e ninguém dava carona. Eu 

Pelas 
redações
de MS

Apaixonado pelo 
cotidiano, Higa 
aproveitava a 
rotina jornalística 
para documentar 
a história. Hoje, 
mantém o Escritório 
de Imprensa.

Como repórter 
fotográfico fazia 
instantâneos diários 
dos acontecimentos 
nos jornais de  
Campo Grande:

- Diário Da Serra 
anoS 1960 e 1970

- Jornal Da Manhã

meadoS da déCada de 1970 

- Correio Do eStaDo
final doS anoS 1970

noS anoS 1980:

- Jornal Da CiDaDe

- PreSença

- o Jornal

- arquibanCaDa

Acima, o Diário da Serra 
em 1970, antes da 
informática. À esquerda, 
mais uma edição do  
Jornal da Manhã, pronta 
para ir às ruas, em 1978
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Participaram da 
entrevista realizada 
em 28 de julho de 
2009, no Escritório 
de Imprensa de 
Roberto Higa:
Alexandre Maciel, 
Allison Ishy, 
Luiza Rosa, 
Manuela Barem, 
Moema Vilela e 
Yara Medeiros



Experiências 
nacionais

As grandes 
redações e 
sua “bagunça 
organizada” 
aguçaram 
a percepção 
do fotográfo 
na juventude. 
O contato com 
o glamour, mais 
tarde, rendeu 
muita análise 
do ser humano:

- eDitora abril 
São Paulo-SP

- Diário Da tarDe 
São Paulo-SP

- o Jornal 
Rio de Janeiro-RJ

- Folha De GoiáS 
Goiânia-GO

- Correio braSilienSe 
Brasília-DF

- o eStaDo De  
São Paulo-SP 

- reviSta CaraS 
Brasília-DF/ 
São Paulo-SP

- reviSta arquitetura  
De reCiFe-Pe

- reviSta queM 
aConteCe

Rio de Janeiro-RJ

O Búfalo da FAB tombou e 
Higa escapou por pouco. 

Tinha de ficar para 
preencher páginas 

e paredes com histórias

morava na Vila Monte Carlo e ele na Coophavila II. Mo-
ral da história: terminamos a noite, eu e o Feitosa, na 
esquina da Afonso Pena com 14 de Julho. Rasgamos 
todos os filmes e as notas e jogamos tudo no bueiro. 
Ele disse pra mim: “Higa, eu não vou ser pobre o resto 
da minha vida, não!” Hoje é um dos empresários de 
comunicação mais ricos de Campo Grande.

Como era a rotina de cobertura dos fatos com a 
estrutura disponível? 
Antigamente o jornal não era factual, todo mundo es-
crevia artigos. Era padre e professora não sei do quê. 
[gargalhadas]. Rapaz, não faz muito tempo isso, não. 
O Antônio João [Hugo Rodrigues], no Correio do Esta-
do, por exemplo, dava dois passes de ônibus, um para 

ir, outro para voltar, e dizia: “Traga a matéria da pri-
meira página! Se vira!” Era assim mesmo. Não tinha 
nem carro no jornal. Eu só estou vivo hoje por essa 
falta de carro! [Risadas]. Era para eu estar naquele de-
sastre com o avião Búfalo [em 18 de setembro de 
1974, um avião da FAB caiu próximo ao aeroporto de 
Ponta Porã, por causa da forte neblina]. A gente só 
não foi naquela viagem no avião porque o motorista 
se atrasou. Primeiro ele pegava o pessoal da gráfica 
para levar para casa, vinha para distribuir os jornais, 

e depois pegava a gente para levar na redação. Era 
assim mesmo. Moral da história: quando chegamos 
na Base Aérea, só vimos o rabo do Búfalo.  Na minha 
época, nos jornais, dava-se mais atenção à página de 
esportes – futebol, preferencialmente – e à de polícia. 
Quando os Diários Associados estavam quebrando, 
veio uma ordem lá de cima, de Brasília ou Rio de 
Janeiro, para investir em páginas de polícia e esporte. 
Então a gente fotografava o time formado e cada um 
dos jogadores, mais o técnico e os auxiliares. Cada 
pessoa daquelas comprava um jornal para levar para 
a família. E as notícias de polícia vendiam pelo fato. 
Aqui a gente contratou um camarada que lia muito 
Agatha Christie [1890-1976, romancista policial bri-
tânica] e foi presidiário por 12 anos – conhecia todo 
o métier. Ele descobriu o Sultão do Jardim Imá, um 
cara que estuprou as 11 filhas e engravidou as 11. 
Não era mentira, era fato, mas ele romanceava e es-
crevia durante 30 dias – virava uma novela. O pes-
soal colocava o jornal no vidro da porta do jornal, na 
Afonso Pena com a 14 de Julho, e ficava um tumulto 
de gente para ler. Às vezes uma mulher colocava a 
mão [mostra a mão aberta] na frente da foto, e a le-
genda era: “Foram cinco os assassinos do meu filho” 
[risadas]. Um dia não havia o que fazer. Estávamos 
dentro do ônibus e eu ali, vendo aquela cena que 
parecia açougue, cheio de mãos. Tirei uma foto e fi-
zemos matéria sobre transporte urbano de Campo 
Grande. Aparecia muito dessas coisas, a gente saía 
para buscar matéria, não tínhamos horário para fe-
chamento do jornal. Quantas e quantas vezes saía-
mos três, quatro horas da madrugada da redação! 
E no outro dia, oito horas da manhã, estávamos lá 
de novo!

E as mudanças no campo da fotografia? 
As coisas modernas vieram para somar. Hoje eu foto-
grafo coisas que não conseguiria há 20 anos, porque 
o equipamento oferece determinadas vantagens. A 
modernidade só vem para arrumar, não para estra-
gar. Antes usávamos a 120 mm, um caixote em que, 

ALLISON ISHY

ROBERTO HIGA
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“A GENTE 
MANDAVA 
TUDO PRA SãO 
PAULO. TEVE UM 
CASAMENTO EM 
QUE, QUANDO 
FUI ENTREGAR AS 
FOTOS, O CASAL 
TINHA SEPARADO, 
PORQUE LEVAVA 
TANTO TEMPO...”

No topo, 
“clima de faroeste”,  
em Dourados, 1980. 
Em Campo Grande, 
a escada rolante 
chama mais atenção 
que as ofertas da loja 
(ao centro) e os 
contrastes curiosos 
na capital (ao lado).

para fotografar, eu tinha que virar de cabeça para 
baixo, porque o visor era em cima. Depois veio a má-
quina 35 mm. Tinha foto preto e branco, mas teve 
uma época em que isso parou porque começaram a 
surgir, em São Paulo, as fotos coloridas. Todo mun-
do queria foto colorida. A gente mandava tudo pra 
São Paulo. Teve um casamento em que, quando fui 
entregar as fotos, o casal já tinha separado, porque 
levava tanto tempo... Eu já tinha ideia de primeiro, 
segundo, terceiro plano, mas essa passagem, essa 
coisa do factual, rápida, eu aprendi em São Paulo. Eu 
usava filme de 400 ASA e passei para o de 25 ASA, 
porque tinha grão e textura mais fina. Aprendi a usar 
outro tipo de revelação. Quando fotografava à noite 
no Morenão [Estádio Pedro Pedrossian], já sabia que 
revelador ia usar, porque antes usava o mesmo para 
todas as fotos. O filme que eu revelava em uma, duas 
horas, passei a fazer em 15 minutos, com outro tipo 
de revelador, porque conheci outras técnicas.

Como foi a sua experiência em jornais paulistas, de 
Brasília e Rio de Janeiro?
Em 1972, 1973, eu fui para São Paulo. Foi minha gran-
de vantagem. Acho que todo profissional tinha que ir 
para São Paulo e ficar na editoria de polícia um tempo, 
pois aí vai descobrir que não sabe nada. Ali a disputa 
é tão grande que, para sobreviver, tem que ser mais 
que bom. Eram redações entupidas de gente, 120 jor-
nalistas “batendo” máquinas de escrever, que tinham 
uns 50 quilos. Lá eu fui conhecer o que era reunião 
de pauta, pois aqui não tinha, eu saía e ia buscar. Em 
São Paulo era uma bagunça organizada, um monte de 
editorias, aqui se fazia de tudo. Mas não fiquei muito 
tempo. Meu negócio mesmo era Campo Grande, es-
tava fora para aliviar a cabeça. Aí eu voltei e reiniciei 
minha vida.

Você foi uma testemunha das mudanças em 
Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Fale desses 
momentos. 
Essa foi da inauguração da primeira escada rolante de 
Campo Grande, em 1974, nas Casas Pernambucanas. 
[Enquanto fala, mostra 
diversas fotografias.] Ia 
todo mundo pra lá, as 
pessoas queriam visitar 
as Casas Pernambucanas 
pra ver a escada rolante, 
esse era o negócio! Tanto 
é que dá pra ver que eles 
pararam a escada que 
anda pra baixo, senão o 
pessoal não ficaria lá em 
cima para conhecer a loja. 
Aqui na foto não tem 
ninguém descendo. Olha 
só a transformação que 
sofreu a Afonso Pena, 
por exemplo. Isso aqui 
era lavoura de cana e 
mandioca, hoje é a [ave-

nida] Ceará... entendeu? Vejam como era um bairro 
de Dourados. Parece um faroeste. Essa foto aqui foi 
em 2009 [mostra imagem do Hotel Campo Grande]. 
Como um prédio desse não tem utilidade, rapaz? No 
centro da cidade? Tinha que fazer esse troço funcio-
nar, nem que fosse como escritório. O Cine Alhambra 
[que foi demolido] era super chique, nem em São 
Paulo existia cinema assim, era da classe A. Isso aqui 
queria mostrar: Há 50, 60 anos, foi feito o asfalto na 
rua 14 de Julho. Essa aqui é a Afonso Pena – já havia a 
preocupação de colocar paralelepípedos em todas as 
travessas, porque ajuda a 
escoar e infiltrar a água. 
Hoje estão falando nisso 
de novo. Pô, por que a 
gente trocou os parale-
lepípedos da Calógeras? 
Isso é uma engenharia 
de 100 anos atrás. Toda 
beira de calçada tinha 
umas quatro fileiras de 
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Relógio da 14 de Julho, em 
Campo Grande, virou ruína 

em questão de horas

RO
BE

RT
O

 H
IG

A

Após a divisão 
de Mato Grosso, 

a festa tem 
clima de fé  

no futuro 

paralelepípedos, e Campo Grande não tinha pro-
blemas. Eu quero que minha cidade cresça sem o 
boom espetacular, mas não a passos de tartaruga 
– uma coisa normal.

Houve algum protesto no dia em 
que tiraram o relógio da rua 14 
de Julho? 
Se eu disser que teve, é mentira. 
Tanto que o [prefeito Humberto] 
Canale começou a derrubar do-
mingo [7 de agosto de 1970], às 
seis horas da manhã, e seis horas 
da tarde estava no chão. A comu-
nicação aqui era mais difícil, as 
pessoas não tinham carro. Mas a 
grande maioria era contra. Vou te 
contar uma coisa: aquilo era um 
trambolho no meio da 14 de Ju-
lho com a Afonso Pena. Ele tinha 
uma mureta em volta, o pessoal 
sentava ali, fazia cocô. Chegava 
meio dia, comadre, e era um mau 
cheiro que Deus me livre, ninguém 
aguentava. E aquele relógio nunca 
funcionou, ficava parado. Quem 
ia subir lá para dar corda? Queria 
saber quem vai lá para dar corda 
nele, mesmo hoje, porque dura 24 
horas. Mas sou contra esse tipo de 
coisa de tirar daqui para montar 
ali [a réplica do monumento foi 

inaugurada em 17 de junho de 2000, no canteiro 
da Afonso Pena com a Calógeras]. Naquele montão 
de lixo você encontra toda a história, a engenharia 
a arquitetura – tudo vai pro lixo.

Como foi o período de separação do estado de 
Mato Grosso, que você acompanhou em Cuiabá e 
Campo Grande?
Essa foto mostra o 11 de outubro de 1977, divi-
são do estado de Mato Grosso. Foi um carnaval 
em Campo Grande, uma festa. Estávamos em uma 
campanha política, o [Pedro] Pedrossian imagina-
va que, se ganhasse a eleição para o Senado, seria 
o primeiro governador. Mas a briga nos bastidores 
da política aqui foi tão grande que o [presidente  
Ernesto] Geisel resolveu mandar o Harry Amorim 
[Costa, que se tornou governador], do Rio Grande 
do Sul, completamente diferente daqui. Fui tam-
bém contratado para cobrir os últimos dias antes 
da divisão do estado em Cuiabá. Era o governo de 
Mato Grosso uno. Fotografei as últimas sessões 
plenárias, a cidade em si. Olha aqui essa foto, era 
a última assembleia. O Fernando Corrêa da Costa, 
que foi governador. Esse foi o primeiro deputado 
japonês, Massao Tadano. Aqui o Pedrossian e o 
Benedito Leal, já discutindo que a divisão seria dia 
11 de outubro. Antonio Carlos de Oliveira, que foi 
o deputado mais novo no estado. A Constituição 
foi mudada por causa da idade dele, que tinha 
menos de 40 anos. Esse aqui foi governador aqui 
também, o Vespasiano Martins. Está aí também o 
Antônio Mendes Canale. Em Cuiabá o aspecto era 
de velório. Festa só teve aqui, tanto que o governador 
de Mato Grosso na época, o Garcia Neto, não veio. 
Eu não estava lá no dia 11, mas dizem que em fren-
te ao Palácio Alencastro [Cuiabá, MT], onde tem os 

ALLISON ISHY
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“EM CUIABÁ O ASPECTO ERA DE VELóRIO. FESTA Só TEVE AQUI, 
TANTO QUE O GOVERNADOR DE MATO GROSSO NA éPOCA, 
O GARCIA NETO, NãO VEIO.” 
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Para captar as feições 
múltiplas dos indígenas,
só com a convivência. 
Higa teve o privilégio de 
registrar líderes em ação, 
como Marçal de Souza

Principais 
exposições

PriMeira exPoSição 
De FotoJornaliSMo De 
CaMPo GranDe,
hall do Diário da Serra 
(1972) Roberto Higa e 
Almir Vilela Rolland

iGreJaS De Cuiabá, 
Saguão do Palácio 
Alencastro em Cuiabá-
MT (1976)

oS FilhoS De oloruM, 
em frente ao Bar do 
Zé, Campo Grande-MS 
(1980)

ConCeição DoS buGreS, 
na Escola Miguel de 
Cervantes-SP (1980)

o Povo Do SorriSo, 
em Salvador-BA e no 
Museu de Artes São 
Paulo-SP (1981)

Pantanal  
Sul-Mato-GroSSenSe, 
no Riocentro, Rio de 
Janeiro-RJ (1982).

exPoSição Coletiva,  
na rúSSia (1985)

MulhereS De ronDônia, 
no hall da agência 
NPP Marketing e                                                                   
Propaganda em Porto 
Velho-RO (1986)

retratoS De  
CaMPo GranDe, 
no Shopping  
Campo Grande-MS 
(1990)

exPoSição  
inDiviDual eM liSboa, 
Portugal (1999)

1991: João Paulo ii 
eM CaMPo GranDe, 
no Espaço Cultural 
Comper, em Campo 
Grande (2005)

Meio & aMbiente, no 
Calçadão da Barão, em 
Campo Grande (2005)

heróis mato-grossenses, todos foram cobertos com 
pano preto. Isso daria uma bela foto. Eu estava em 
Campo Grande, não poderia perder. Foi festa o dia 
inteiro, teve um baile no Rádio Clube e outras festas 
que marcaram mesmo. E o Harry era viúvo, comadre.  
O que aparecia de coroa querendo casar com ele, 
Deus que me livre [risos].

Você imaginava que estava fazendo história quan-
do registrava esses momentos?
Não. Eu tinha uma preocupação de guardar aquilo 
que estava fazendo, porque achava um barato. A coi-
sa mais emocionante é ver aquilo que se faz. Ficava 
louco, dias e noites trancado no laboratório, amplian-
do as fotos que tinha tirado. Gastava quase todo meu 
salário com papel fotográfico, química, pra poder ver 
aquilo. Eu falo que, graças a Deus, sempre fiz e gos-
tei do que estava fazendo. Ninguém sai fotografando 
Campo Grande como eu saio. Até hoje, sábado, do-
mingo, feriado. Eu tenho o circo da Mato Grosso, o 
ipê rosa na Via Parque. Saio eu e minha mulher. Isso 
aqui eu não vendo, cara! Eu amplio, tenho como re-
gistro. Quem desenvolve o trabalho que eu desenvol-
vo aqui? E olha que eu incentivo, cobro da rapaziada, 
convido para fazer uma exposição juntos, mostrar o 
ontem e o hoje. Minha proposta de trabalho sempre 
foi essa e quis sempre fazer bem a fotografia. Sou tão 
apaixonado que tem dias que paro duas, três horas, só 
para fazer essas fotos. E a mulher: “Pô, vamo almoçar, 
vamos embora!” 

Entre as várias exposições que você organizou, “O 
Povo do Sorriso” foi uma das mais festejadas. Fale 
dessa experiência de contato com os indígenas. 
Se você não fizer uma coisa fora do convencional, cai na 
mesmice. A princípio, quando surgiu a ideia do “Povo 
do Sorriso”, era pra mostrar um pessoal que estava mor-
rendo de fome [lê o texto de apresentação]: “Além das 
fronteiras colo ridas dos boçais, existe uma nação incom-
preendida e espoliada. Saiba um pouco mais sobre ela.” 

Apesar de estarmos em 1980 e poucos, tinha um povo 
que estava morrendo, de fome inclusive, sem nenhuma 
assistência. Eu passei dois anos vivendo nessas aldeias, 
em todas, morando, participando do dia-a-dia do ín-
dio. Me sinto muito melhor nessas aldeias do que em 
qualquer outro lugar. Sobre o Marçal de Souza [líder da 
etnia Guarani-Nhandevá, assassinado em 1983] as úni-
cas fotografias dele são minhas! Se a situação dos indí-
genas é difícil hoje, imagine há 30 anos. Mostramos a 
aproximação dos Kaiowá, lá de Dourados, e dos Terena, 
da região de Miranda, com a modernidade. Tenho uma 
fotografia dos indiozinhos  olhando pelo vidro  de um 
restaurante onde estava escrito milk shake, hot-dog, 
mas eles não tinham acesso.
 
No seu trabalho, o Pantanal também está muito 
presente. Comente essa paixão pelas questões do 
meio ambiente. 

ROBERTO HIGA
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“CORTAVAM AS PENAS DO TUIUIÚ PARA ELE 
NãO VOAR. (...) AH, PARA ô, COMPADRE!”

A natureza gera 
indignação e fascínio. 

No ninho do graveteiro, 
restos do consumo 

humano.  
No orquidário,  

o detalhe  
da beleza

Muitas vezes me isolo no Pantanal e fico por lá. Se pu-
desse ficar de três a seis meses, ficaria. Meu projeto 
de vida agora é voltar para a raiz, eu quero morar 
numa cidade como Miranda, sabe? Eu sou rato de 
asfalto, essa é a realidade, mas prefiro um asfalto 
menorzinho. Por exemplo, isso aqui [mostra a foto] 
é em pleno Pantanal, na Estrada-Parque. Essa ave se 
chama graveteiro, pega os gravetos e leva para fazer 
o ninho. Isso tudo aqui é saco plástico. Muitas vezes 
os camaradas que falam que amam o Pantanal são as 
mesmas pessoas que fazem compra no supermerca-
do, passam lá e jogam o lixo. Esse trabalho de meio 
ambiente que faço hoje começou há 30, 40 anos. 
Naquela época cortavam as penas do tuiuiú para ele 
não voar. Hoje, em todos os canais de televisão, tem 
sempre um babaca que vai lá cutucar um bicho no 
mato. Ah, para ô, compadre!

As experiências com fotos publicitárias foram mui-
to diferentes da atuação como fotojornalista?
Até hoje existe a dificuldade de achar alguém para 
fazer um comercial com faixa etária acima dos 25 
anos. Estávamos uma vez com uma campanha 
grande de outdoor, para aparecer um casal entre 30 
e 35 anos e uma criança de um ano e pouco no colo. 
Duas horas, no horário do estúdio, chegou a mãe com 

Nas paredes de Higa o 
muque do Manoel de 

Barros e a seriedade de  
Lídia. Cabeças de poeta
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a criancinha. Mas e a mulher? Cinco horas da tarde 
chegou um cara lá, bravo, e perguntou: “Quem é o 
dono nesse negócio aqui?” Eu disse: “Sou eu!” E ele: 
“Pois então, vocês estão esperando minha mulher que 
ficou de vir aqui, e ela não vai vir não. Eu quero saber 
quanto é que eu vou pagar, porque eu tenho que ir 
embora pra fazenda.” Falou assim, bravo, não deixou 
a mulher fazer a foto. Um companheiro perguntou: 
“Rapaz, e aquela morena que passa aqui toda hora? 
E se déssemos um banho de loja nela?” Eu falei: “Ih, 
é a mulher do vizinho”. Ele foi lá, conversou primeiro 
com o vizinho. Rapaz...a mulher foi e virou outdoor 
na cidade de Campo Grande, virou mala direta e um 
monte de coisa. E falou para o marido: “é isso que 
quero, vou para São Paulo”. Ela foi, largou ele com 
três filhos. Trabalhar com publicidade foi questão de 
necessidade e oportunidade. O serviço es tava ali, era 
só aprender e fazer. Ganhei muito dinheiro com essa 
história.

Mudanças culturais e manifestações artísticas 
também passaram pelas suas lentes. Como você 
acompanhou toda essa cena?
Aquela foto em que está o Humberto Espíndola e a 
Aline Figueiredo, que está na parede, lá em cima, é 
de 1972. Olha aqui a Tetê Espíndola com 14 anos, 
com o Geraldo e o Celito [aponta as fotos nas pare-
des]. A gente já tinha certeza que eles iam explodir 
no cenário artístico. Porque tinha o Humberto, artis-
ta plástico, a Aline, que, na época, era casada com 
ele, também mexendo com arte, a bienal da qual 
ele participou [XI Bienal de São Paulo de 1971]... 
Depois o grupo Tetê e o Lírio Selvagem [composto 
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“MINHA 
ESPERANçA 
AGORA SãO 
MEUS NETOS. 
LEVO UM DE 
DEZ ANOS 
PARA VER 
OS JACARéS, 
FOTOGRAFAR OS 
IPêS-ROSA E VER 
SE COMEçA A 
SENTIR GOSTO 
PELO NEGóCIO”

As mesmas lentes que 
flagram Tetê em flor e os 
jovens Espíndolas, captam 
dona Conceição talhando  
os seus Bugres enigmáticos

pelos irmãos Espíndola: Geraldo, Celito, Tetê e Alzi-
ra, com um disco homônimo lançado em 1979]. Fiz 
uma exposição de fotos da Conceição dos Bugres em 
São Paulo. Rapaz, eu falo: quem nasceu para Almir 
Sater não chega a Conceição dos Bugres [gargalha-
das]. São dois universos completamente diferentes. 
Uma coisa é saber se vender, outra é ficar só fazendo. 
é aquilo que chamo de cabeça de poeta. O maior 
exemplo disso é o Jorapimo [pintor corumbaense]. 
Um cara que desde que eu conheci vive só pintando. 
Lídia Baís uma vez eu fotografei, já bem velhinha. 
A imagem que eu tenho dela é da foto que fiz no 
sobrado da 15 de novembro, rodeada de gatos. Ela 
tinha um moonte de gatos. Não são dois ou dez, 
um mooonte mesmo. Ela era igual à dona Concei-
ção [Freitas da Silva, ou dos Bugres, artista]: cabeça 
de poeta. Não falava coisa com coisa. Isso é que eu 
chamo de cabeça de poeta: viajar. é isso que faz o di-
ferencial dessas pessoas. Hoje em dia a gente pensa 
no que fazer para ganhar dinheiro. Essas pessoas não 
pensam assim; só em ver no que vai dar!

Que memória vai deixar o fotógrafo Roberto Higa 
para a posteridade? 
Rapaz, quem já teve um derrame como eu, que 
escapei por pouco e fiquei 15 dias em coma, não 
tem muita perspectiva. Tem que viver muito o hoje. 
Amanhã vê o que vai fazer. Sempre há condições de 
criar uma coisa diferente, é questão de gostar do 
que está fazendo. Hoje, em qualquer lugar que mexe 
com cultura, ninguém tem a coleção de fotografias 
que tenho das pessoas que passaram por aqui. Essas 
coisas vão continuar guardadas e alguém, um dia, 
vai mexer com isso. Minha esperança agora são 
meus netos – já tenho quatro. Tem um de 10 anos 
e eu já estou fazendo a cabeça dele, dizendo que 
ele vai ter que cuidar das coisas do vô. Domingo ele 
estava aqui, vendo as coisas. Levo ele comigo para 
ver os jacarés, para fotografar os ipês-rosa, pra ver se 
começa a sentir gosto pelo negócio. Divulguei mais 
as minhas fotografias do que ganhei dinheiro. Todo 
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mundo, quando precisa de alguma foto, corre aqui, 
mas ninguém nunca chegou falando: “ô Higa, tem 
um serviço bom aí, que vai te dar um descanso bom 
para os próximos dez anos” [gargalhadas]. Até hoje 
não tenho uma ideia fixa do que eu quero real mente. 
Quem nasce com cabeça de poeta, não adianta. 



CCorumbá, 23 de junho de 1964. Enquanto a pro-
cissão de São João descia o trieiro que dava para a 
rua Major Gama, na esquina com a Dom Pedro I, o 
clima na casa de Carlinda do Carmo e Getúlio Miran-
da não era de festa. Acabavam de perder o filho de 
dois meses e meio. A tia dava banho no bebê para 
velá-lo, quando Carlinda ouviu a cantoria da procis-
são e correu para a rua chorando, interrompendo os 
festeiros ao ajoelhar-se na frente do andor e rezar 
pela vida do menino. “Naqueles cinco ou seis minu-
tos em que ela chorava e rezava, minha tia veio avisar 
que eu tinha recuperado meus sinais vitais”, descreve 
Pedro Paulo Miranda. Vendo o bebê chorar, a mãe 
contou aos parentes ter prometido que, se São João 
devolvesse a saúde e a vida do filho, faria a festa por 
sete anos consecutivos. “E estou aí até hoje, graças 
a Deus e a São João. Nunca mais fiquei internado. 
Só fui ao hospital por problema de fratura, mas por 
peraltagem de criança: por volta dos sete anos, levei 
um tombo tentando subir num pé de laranjeira.”

Quarenta e cinco anos depois, a comemoração da 
mãe de Pedro Paulo é uma das grandes festas particu-
lares do São João de Corumbá, considerada a principal 
festa popular do estado, celebrada na passagem do 
dia 23 para 24 de junho. Os devotos preparam ima-
gens do santo e descem em procissão a ladeira Cunha 
e Cruz para banhá-las nas águas do rio Paraguai. Para 
comemorar os votos de renovação e fartura – poderes 
atribuídos à água do rio – preparam-se festejos com 
comidas, bebidas, danças e músicas típicas, como o 
siriri e o cururu. A prefeitura, por sua vez, decora a 
cidade, monta barracas no Porto Geral e organiza uma 
programação cultural para a data, além de fazer tam-
bém a descida do andor oficial, que convive com os 
cortejos particulares. 

Pedro Paulo lembra de uma época em que o São 
João atravessou um período de decadência. “No final 
da década de 90, passamos por um período crítico.” 
Em 2003 ele ficou na ladeira e fez questão de con-
tar. Foram apenas 19 andores, quando já tinha pre-
senciado a descida de até 150. “Felizmente, isso foi 
revertido.”  Em 2009, a prefeitura estima ter havido 
cerca de 70 andores na passagem para o dia 24. “O 
número seria maior se não fosse a chuva”, acredita 
Andréa Orro, da Fundação de Cultura e Turismo de 
Corumbá. Com base na Lei Estadual nº 3522, de 30 
de maio de 2008, o município deu início ao regis-
tro do Banho de São João de Corumbá como bem 
cultural de natureza imaterial de MS no Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

No São João de Corumbá, o vínculo com o sa-
grado se mantém com força, ao contrário de muitos 
festejos juninos atuais. Comunidades do candomblé 

FESTA DA FARINHA, DO MILHO, DA ERVA-MATE,  
DA GUAVIRA, DO FOLCLORE, DO OVO E DA GALINHA.  
EVENTOS QUE SURGEM NO CALENDÁRIO CULTURAL  
DE MATO GROSSO DO SUL, BUSCANDO O PRESTíGIO,  
A DURABILIDADE E O APOIO POPULAR DAS MANIFESTAçõES 
TRADICIONAIS. MAS OS MESMOS ELEMENTOS QUE 
DETERMINAM O SUCESSO DE UMA FESTA NOVA FAZEM 
COM QUE AS MAIS ANTIGAS NãO PAREM DE SOFRER 
TRANSFORMAçõES, EM UMA EQUAçãO QUE ENVOLVE 
IDENTIDADE, ACEITAçãO COLETIVA, INVESTIMENTO  
DO PODER PÚBLICO, GLOBALIZAçãO E INDÚSTRIA CULTURAL

Estado de festa

Por moema Vilela
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e da umbanda, como a da mãe de Pedro Paulo, se 
juntam aos católicos na celebração do santo, e o mis-
ticismo fica por conta da crença nas propriedades 
mágicas do rio nesta noite. Símbolo natural de ferti-
lidade, as águas do rio Paraguai remetem ainda às do 
Jordão, onde São João Batista batizava, e envolvem a 
festa em diversos ritos e simpatias.

“Eu casei e descasei assim, sete vezes para trás e 
sete vezes de trás para frente. Depois passei com meu 
marido novo debaixo do andor e, no mês seguinte, es-
tava grávida”, conta Márcia Rolon, coreógrafa e bailari-
na. Myriam Pádoa também buscou a sorte na festa em 
que “a fogueira queima o amor”. Ela saiu de Campo 
Grande às 12h de um dia de semana para participar do 
São João. Um mês antes, falou ao chefe que teria que 
faltar na data e trabalhou horas extras para ter folga. 
Com sua bota vermelha de vinil, passou sete vezes por 
baixo do santo e realizou pelo menos uma façanha cer-
ta: não prendeu o salto uma só vez no vão dos parale-
lepípedos irregulares da ladeira Cunha e Cruz.  

Tocando o barco
Na balsa Itamaraty XII, o padre e cerca de 200 fiéis 

cantam e rezam em duas horas de travessia pelo rio 
Paraná. “Salve ó Virgem Mãe Piedosa! Salve estrela for-
mosa do mar... Santa Mãe dos navegantes... sobre nós 
lançai olhar”, entoa o coro que sai de Nova Porto XV, a 
15 quilômetros de Bataguassu (MS), até o píer turístico 
de Presidente Epitácio, na margem paulista, trajeto tra-
dicional da procissão fluvial da Festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes, que ocorre há 61 anos.

Trazendo na proa nove andores de santos, esta 
embarcação leva também uma testemunha funda-
mental da origem da festa. Pequenina, sorridente, 
quase sem audição, Maria Lenir Leite Cardoso cha-
ma a atenção entre os fiéis 
pela devoção, absorvida 
na oração e na “conversa” 
com os santos. Cada um 
tem seu padrinho ou ma-
drinha, que o carrega e 
enfeita com flores, tecidos, 
laços e fitas. “Eu sou ma-
drinha do Santo Antônio 
há 50 anos. Hoje tenho 70. 
Quando comecei a carre-
gar meu andor eu era uma 
mocinha.”

Símbolo de renovação e 
fertilidade, as águas do rio 
Paraguai banham o São 
João e envolvem a festa 
em ritos e simpatias
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Foram seus avós, Quinzinho e Dona Cota (Joa-
quim Rodrigues Leite e Bernardina Monteiro Rodri-
gues Leite), os responsáveis pela promessa de cons-
truir a capela de Nossa Senhora dos Navegantes, 
iniciativa que acabou originando os festejos em ho-
menagem à padroeira dos marinheiros. A intenção 
era salvar o filho, Bento, que estava há quatro anos 
na Itália, lutando na II Guerra (1939-1945) pela Força 
Expedicionária Brasileira. 

Amigos do casal, funcionários do Serviço de Na-
vegação da Bacia do Prata, deram a ideia de realizar, 
ao mesmo tempo, uma festa para a padroeira dos 
marinheiros e viajantes. “No Rio Grande do Sul, meu 
avô conheceu essa festa, muito forte por lá”, conta 
Andrelino Novazzi Neto, que veio de Santa Catarina 
só para participar da comemoração. Seu avô, Armê-
nio Macário, foi quem doou a imagem da santa para 
ser colocada na capela, trazendo-a do Sul. Seguindo 
os passos do avô, Andrelino é quem fornece os bar-
cos que fazem a travessia.

Ao chegar a Presidente Epitácio, é realizada uma 
missa campal, e depois a santa e os fiéis retornam 
para Nova Porto XV. é lá que, à noite, é realizada uma 
quermesse nos dias que antecedem o 15 de agosto, 
data em que a comunidade resolveu comemorar a 
festa, por conta das enchentes do rio Paraná. No res-
to do país, Nossa Senhora dos Navegantes costuma 

é importante 
observar se 
as mudanças 
estão partindo 
de dentro ou 
de fora da 
comunidade

Os avós de 
Lenir Cardoso 

fizeram a promessa 
que deu origem
à festa em 1948

Balsas, botes e lanchas 
enchiam os olhos nas 
primeiras edições da Festa 
de Nossa Senhora dos 
Navegantes 
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ser celebrada no dia 2 de fevereiro. Em 2009, foram 
três dias de celebração, organizada pela comunidade 
católica e a prefeitura de Bataguassu, que montou 
estandes de venda de alimentos e bebidas além de 
contratar duplas e bandas que fizeram shows para 
cerca de quatro mil pessoas por noite, número redu-
zido perto dos anos anteriores.

“Só a fé de quem participa continua igual”, conta 
Terezinha Fernandes, ministra da eucaristia que pu-
xava a reza durante a travessia. Ela participa da cele-
bração desde 1983, e viu as doações da comunidade 
para a quermesse darem lugar ao comércio livre, que 
foi novamente substituído por barracas controladas 
pela prefeitura, com renda revertida para a Igreja. 
E, se hoje domina o sertanejo, antes comandava o 
forró. “Antigamente as festas duravam nove dias, e 
eram assim, como dizer, nordestinas: a música era 
com zabumba, sanfona, pandeiro.” 

A maior transformação da festa aconteceu por 
uma mudança geográfica. Durante 49 anos, de 1948 
a 1997, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes foi 
realizada com procissão pelos rios Pardo e Paraná. Mas, 
com a construção da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sér-
gio Motta, em 1998, o rio foi represado, com diversos 
impactos ambientais e sociais. “Agora esse trecho ficou 
perigoso de atravessar, embarcações pequenas não 
conseguem voltar se o vento estiver forte. Sem contar 
que a maioria dos pescadores também não tem mais 
combustível para fazer a travessia, ago ra mais longa 
(30 quilômetros ida e volta). Os peixes ficaram escassos 
e a coisa ficou feia para o pescador profissional”, conta 
José Maria Flora, conhecido por “Chechéu”. Presidente 
da Associação de Pescadores do Distrito de Nova Porto 
XV, Chechéu foi um dos únicos pescadores a realizar a 
travessia. “Antes, houve festas que tinham 50, 60 bar-
cos.” Balsas, chatas, rebocadores, botes a motor, todos 
ornamentados pelos fiéis. 

Com uma filmadora ligada durante quase toda 
a procissão terrestre e fluvial, Wilson Cruz registra a 
festa que acompanha desde que era adolescente no 
Porto Tibiriçá, quando viu acontecer a primeira edi-



ção, em 1948. “A navegação era muito forte, todas 
as empresas paravam para realizar os festejos. Era 
uma época diferente.” 

Pesquisadora da Rede Folkcom/Cátedra Unesco 
de Comunicação no Brasil/Umesp, Marlei Sigrist des-
taca que a cultura popular é dinâmica e não deixa 
de sofrer interferências, podendo, mesmo assim, 
manter-se viva. “Não se para o tempo e o espaço 
e nem a tecnologia”, diz a professora, aposentada 
pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O 
importante é observar se as mudanças estão sendo 
propostas de fora para dentro ou se a manifestação 
está evoluindo dentro da vontade da comunidade. 
“Se a organização pública não se intrometer de for-
ma ilegítima e conseguir dar suporte para que a tra-
dição aconteça, é ganho para os dois lados.” 

Tradição e religiosidade
Enquanto as celebrações de Nossa Senhora dos 

Navegantes e São João de Corumbá se reinventam 
e se transformam continuamente, certas festas no 
interior permanecem muito conservadas, como al-
gumas do Divino Espírito Santo e das Folias de Reis. 
Rea lizadas na zona rural, recebem pouca interferên-
cia do mundo urbano e globalizado. 

A Festa do Divino em Figueirão, no limite do dis-
trito de Pontinha do Cocho, resiste, ainda bastante 
isolada. Um grupo de foliões da comunidade de San-
ta Tereza visita as famílias, principalmente no período 
de Pentecostes. Levam a bandeira do Divino Espírito 
Santo para dentro das casas, rezando em intenção 
do dono, e aliam a procissões e missas a celebração 
em torno da música e da dança da catira, com bailes 
e jantares. Já as festas dos Santos Reis são comemo-
radas no dia 6 de janeiro, em geral nos municípios 
que fazem limite com São Paulo. 

A capital sedia três outras festas religiosas importan-
tes e bem particulares de Mato Grosso do Sul, relacio-
nadas às comunidades negra, paraguaia e japonesa.

 A Festa de São Benedito é comemorada em 13 
de maio, data da abolição da escravatura. Foi inicia-

Para todo apetite

FOTOS: ALLISON ISHY

Vestida com óculos de abelha cobrindo as sobrance-
lhas, calça justa xadrez, tênis branco e bolsa grandona ver-
de escura, Suzana Gruber destoava um pouco do visual do 
público da 16ª Festa do Leitão no Rolete, de São Gabriel do 
Oeste. “Sou do eletrônico, outra vibe, mas moro aqui, tem 
a festa... Vou no Chrystian e Ralf, sim. é o jeito, né?!”, ri, 
emendando mais um rasqueado com um amigo no salão 
onde aconteciam as apresentações musicais programadas 
para a edição de 2009.

Sem ligar para o politicamente correto, as intimidações 
da gripe suína, restrições alimentares dos judeus e muçul-
manos ou polêmicas sobre os efeitos das gordurinhas do 
torresmo, São Gabriel tem como tema de sua festa mais 
importante as delícias do churrasco de leitão. Iniciado em 1993, é um dos maiores festi-
vais gastronômicos do estado, organizado pela prefeitura com parceria da cooperativa 
agropecuária da cidade. Além do cardápio de 200 leitões assados para dois dias de almo-
ço, acompanhados por farofa, mandioca, arroz e vinagrete, a festa traz muitos estandes 
de expositores e shows de música sertaneja, que conquistam um público jovem, em sua 
maior parte de Campo Grande, 130 quilômetros distante.  

Em 2008 e 2009 a Fundação de Cultura do município organizou, durante a festa, 
o Festival da Canção, no qual artistas amadores disputaram o prêmio de 1,7 mil reais e 
outras recompensas menores. Nos intervalos, os participantes puderam acompanhar as 
competições de corrida, pega e desfile de leitões fantasiados. Entre os dez adultos que 
se arriscaram a entrar na lama para ganhar 100 reais e pegar um dos porcos em menor 
tempo, venceu a única mulher da competição, que levou 30 segundos para agarrar um 
baita porco marrom malhado de preto. Já no desfile, o vencedor foi um espécime cor-de-
rosa vestido como Visconde de Sabugosa, de óculos, smoking e cartola verde. 

“A inspiração para o Leitão no Rolete em São Gabriel veio de uma festa que eu 
conheci em Toledo, mas hoje quem prestigia e come carne de porco é mais o sul-mato-
grossense que o gaúcho”, diz o primeiro administrador do município, Balduíno Maffis-
soni. Alto, forte, com aquele sotaque que chama “carreta” de “careta”, Maffissoni é um 
dos sulistas que participaram da emancipação da cidade, a principal produtora de suínos 
do estado, com um rebanho de aproximadamente 12 mil matizes. Na festa, fica clara a 
influência cultural das famílias que colonizaram a região, vindas do Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. Comidas, vestimentas, danças, prendas que recebem o visitante 
e até a organização e a limpeza são associadas ao povo do sul do país. 

Diferente do Leitão no Rolete, inspirada em festividades do Sul, a Festa da Linguiça de 
Maracaju, em sua 16ª edição, apenas “oficializou” um costume das fazendas da região, de 
reunir as famílias para um almoço em que o prato principal é a linguiça sertaneja. Feita com 
carne bovina de primeira, temperada geralmente com sal, alho, pimenta, salsinha, ceboli-
nha e suco de laranja, a linguiça de Maracaju costuma ser acompanhada de iguarias como 
o arroz com guariroba ou com pequi, sem deixar faltar a mandioca amarela. Entrou até na 
edição nacional do Guinness Book, em 1998, com a maior linguiça contínua do mundo. 
Como em São Gabriel, a prefeitura une festa gastronômica e shows de música sertaneja. 

Outras festividades também são orga nizadas a partir da produção de destaque da re-
gião. Um exemplo iniciado em 2008 é a Festa do Ovo de Terenos, maior produtor de ovos 
de MS. Ligada à comunidade nipônica Jamic, traz atividades e iguarias, relacionadas à cul-
tura japonesa. Outro é a Festa da Farinha de Anastácio, em homenagem às raízes da maior 
comunidade nordestina no esta-
do, a Colônia Pulador. O festival 
gastronômico traz pratos feitos 
à base da farinha de mandioca 
e outras iguarias da culinária do 
Nordeste, como tapioca, paço-
ca de carne e buchada de bode. 
Além de dança, artesanato e mú-
sica típicos, com shows de artistas 
nacionais, como Dominguinhos 
e Elba Ramalho, que animaram a 
festa em 2008 e 2009.
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da em 1919 por Tia Eva, filha de escrava que pro-
meteu construir uma capela e festejar o santo com 
procissão, fogueira, novena, missa e baile, depois da 
cura de uma doença. 

Já Nossa Senhora de Caacupé é cultuada no dia 8 
de dezembro pela colônia paraguaia, em sua Associa-
ção, em bairros de Campo Grande e em municípios 
do interior. A santa, equivalente a Nossa Senhora da 
Conceição, é homenageada com missas e rezas, al-
moços ou jantares típicos da cultura paraguaia, além 
de bailes onde não faltam a polca e o chamamé. 

Por fim, a festa japonesa, em sua 25ª edição, é o 
Bon Odori, realizada em agosto pela Associação Ni-
po-brasileira de Campo Grande, cujo significado, em 
sua origem, remonta à cerimônia de rememorar os 
antepassados. Apesar da semelhança com o Finados 
brasileiro, a festa costuma ser alegre. Junto à profu-
são de sobás, sushis e yakisobas, um dos destaques é 
a dança: em torno de um pequeno tablado montado 
no salão ou no pátio, uma multidão que já chegou a 

e é carregada da igreja até a vila militar, seguindo em 
procissão pelo rio Paraguai, também com novenas, 
quermesses e atividades culturais.

Não é brincadeira
Há algum tempo, no São João de Corumbá, alto-

falantes instalados pela prefeitura na boca da ladeira 
do Porto já encobriram a tradição, tocando música 
tão alto que era difícil ouvir o povo cantando na des-
cida do andor. Depois de muita reclamação, a solução 
foi fazer o som mais longe, permitindo a convivência 
das duas coisas. “Uma mudança boa também foi a 
organização pública ter impedido a passagem dos 
carros na ladeira”, avalia Pedro Paulo, que aprovou 
ainda a disputa dos andores, instituída na programa-
ção oficial, em que os festeiros ocupam o microfone 
para contar sua relação pessoal com a festa.  

Sem interferir negativamente na tradição cultu-
ral, se a organização externa conseguir incrementar 
o calendário do turismo, melhor ainda. Na correria 
de vendas no Porto Geral neste São João, Eliane Ma-
cedo constatou como o maior fluxo de pessoas es-
timula o mercado interno. Ela e o marido vendiam 
sem parar sua receita familiar de sarrabulho, só pa-
rando para contar o segredo do prato típico quando 
a chuva deu uma folga no comércio. “é com tudo 
que tem no boi”, falou, listando os ingredientes: 2 
Kg de fígado, 1 coração, ½ Kg de carne moída, ½ Kg 
de calabresa, rim (opcional), 300 g de azeitona, ½ 
Kg de tomate, massa de tomate, ½ Kg de cebola, 1 
pimentão, 1 cebolinha, 1 salsa, 3 Kg de batata, 1 Li-
tro de vinho seco, sal, alho, louro, vinagre e shoyu a 
gosto. “Pica tudo e coloca na panela, mas não pode 
deixar pregar no fundo, tem que mexer sempre.” 
Outra dica é que o fígado faz ficar mais cremoso o 
caldo que esquentou a noite fria dos corumbaenses 
– enquanto as vendas são aquecidas pelo sucesso 
de uma festa que luta para manter sua tradição e 
incrementar seus benefícios, movimentando o setor 
hoteleiro, de alimentação e outros serviços.

Já as festas novas, meio de sustentação de muita 
gente, podem acabar se revelando representativas 
da cultura popular se conseguirem se estabelecer 
no tempo, com aceitação coletiva e funcionalidade. 
“Uma festa que se originou de uma empresa ou ins-
tituição não é folclórica, mas pode ser que depois 
de muitos e muitos anos ela acabe se tornando. Ao 
mesmo tempo, uma festa que foi criada pelo povo 
pode se descaracterizar, como é o caso do Carnaval 
das escolas de samba ou o Boi de Parintins”, escla-
rece Marlei Sigrist.

Toda essa história mostra que não é à toa que há 
tanto alvoroço em manter, transformar e também 
criar festas novas inspiradas nas tradicionais. Elas são 
manifestações privilegiadas da cultura popular, para 
a qual convergem as artes da música e da dança, a 
culinária, a expressão da religiosidade, os jogos e as 
brincadeiras. Preservar a riqueza e a diversidade e 
ainda manter vivo o interesse dos participantes só 
não têm uma fórmula mágica, como a receita do 
sarrabulho de Dona Eliane. 

as festas, 
manifestações 
privilegiadas 
da cultura 
popular,
unem dança, 
música, 
culinária, 
religiosidade
e brincadeiras

As danças que  
embalam o Bon Odori  
de Campo Grande não 
têm só olhos puxados e  
reúnem todas as idades

INGRID KALIL

Colaborou nesta  
reportagem Luiza Rosa.
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cerca de duas mil pessoas baila em círculos, repetindo 
os movimentos ensinados por jovens ou senhoras que 
comandam a dança de cima do palco. Sob a luz das 
lanternas rosa e alaranjadas e o som de taikos e shami-
sens, pessoas de diferentes idades e origens se unem 
em coreografias tradicionais do folclore, que são al-
ternadas com danças que incorporam gestos da street 
dance, do funk e outras danças modernas,  e que são 
embaladas por hits do pop japonês.

Nos moldes da Festa de Nossa Senhora dos Na-
vegantes, outra celebração com procissão fluvial em 
MS é a de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do 
Forte de Coimbra em Corumbá, realizada no dia 16 de 
julho. A reverência à santa remonta à Guerra do Para-
guai. Conta-se que, durante um combate, o exército 
paraguaio, muito religioso – e muito mais numeroso 
– permitiu a fuga dos sobreviventes quando um solda-
do exibiu a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Na 
festa, ela é enfeitada com joias e outros ornamentos 



O poema “Minha cidade” ele escreveu aos “17, 18 
anos”, na época em que a TV chegou à Dourados e 
provocou grandes mudanças no cotidiano da cidade. 
“Não tinha mais aquelas rodas nas calçadas. As pes-
soas ficavam dentro das casas por causa da televisão. 
Aquilo mexeu muito comigo.” 

Mesmo influenciado pelos tempos de outrora, 
Emmanuel consagrou-se como um dos mais im-
portantes artistas do cenário sul-mato-grossense no 
melhor estilo contemporâneo, flertando com várias 
possibilidades de expressão. Transforma sua obra 
poética em peças teatrais, perfomances e músicas. 
Os poemas têm a marca da versatilidade. Há os 
líricos, os satíricos, aqueles com temática social e 
outros, nos quais brinca com as palavras. “Para a 
poesia eu trouxe a cena, o cenário, a plasticidade, 
a cor. Misturo essas linguagens, essas fronteiras das 
artes plásticas, da música.” 

Desde a infância Emmanuel ouvia a avó cantar, 
ler e falar textos de Augusto dos Anjos e Gregório 

NNas três principais avenidas da cidade o trânsi-
to era de boiadas. Energia elétrica era para poucos. 
“Não tinha televisão, tinha lampião”, recorda o ar-
tista Emmanuel Marinho, nascido na área rural da 
região de Dourados, há 53 anos. “Vim logo para a 
cidade e morava nessa estrada, que hoje é a Weimar 
Torres. Passava boiada de manhã, de tarde. Era uma 
coisa muito terra, muito mato, uma proximidade 
grande com a natureza.” Tempo de ouvir  histórias, 
catar guavira e sair ao luar para conversar. “Foi a mi-
nha grande biblioteca, esse contato com o século re-
trasado, porque acho que não era nem o passado.” 

As mudanças dos tempos recordam um poema. 
Com a fala suave e mansa, Emmanuel lança à boca os 
versos: “Minha cidade era assim: Tinha uma rua cheia 
de árvores enormes/ Que passava por uma praça com 
árvores enormes (…) Ah! Dourados!/ Hoje, quando a 
paisagem surge em soja/ Onde a vida sugere o inseti-
cida/ Neste campo incerto/ Quando me resta um sigilo 
de sonho/ Suja minha rua de barro/ Tira um sarro”. 

APARECIDO FROTA

Por 
Yara 
medeiroS

Emmanuel Marinho: 
tudo porãpor aqui

COM ESTILO PRÓPRIO, 
OBRA ARTÍSTICA 
DO POETA-ATOR 
DE DOURADOS 
É MARCADA PELA 
VERSATILIDADE. 
OS POEMAS ESCAPAM 
DOS LIVROS, 
GANHAM OS PALCOS, 
TORNAM-SE CANÇÕES

PERFIL
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de Matos. “Me criei com essa paixão pela poesia, 
pelas artes.” Mané, como é carinhosamente chama-
do pelos amigos, deu para transformar o que via em 
poesia.“Sabia desde criança que seria artista, mas não 
tinha certeza do que queria ser: poeta, artista plásti-
co, músico.” Quando deixou Dourados para estudar, 
em 1973, tinha consciência de sua afinidade com ar-
tes, mas pelo desejo de seus pais, ele faria Medicina. 
Ao chegar a São Paulo, encantou-se com teatro e, em 

encontram. Vários professores universitários empres-
tam os seus livros para os alunos e vivem cobrando 
outra edição”. Lá está o clássico “Genocíndio”, poe-
ma no qual uma criança exclama: Tem pão velho?  
“Caixas de poemas” e “Cantos de terra” abrigam o 
famoso “índia velha”: se lembra dos pés pisando no 
mato/olha a cor do teu sapato/pisando asfalto e areia.

“Teré”, seu único CD, revisita poemas e apresen-
ta composições novas. Da obra de produção cuida-
dosa participam artistas consagrados, como Paulo 
Lepetit, Alzira Espíndola, Toninho Ferraggutti, Pe-
dro Luis, Bocato e o saudoso Itamar Assumpção. 
Muitos com os quais Emmanuel conviveu no fim da 
década de 1970, quando encenava o “Jardim das 
violetras”, no teatro Lira Paulistana. “Desde criança 
eu gostava muito de cantar e de compor. Vinham 
naturalmente a melodia, a letra.”

“Misturar as linguagens é a marca da minha poesia. 
Meu estilo é o meu estilo próprio, não tenho estilo. 
Você encontra musicalidade, teatralidade na minha 
poesia.” Até quando utiliza suportes tradicionais 
como os livros, Emmanuel consegue diversificar a 
forma. Criou livros-objetos, como “Caixa de poemas”, 
“Caixa de delícias” e o próprio “Margem de papel” 
nos quais os escritos são impressos em papéis 
diferenciados, de várias texturas. “Sempre quis fazer 
minha própria editora, que chamo de Manuscrito. é 
uma ficção, mas sempre existiu para mim.” Mesmo 
sendo procurado, o artista ainda não voltou a pu-
blicar, mas tem vontade, só aguarda o momento 
propício. Poemas não lhe faltam. Escreve muito à 
mão e costuma reservar pedaços. Anos depois, acha 
o verso que cabe direitinho. “Guardo muitos anos e, 
se ele está vivo ainda, é porque é boa poesia.”

Promotor das artes
Criar espaços para as artes tem sido o trabalho 

cotidiano de Emmanuel.  Mais habilidades do artista: 
a de promotor de cultura e de educador. Ele fomen-
ta a vida cultural da cidade de Dourados com ati-
vidades de teatro, música e cinema. é coordenador 
do projeto de cultura da recém-criada Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD) e produtor de 
eventos, como os festivais internacionais de teatro e 
de música. Trajetória que começou ainda na infân-
cia, quando usava lençóis para promover um circo 
no fundo de casa. Recebia os amigos e até cobrava 
ingressos. “Foi muito importante na minha vida. O 
ingresso nem sempre era cobrado, mas o pipoqueiro 
e o picolezeiro faziam a festa.” 

Na década de 1980, quando já não era mais tem-
po de brincadeiras, produção cultural virou trabalho. 
Assumiu o setor de teatro e dança da Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul, que havia sido criada 
há pouco e, durante dois anos, cuidou dessa cena. Já 
buscava novos horizontes quando, em seu último dia 
de trabalho na fundação, foi visto pela atriz e diretora 
carioca Bia Lessa e pelo ator Tonico Ferreira no Fes-
tival de Teatro, em Três Lagoas, em 1984. A empatia 
que o acompanha encantou a diretora, responsável 
por abrir-lhe as portas para trabalhar no Rio de Janei-

A INFâNCIA MOSTRAVA QUE O FUTURO SERIA PELAS ARTES.
EMMANUEL SÓ NãO SABIA QUAL. AGORA, NA MATURIDADE ARTÍSTICA
USA SEUS MúLTIPLOS TALENTOS PARA UMA ExPRESSãO PLURAL

paralelo, cursou a faculdade de Comunicação, depois 
Filosofia, mas formou-se em Psicologia. “Ainda estu-
do e sou apaixonado por psicanálise.” 

Nessa atmosfera universitária tão diversa, a po-
ética sempre andou com o artista. “Eu gostava de 
falar poesia com os amigos.” A ousadia do autor em 
expor suas palavras em público rendeu os primeiros 
trabalhos profissionais como poeta, apresentando-se 
em bares de São Paulo. “Comecei a fazer uns folhe-
tinhos com minhas poesias para ganhar mais um di-
nheirinho, além da performance.” No Rio de Janeiro 
participou do grupo Pô, ética! ônibus e metrôs eram 
alvos das intervenções. “Foi o maior sucesso, come-
çou a misturar com música, artes plásticas”. Sucesso 
que rendeu até entrevista do grupo ao programa do 
Jô Soares, em 1989. Tudo começou por acaso, com 
a intenção de publicar uma revista, mas nas reuniões 
os poemas eram apresentados e todo mundo ficou 
encantado com “aquele negócio de falar poesia”.

  Se fosse pela divulgação pura e simples de seus 
versos em livros, poucos teriam acesso. Todas esgo-
tadas, as obras do artista são difíceis de se encontrar 
até em bibliotecas, mesmo com a grande procura. 
“‘Margem de papeĺ , que para mim é minha melhor 
obra, fiz só uma edição. As pessoas procuram e não 

VâNIA JUCÁ

ExprEssõEs

Obra litErária 
Caixa De DelíCiaS – 2003  
Caixa De PoeMaS – 1997  
SatilíriCo – 1995  
MarGeM De PaPel – 1994  
JarDiM DaS violetraS – 1983  
CantoS De terra – 1982
ÓPera 3 – 1980  
 
tEatrO 
PartiCiPou De inúMeraS PeçaS eM 
MúltiPlaS FunçõeS CoMo autor, 
ator e Diretor:

la Guerra – 2004     
Solo Para PalavraS e SanFona 
De brinqueDo – 2002
naDa – 2000
Porã – 1997
SatilíriCo – 1996
MarGeM De PaPel – 1991-1996
o enCantaDor De PalavraS – 
1994-1996
ÓPera MattoGroSSo – 1989 
Para aCabar CoM o JulGaMento 
De DeuS – 1988
oS PoSSeSSoS - 1988
exerCíCio nº 1 – 1986-1988
relatÓrio Da 12ª era – 1982 

Obra musical 
cD - teré (2001)
aléM De ShowS CoM ParCeiroS 
CoMo PeDro ortale e 
toninho Porto
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muito grande, criamos várias músicas. O disco cha-
ma-se ‘Aldeias imaginárias.́ ” Começa então a can-
tar uma das inéditas, a linda “Reza”: As maracas das 
ocas tocam / Sanga puitã / As violas de cocho solam / 
Sanga puitã / Os tambores do cerrado ressoam / San-
ga puitã. A simples capela preenche a sala de poesia. 

Tantas histórias até esquentaram uma das tar-
des mais frias do ano em Dourados. A promessa 
era tomar um vinho, mas ele ficou de lado. O tom 
era das rodas de conversa dos tempos antigos. Da 
recordação de tantas realizações. Do anseio pelo 
aconchego da maturidade artística de quem sabe 
o que quer. “Na década de 70 tinha de ser a espe-
cialidade. Era uma proposta de controle, não podia 
ser poeta, ser ator, artista plástico. Hoje, quanto 
mais habilidades se tem no campo das artes, mais 
se consegue criar.” 

ro. Na época, Bia foi consagrada como uma grande 
diretora de teatro do Brasil e Emmanuel conseguiu 
o papel principal na peça “Exercício número 1”. Nos 
anos em que viveu no Rio de Janeiro, trabalhou com 
outros diretores consagrados, como Gerald Thomas, 
e fez especialização com grandes nomes do teatro 
brasileiro, como Aderbal Freire Filho, Angel Vianna e 
Fernando Pamplona. 

“No teatro eu me encontrei. Sou um poeta-ator 
porque o teatro congrega todas linguagens das ar-
tes.” Autor, ator e diretor, suas peças já foram apre-
sentadas em vários estados brasileiros e também em 
outros países, como Portugal e Guatemala. Convites 
conquistados pela força de sua obra. Seus vigorosos 
poemas causam uma empatia imediata. 

“Agora estou com o projeto de outro CD, que é 
com Antônio Porto. Temos uma afinidade musical 

reza

VâNIA JUCÁ
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aS MaraCaS DaS oCaS toCaM

SanGa Puitã

aS violaS De CoCho SolaM

SanGa Puitã

oS taMboreS Do CerraDo reSSoaM

SanGa Puitã

roSa GuiMarãeS Se enCantou

CoM SanGa Puitã

aS PalavraS é que SabeM

a nação GuaiCuru Se Pintou

SanGa Puitã

aS CoreS é que SabeM

aS MaraCaS DaS oCaS toCaM

SanGa Puitã

aS violaS De CoCho SolaM 
SanGa Puitã

a MúSiCa é que Sabe!!!

oS taMboreS Do CerraDo reSSoaM

SanGa Puitã

a nação Guarani Se Pintou

eM JaPorã

a terra é que Sabe

a terra é que Sabe... 

(Íntegra da canção que deve compor
 o novo projeto musical do artista 
“Aldeias imaginárias”).



PPesquisadores, prefeituras, governo estadual, em-
presários e a própria comunidade, ao reconhecer seus 
bens culturais, passam a perceber que a equação do 
turismo não funciona sem o ser humano. “A grande 
riqueza do estado, na perspectiva do turismo, sem 
sombra de dúvida é a cultura”, enfatiza o pesquisa-
dor da área, antropólogo e professor da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Álvaro Ban-
ducci Junior. Em 2008, segundo estatísticas da Fun-
dação de Turismo de Mato Grosso do Sul, baseadas 
em um cruzamento de dados, o estado recebeu 10 
milhões de passageiros, dos quais cerca de um milhão 
se hospedou em hotéis, ficando, em média, 2,6 dias 
e gastando, diariamente, 120 reais, o que gerou um 
movimento econômico de 360 milhões. 

O visitante, na 
visão do professor, 
deve ouvir as his-
tórias das pessoas, 
provar a culinária, 
adquirir artesanato. 
Antes, no entanto, a 
comunidade precisa 
reconhecer os seus 
próprios valores. 

“é preciso que o povo se identifique com a sua 
história. O turismo cultural está por ser descoberto 
à medida que se modifica a perspectiva reducionista 
de achar que, no estado, só atraem belezas naturais, 
compras, eventos e negócios.” O professor já teve a 
oportunidade de descer o rio Paraguai em uma em-
barcação, de Cáceres (MT) a Porto Murtinho (MS), 
percebendo potencialidades de turismo cultural inex-
ploradas. O piloteiro, o catador de iscas e o coman-
dante do barco estão geralmente pouco preparados, 
em sua opinião, para apontar a história do ser huma-
no no caminho. Assim, o turista costuma se ocupar 
apenas do rio e suas ofertas de peixe.

Além de conhecer as cidades históricas de Cáceres e 
Corumbá, seguindo o rio Paraguai o turista pode visua-

lizar ruínas de sala-
deiros, onde pio-
neiros char quea    vam 
a carne bovina. “Es-
tão lá os resquícios 
caindo aos pedaços, 
o ma quinário en  fer -
ru ja do. As mo   ra das 
dos tra     ba   lhadores, a 
igreja, a casa gran-

Turismocombina comcultura

Em contato com o ser 
humano e os seus costumes, 

turista leva para casa 
impressão vívida da cultura 

do lugar que visita

ALEXSSANDRO LOYOLA
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de, todo um universo social aban donado. Há também 
cemitérios indígenas que ninguém menciona ou explora”, 
bem como paredões com inscrições históricas. “Na Serra 
do Amolar mora uma comunidade antiga, que acu-
mula um manancial imenso da história, da nature-
za.” Sem falar dos Guató, os antigos índios canoei-
ros que habitam a ilha ínsua. “Onde estão os relatos 
de todas as expedições científicas que exploraram 
a região? Lévi-Strauss, o maior antropólogo vivo, 
passou por vários lugares do estado. Onde estão as 
referências?”

Contato humano
O folder de divulgação da “4ª Cavalgada no Panta-

nal” já incentivava o turista a viver quatro dias inesque-
cíveis, com “toda hospitalidade do homem pantanei-
ro”. Cerca de 300 participantes, sendo 170 cavaleiros, 
aceitaram o convite e partiram para a Fazenda Rancha-
ria, no Pantanal da Nhecolândia, em julho de 2009. 
Além de explorar, no lombo dos cavalos, as paisagens 
pantaneiras, os visitantes conheceram a cultura local e 
ainda tiveram tempo de acompanhar palestras técnicas 
sobre a pecuária orgânica em simpósio paralelo.  Caro-
lina Lima, da comissão de organização, informa que os 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os que man-
dam mais aventureiros e que a terceira edição contou 

com uma participante da África do Sul. “Turismo com 
ser humano só traz vantagens. Eles ficam impressiona-
dos com a natureza, mas também com quem nasceu e 
foi criado lá.” 

Por telefone, a 
advogada carioca Te-
reza Cristina Mendes 
empolgou-se ao falar 
da viagem. “O ho-
mem pantaneiro tem 
um humor peculiar, 
são muito poéticos, 
senhores daquele am-
biente, como se tudo 
aquilo estivesse no 
DNA deles.” Chama-
ram a atenção, ainda, 
os as pectos peculia-
res. “Ouvimos mui-
tas músicas naquelas reuniões em que eles sentam 
para tocar violão, sanfona. Contam causos interes-
santíssimos.” Tereza achou a culinária “adorável”, 
destacando o arroz carreteiro nas manhãs, o famo-
so quebra-torto e os doces, como o mocotó. “Uma 
coisa ficou bem clara: a salvação do Pantanal está 
na manutenção da gente pantaneira.”

IMAGINE O PANTANAL SEM SUA 
GENTE, COSTUMES, CAUSOS. 
NEM SINAL DA DIVERSIDADE CULTURAL 
DOS POVOS EM CAMPO GRANDE. 
VESTíGIOS AUSENTES, NA FRONTEIRA, 
DA MUSICALIDADE PARAGUAIA, 
DAS LEMBRANçAS DA GUERRA E DO 
CICLO DA ERVA-MATE. VIR A MATO 
GROSSO DO SUL E SER APRESENTADO 
APENAS ÀS BELEZAS NATURAIS NãO 
BASTA MAIS. A CULTURA é ATRATIVO 
TURíSTICO, RECUPERANDO VALORES

Por 
alexandre  maCiel

Elementos culturais, 
como a viola de cocho 
e sua sonoridade 
particular são 
patrimônio atrativo
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Outro fator humano que atrai os turistas em Mato 
Grosso do Sul é o contato com a cultura indígena, já 
que o estado abriga a segunda maior população de 
índios do país, com várias etnias. Viajando no Trem do 
Pantanal rumo à Aquidauana, o turista Fernando Bor-
ges, economista carioca radicado em Recife, buscava 
uma relação mais direta. “Vou ficar em uma fazenda, 
interagir com as comunidades. Estou tentando me in-
formar se há como visitar as aldeias.” 

A comunidade reconhecer os próprios tesouros 
é um dos passos mais importantes. Ação integrada 
entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), as Fundações de Cultura e Turismo 
de MS e a Secretaria Estadual de Educação desenvolve 
o projeto de educação patrimonial “Educar para Pro-
teger”, em sua modalidade “Na Rota do Trem do Pan-
tanal”. A iniciativa acontece em Campo Grande, Te-

renos, Aquidauana, Miranda e Dois Irmãos do Buriti, 
além dos distritos de Indubrasil, Piraputanga, Taunay, 
Camisão e Palmeiras, todos no caminho dos trilhos. 
A pedagoga Maria Christina de Lima Santos explica 
que professores destes locais passam por oficinas 
dinâmicas. “Envolvemos a observação do patrimô-
nio, registro verbal, gráfico e artístico, pesquisa em 
livros, jornais e revistas. Assim, eles se tornam multi-
plicadores dos valores culturais junto aos alunos e à 
comunidade.” 

Fronteiras da cultura
Palco de conflitos, como o da Guerra do Paraguai 

(1864-1870), e polo econômico com o ciclo da erva-
mate, a região de fronteira pode incentivar o turismo 
cultural com ações integradas. O senso comum cos-
tuma encarar a divisa entre Ponta Porã (MS) e Pedro 
Juan Caballero, no Paraguai, como espaço apenas para 

as compras. A coordenadora do curso de Turismo da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 
em Dourados, Patrícia Martins, desenvolveu pesquisa 
sobre o ponto de vista dos turistas e dos fronteiriços a 
respeito dos valores culturais da região. 

O visitante vê a fronteira, segundo os entrevis-
tados, como “espaço de troca, comunicação”. A 
maioria encara as compras como “atividade ligada 
ao prazer e apenas motivada por aspectos econô-
micos”. Os turistas entrevistados pela pesquisadora 
estabelecem pouco contato com os moradores da 
faixa de fronteira, desconhecendo, em sua maioria, 
os costumes locais. “Os que conhecem citam o tere-
ré, a sopa paraguaia, a chipa, as danças, o artesana-
to, o hábito de dormir após o almoço e uma resposta 
curiosa: falar guarani na nossa frente.” 

O olhar dos fronteiriços, por outro lado, vê poten-
ciais de aprendizado no contato com as línguas por-
tuguesa, espanhola e guarani. A religiosidade, a siesta 
(hábito de dormir após o almoço) e o consumo do tere-

ré também são valores, na opinião da maioria. “Na ver-
dade, o fronteiriço também precisa se apoderar dessa 
riqueza.” Assim, para Patrícia Martins, é urgente lutar 
pela mudança do “estigma das áreas de fronteira”. O 
ideal é que o turismo auxilie no processo de “valori-
zação e melhoria da autoestima”. Além do trabalho 
de base das universidades, produzindo conhecimento 
e pesquisas reveladoras, é essencial a participação do 
poder público, da iniciativa privada, do trade turístico 
e da comunidade, “sempre respeitando as diferenças e 
incluindo todos no mesmo processo”. 

O projeto “Turismo sem Fronteira Brasil e Para-
guai”, que surgiu em 2006, foi objeto de estudo da 
professora Patrícia Martins, da turismóloga Lillyan Rios 
e da diretora de Turismo da prefeitura de Ponta Porã, 
Walkíria Capusso. A missão era promover sensibiliza-
ção da cadeia produtiva do turismo e da própria po-
pulação dos dois países em relação aos valores cultu-

Diante do olhar sincero 
do visitante, o indígena 
reaviva símbolos

COMUNIDADES ORGULHAM-SE E DEMONSTRAM SUAS AçõES 
E REPRESENTAçõES QUANDO AS COMPREENDEM MELHOR
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O apito pode evocar emoções saudosas. Mas 
muitos dos passageiros não viajaram nos vagões 
que funcionaram de 1914 a 1992. Com média de 
30 quilômetros por hora, o Trem do Pantanal, agora 
turístico, voltou em maio de 2009. O ritmo sobre os 
trilhos cria um som característico, cadenciado, quebrado por leves trancos. Ao longo do trajeto todos são sau-
dados com  acenos e olhares curiosos dos habitantes de várias cidades. Alguns até soltam o gado nos campos 
para simular a lida. Gerente da subsidiária local Pantanal Express, Pablo Rodrigo Vieira considera o empreendi-
mento um “bebê aprendendo a caminhar”. 

De uma média de 150 turistas que embarcam na viagem, 83% são brasileiros, provenientes de outros esta-
dos e 17% da própria região. Pablo projeta que após a reforma da malha ferroviária para além de Miranda, dois 
grupos de viajantes se encontrarão nesta cidade, para pouso noturno: aqueles que embarcaram em Indubrasil, 
distrito de Campo Grande e os que vieram de Corumbá, destino final prometido para 2010. “Nosso marketing é 
oferecer ao turista a oportunidade de ter acesso às belezas de Mato Grosso do Sul.”

Poucos animais podem ser vistos no caminho. O que chama a atenção pela janela é a alteração dos am-
bientes do típico Cerrado, com seus ipês, para a planície pantaneira. Os trilhos também acompanham o rio 
Aquidauana por nove quilômetros, com a visão da Serra de Maracaju. A guia Clemilda Lourenço busca real-
çar os elementos humanos observáveis da janela. “Os turistas vêm em busca da natureza e vamos casando as 
informações históricas e da cultura local. Nas paradas em Piraputanga e Visconde Taunay, podem degustar 
a chipa, o peixe frito, comprar o artesanato e entrar em contato com as comunidades, o que recupera a 
autoestima das populações.”  

Em Piraputanga, primeira parada, a artesã Maria Lúcia da Silva coordena sete mulheres da região no 
projeto Biojoias, produzindo artesanato com sementes como jatobá, lágrima santa e ximbuva. “Quando 
não passava o trem não tínhamos essa estrutura para mostrar e vender os produtos. é só uma vez 
por semana, mas já é alguma coisa.” Em outra parada, em Visconde de Taunay, indígenas da aldeia 
Lagoinha oferecem peças próprias, como flautas de madeira. “O nosso distrito estava esquecido, 
escondido. Agora, com o trem, está melhorando.” é a esperança do terena Ely Pereira, que sorri, 
de óculos escuros. 

João Paulo Chaves, advogado em Belo Horizonte, tirou o fim de semana para a viagem. 
“Descobrimos pela internet. Gosto muito de pecuária, do campo, e resolvi vir com a minha 
namorada.” Ele achou a população, inclusive de Campo Grande, muito receptiva, já que se diz 
um mineiro acostumado com a hospitalidade. “Não tinha ideia da história da ferrovia, estou 
surpreso com as belezas da paisagem e os costumes da população local. Nós, mineiros, gos-
tamos muito de trem.”

Além das belezas naturais, 
a viagem reserva encontros 
com populações que 
resgatam o imaginário do 
Trem do Pantanal 

esse velho trem...
Enquanto 

AO LONGO 
DOS TRILHOS, 
AS MARCAS DA 
HISTóRIA EM CADA 
ESTAçãO E ACENO 
PARA A JANELA 
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rais. O Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) coordenou o projeto até dezembro 
de 2008, prazo dos objetivos iniciais, e transferiu o co-
mando para o Departamento de Turismo da Prefeitura 
de Ponta Porã.

Além da capacitação, o projeto reflete sobre roteiros 
culturais. Há possibilidades de conhecer, nos dois países, 
locais históricos, como o Parque Nacional de Cerro Corá 
e o Museu Regional Del Amambay, no Paraguai. Em 
Ponta Porã, não pode faltar a visita ao Museu da Erva-
Mate e Antônio João sedia a Colônia Militar dos Dou-
rados. Guias e taxistas passaram por cursos e, na linha 
de fronteira, já foram cadastrados bares, restaurantes e 
hotéis com potenciais para receber o turista.  

Walkíria Capusso explica que, para a formação da 
consciência cultural entre as crianças, foi elaborada 
uma cartilha de educação turística e ambiental para 
os oitavos anos da rede municipal de ensino. Em suas 
páginas constam noções de turismo e seu perfil para 
a região, como os atrativos da fronteira, de história, 
com o ciclo da erva-mate, e um capítulo específico 
sobre cidadania e direitos humanos. “Estamos trans-
mitindo, por exemplo, a noção de que temos casarões 
que precisam de tombamento.” Já o projeto específi-
co “Turismo na Escola” tem levado as crianças de Pon-
ta Porã para conhecer os atrativos culturais, como o 
patrimônio histórico. 

O Festival da Erva-Mate teve a sua primeira edição 
em 2007, em Ponta Porã, e promete a segunda para 
dezembro de 2009, na linha de fronteira. “O diferen-
cial é a manutenção da memória cultural. Por isso não 
chamamos atrações nacionais, só regionais e da fron-
teira.” Artistas da Argentina estão previstos, além do 
grupo Acaba e do violonista Marcelo Loureiro. Duran-
te o dia, devem acontecer ciclos de palestras sobre a 
cultura e a identidade fronteiriça. 

REGIãO DE FRONTEIRA PODE SER VISTA 
PELO âNGULO DINâMICO, MAS, MUITAS 
VEZES OCULTO, DAS TROCAS CULTURAIS 

A diretora-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Nilde Brun, 
argumenta a favor de uma visão integrada em relação à cultura e ao turismo. Fala 
dos potenciais nesse sentido em Campo Grande e região e defende a iniciativa do 
Trem do Pantanal das críticas que tem recebido. 

Como a senhora compreende a expansão do conceito do turismo aliado à cultura?
Hoje é muito forte a expectativa da pessoa que viaja de conhecer a cultura local. 
No nosso caso, por exemplo, se o turista vai buscar o Pantanal, quer saber como 
vive o homem pantaneiro, quais são as suas origens e como ele consegue fazer a 
interface com o meio ambiente. Não quer vir apenas para bater foto e ir embora, 
quer ter histórias para contar. 

Como o governo do estado tem estimulado a visão integrada da população 
sobre o valor da própria cultura como potencial turístico? E como mostra MS 
em outros países?
Percebemos que é um processo cultural das pessoas. Historicamente, o sul-mato-
grossense não falava muito bem do seu estado porque não o conhecia. Começamos 
a buscar a integração de políticas públicas, mas também a trazer o empresariado 
nesse processo de entender o que o turista estava querendo. Desde 2007 começa-
mos a fortalecer nossa participação no mercado internacional. Fizemos road shows, 
que são apresentações de Mato Grosso do Sul nos países estrangeiros e, nas roda-
das de negócios, mostramos a cultura, a música e a gastronomia. 

O Trem do Pantanal tem sido alvo de críticas com relação à suposta lentidão 
e mesmo ao fato de que não segue de Miranda a Corumbá, não permitindo, 
de certo modo, a visualização do cenário pantaneiro típico. Como responder 
a essas questões? 
A América Latina Logística (ALL) assumiu a malha ferroviária e os empresários da 
Pantanal Express tiveram o entendimento de que a volta do trem era um processo 
cultural. Não são empresários aventureiros, há 15 anos estão no mercado exploran-
do trens de passageiros. Fizeram todo um processo de avaliação para saber qual 
era o trecho ideal para começar. A média de velocidade é 30 quilômetros, a ideal 
para a movimentação de trem turístico. A previsão é de que em 2010 implantemos 
até Corumbá. Sobre a questão do nome Trem do Pantanal: se alguém não conhece 
geografia tem de dar uma olhada no mapa e ver que Aquidauana já é Pantanal. No 
processo de comercialização do pacote, ninguém está dizendo que o turista vai ver 
muitos bichos, porque é propaganda enganosa. Então, tem de deixar a política de 
lado e pensar no produto turístico, na geração de emprego, no benefício que as 
comunidades estão recebendo. 

Campo Grande apresenta, ao mesmo tempo, uma vocação para o turismo de 
eventos e uma rica miscigenação cultural. Como trabalhar esses potenciais?
Temos trabalhado fortemente na região com o projeto Caminho dos Ipês. Claro que 
Campo Grande é o ícone, mas temos Corguinho, Rochedo, Rio Negro, Bandeirantes, 
Sidrolândia... são vários municípios, cada um com a sua peculiaridade. Além de ho-
téis e restaurantes, tenho de oferecer outras possibilidades. Se a pessoa está em um 
evento que acontece à tarde, nas manhãs ela pode conhecer os museus, visitar os 
parques das Nações Indígenas e do Prosa, fazer um city tour pela cidade e até mesmo 
conhecer os municípios próximos. é preciso pensar na região como um todo.

Turista tem que levar histórias
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Na música, todo o calor dos 
sentimentos do habitante da fronteira  

Ambiental e cultural 
O casamento do turismo cultural com os já tradicio-

nais atrativos da pesca e da aventura é fator primordial 
para recuperar a autoestima das populações de Co-
rumbá e de Bonito. Na Cidade Branca, o turista pode 
fazer uma caminhada cultural que começa pela Casa 
de Massa Barro do Pantanal, fundada em 1982. Lá, 
crianças e jovens trabalham produtos artesanais, tendo 
como destaque as imagens de São Francisco e de Nos-
sa Senhora do Pantanal, talhadas em madeira. Depois, 
já no Porto Geral, visitaria o projeto Moinho Cultural, 
que atende 300 alunos, 37 bolivianos, tendo como ati-
vidade base o aprendizado da dança e da música. 

Seguindo a rua Manoel Cavassa, toda história de-
bruçada à beira do rio Paraguai, exposta na forma do 
Casario tombado e em recuperação. Em uma das ca-
sas está o Museu de História do Pantanal (Muhpan). 
O espaço apresenta, de forma arrojada, fotografias, 
documentos históricos e peças indígenas e resgata, 
nos três pavimentos, a presença humana no Mato 
Grosso do Sul em registros que chegam a 8 mil anos. 
No Porto Geral vale a visita também à Estação Nature-
za, na ladeira José Bonifácio. O visitante encontra um 
conjunto de salas interativas com informações sobre a 
cultura e o ambiente pantaneiro, podendo lidar com 
elementos lúdicos. O Museu do Pantanal, no Instituto 
Luis de Albuquerque (ILA), embora pouco lembrado, 
também guarda relíquias e fica bem ao lado da igreja 
Matriz, em um prédio histórico. Lá estão expostos um 
imenso corso, carro fúnebre do século XIX, as botas 
do marechal Cândido Mariano Rondon e vestimentas 
típicas do pantaneiro.

A coordenadora do Moinho Cultural, Márcia Ro-
lon, lembra da importância dos festivais da América 
do Sul e Pantanal das Águas, a Festa de São João, 
o Carnaval e a Mostra de Dança, que dinamizam o 
calendário turístico-cultural em vários momentos ao 
longo do ano. “Corumbá está sediando um grande 

Turismo histórico é cultura na sua essência. Em Mato Grosso do Sul, a novidade 

entre os projetos de retomada da memória é o da Trilha da Retirada da Laguna, or-

çado em R$ 2 milhões e em fase de captação de recursos. O trecho em estudo para 

viabilização do turismo cultural tem 350 quilômetros e vai da Fazenda Laguna, no 

Paraguai, até Porto Canuto, em Anastácio. No Brasil, os municípios envolvidos são 

os de Bela Vista, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Aquidauana. 

A obra do escritor Visconde de Taunay que relata o fato ocorrido durante a 

Guerra do Paraguai é a base para o Exército Brasileiro desenvolver os seus estudos. 

Até 2009, 144 pontos foram identificados preliminarmente pelo Instituto do Pa-

trimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 1867, uma coluna do Exército 

brasileiro teve seu efetivo reduzido de 1,6 mil homens para 700 maltrapilhos, após 

serem acuados pelo exército paraguaio e fazerem uma retirada estratégica de so-

brevivência, encontrando, no caminho, a cólera, o tifo e o beri-béri. Neste episódio 

ficaram imortalizados nomes como os de José Francisco Lopes, o Guia Lopes (1811-

1868), e do coronel Carlos de Moraes Camisão (1821-1867).

Geancarlo de Lima, analista de Desenvolvimento da Fundação de Turismo de 

Mato Grosso do Sul, explica que, no caminho, estão localizadas fazendas que po-

dem ajudar na recepção dos exploradores. “O que queremos é que seja um produto 

turístico comercializado, que desperte a atenção. A pessoa teria auxílio de guias 

no caminho.” Outra proposta é que cada município promova ações, crie marcos 

específicos que representem o acontecimento histórico. 

Abordadas na revista Cultura em mS número 1, a Rota das Monções – que já 

recebe turistas – e o Geoparque – em fase de análise pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) – são outras promessas do 

turismo histórico. O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável 

da Bacia do Taquari (Cointa) e duas 

agências de turismo já oferecem o 

primeiro roteiro, que leva os turistas 

para a região norte de Mato Grosso 

do Sul, na bacia do Alto Paraguai. 

Nas margens de rios como o Coxim, 

Jauru e Taquari, que são percorridos 

em barcos ou fora deles, há sítios 

arqueológicos com cerâmicas e ur-

nas funerárias dos índios Guaicuru 

e Payaguá, além de inscrições nas 

rochas deixadas por antigos monsueiros, que seguiam em busca de ouro, no século 

XVIII, em longas canoas. 

Localizado entre a Serra da Bodoquena, Corumbá e parte do Pantanal (região 

do rio Negro), o Geoparque deve abranger 30 mil quilômetros quadrados em pelo 

menos nove municípios. Os pesquisadores e turistas poderão vivenciar atividades 

de turismo geológico e paleontológico, deparando-se com pontos curiosos, como 

o fóssil de Corumbella, um dos animais mais antigos do planeta, descoberto em 

rochas de Corumbá.

Trilhas damemória
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evento, em média, a cada dois ou três meses.” Ela 
considera um avanço importante o diálogo com a 
Bolívia e com outros países da América Latina. Uma 
possibilidade é realizar uma mostra de dança em Por-
to Quijarro, na Bolívia, prometendo reunir, além de 
grupos bolivianos e brasileiros, companhias de dança 
do Chile e do Paraguai.

Em Bonito, o já tradicional Festival de Inverno reali-
zou, em 2009, sua 10ª edição, trazendo nomes como 
Caetano Veloso e atraindo um número estimado de 
50 mil turistas e saldo econômico de seis milhões de 
reais. Um dos criadores de outro festival, o da Guavi-
ra, o empresário Tó, define-se como um dos “últimos 
moicanos”, pois se considera um dos poucos nascidos 
na região que tiveram espaço para trabalhar o turismo, 
dando ênfase aos aspectos culturais. O festival foi cria-
do há sete anos e Tó sempre ambicionou que ele fosse 
abrangente, envolvendo comunidades produtoras do 
fruto e estimulando pequenas fábricas de geleia. 

“Trata-se de um projeto de desenvolvimento susten-
tável. Como o povo de Bonito, principalmente o guavi-
reiro, estava abandonado, pensamos em uma forma 
de resgate cultural dessa comunidade.” O festival traz 
artistas da terra, manifestações regionais folclóricas e 
atrai o público das cidades próximas, tendo proporções 
modestas. Lei estadual sancionada em maio garantiu a 
inclusão não só deste evento mas também das festas de 
São Sebastião, em Paraíso das Águas (Costa Rica) e de 
Nossa Senhora de Fátima, em Rio Negro, no calendário 
cívico oficial. “Os empresários precisam compr eender 
que muitas vezes o turista mais importante não é tanto 
o carioca, o paulista, mas sim os próprios vizinhos de 
Bonito. Daí o turismo não dependeria tanto dos perío-
dos de alta temporada, dos feriados.”

O nome causa estranheza: Convention & Visitors Bureau. Mas o conceito 
de organização de instituições que promovem a atração de eventos nacionais 
e internacionais conta com experiências em Mato Grosso do Sul. Recentemente 
foi formada uma federação estadual, reunindo três entidades deste naipe, que 
atuam em Bonito, Dourados e Campo Grande. O presidente, empresário Marco 
Antônio Lemos, também é o vice do Campo Grande Pantanal Convention & Vi-
sitors Bureau, que reúne cerca de 70 empresas. “é uma consequência natural do 
turista que vem para os eventos, que geralmente tem um bom poder aquisitivo, 
procurar manter contato com a cultura local. Na capital, eles mostram interesse 
em conhecer o Mercadão, ir até a Feira Central. No material que apresentamos 
para atrair os eventos, nossa cultura aparece muito bem representada em suas 
peculiaridades.” 

Para o presidente do Grande Dourados Convention & Visitors Bureau, Devanil 
Calazans, o turismo cultural precisa ser mais fomentado. A entidade mantém par-
cerias com o curso de Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS), realizando pesquisas para apurar o perfil do visitante que vem a Dourados. 
“O turismo de eventos não pode estar dissociado da divulgação da cultura. Sempre 
colocamos uma atração local para abrir, grupos de dança, de teatro, poesia. Como 
não temos muitas belezas naturais por aqui, trabalhamos no campo da cultura, por 
exemplo, com uma city tour com monitores credenciados e capacitados.”  

Na condição de diretor de marketing do Bonito Convention & Visitors Bureau, 
que reúne 40 empresas, e diretor comercial do Centro de Convenções da cidade, 
com capacidade para 1,7 mil pessoas em seu auditório, Rodrigo Coinete descreve 
as estratégias para desenvolver o turismo de eventos aliado ao cultural. A própria 
arquitetura do espaço, que existe desde 2006, é a reprodução de “uma grande 
aldeia indígena”, projetada pelo arquiteto de Amambai, Jamil Melo. Rodrigo acre-
dita que é essencial, já no momento de captar os eventos, mostrar potencialidades 
culturais da região, como a influência indígena e os produtos ligados à gastrono-
mia. “Quando mostramos a arte indígena, os bugres da Conceição e contamos as 
histórias da Guerra do Paraguai, da Retirada da Laguna, as pessoas ficam encanta-
das.” Para disputar com os estados do Nordeste a captação dos eventos, em toda 
defesa de candidatura é indispensável entregar para os clientes um kit cultura de 
MS: garrafa da cachaça produzida em Bonito, a Taboa, e um vaso kadiwéu, feito 
pelas índias com tinta natural.

Eventos: um bom negócio
Alegria boliviana saúda as possibilidades de intercâmbio no Festival da América do Sul, em Corumbá

DANIEL REINO
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Tó também é um grande defensor do estímulo à 
culinária local e do artesanato. Ele cita os projetos 
Vivo e Família Legal, que resgatam crianças mora-
doras de rua para trabalhar com artesanato. Res-
salta que a culinária própria precisa ser mais bem 
compreendida. “Brinco que o prato típico de MS 
deve ser o pacu frito, com mandioca amarelinha e 
arroz branco. é um peixe típico e é o que o ribeiri-
nho come.” Tó mantém em seu cardápio delícias 
como a costela desossada de Nabileque e as varia-
ções com guavira, como o mousse e o pintado ao 
molho da fruta. 

O casal de turistas Dario e Miriam Gueiros veio de 
Recife (PE) e passou por Bonito antes de embarcar no 
Trem do Pantanal. Miriam ficou impressionada com 
a história que ouviu ao dar carona para um morador 
local. “Ele falou que trabalhava com desmatamento e 
que toda família acabou se envolvendo com o turis-
mo. Os filhos são garçons, as filhas recepcionistas. A 
mãe tem 12 casas alugadas, eram pobres antes.” 

Pesquisadores, empresários, poder público e a 
própria população podem afinar a nova linguagem 
da valorização turística dos bens culturais de Mato 
Grosso do Sul. Nada funciona, no entanto, sem ações 

No Festival de Bonito de 
2009, o Grupo Acaba foi 
homenageado pelos seus 
40 anos de carreira

cuidadosamente articuladas, que envolvam vários se-
tores, cada qual contribuindo com o seu potencial de 
fomento ou área de conhecimento. O sul-mato-gros-
sense, ao valorizar seus bens culturais, também os 
apresenta ao turista, com orgulho.

5 - REGIãO CAMINHO DOS IPêS
Campo Grande, Corguinho,  
Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari,  
Nova Alvorada do Sul,  
Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, 
Rochedo, Sidrolândia e Terenos.
- Feiras, artesanato, cultura indígena, 
inscrições rupestres, tradições e 
costumes dos imigrantes japoneses, 
sírios, libaneses. Museus, teatros, 
cinemas. Visita a igrejas e a 
comunidades quilombolas.

rotas 
culturais
A partir de um trabalho com 
as comunidades, por meio 
de Oficinas de Planejamento, 
a Fundação de Turismo de 
Mato Grosso do Sul elaborou 
o documento “Estratégias 
para o turismo das regiões 
e estado para o período de 
2008-2020”.  Confira o que é 
proposto para cada uma das 
regiões em termos de turismo 
cultural: 
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4  - REGIãO COSTA LESTE
Anaurilândia, Aparecida 
do Taboado, Bataguassu, 
Brasilândia, Selvíria, Santa Rita 
e Três Lagoas.
- Relógio Central, Colônia de 
Pescadores, Igreja de Santo 
Antônio, Casa do Artesão, 
Ferrovia NOB, Cemitério do 
Soldado. 

10 - REGião Bonito-SERRA dA 
BodoquEnA

Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, 
Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e 

Porto Murtinho. 
- Trechos da Retirada da Laguna, 

Cemitério dos Heróis, Praça do Nhandipá, 
casarios antigos, festas 

folclóricas, como a do boi. 
Estudos geológicos, 

paleontológicos, 
antropológicos e 

culturais. Criação do 
Geoparque Pantanal-

Bonito. 
8 - REGIãO 
CAMINHOS DA 
FRONTEIRA
Amambai, Antônio 
João, Aral Moreira, 
Coronel Sapucaia, Laguna 
Caarapã, Paranhos, Ponta Porã, 
Sete Quedas e Tacuru.
- Cultura fronteiriça (Brasil/Paraguai), 
Museu da Erva-Mate, Parque Histórico 
Colônia Militar dos Dourados, música, 
dança, inscrições rupestres, contexto 
histórico da Guerra do Paraguai. Festival 
da Erva-Mate, festas dos padroeiros, 
exposições agropecuárias, encontros de 
motoqueiros.

1 - REGIãO DO 
PANTANAL

Anastácio, 
Aquidauana, 

Corumbá, Ladário e 
Miranda.

- Casario do Porto, 
Museu de História 

do Pantanal, 
artesanato, 
edificações 

antigas, festas e 
eventos culturais.

9 - REGIãO GRANDE DOURADOS
Caarapó, Deodápolis, Douradina, 

Dourados, Fátima do Sul, Glória de 
Dourados, Itaporã, Maracaju,  

Rio Brilhante e Vicentina.
- Teatros, museus, prédios históricos 

e aldeias indígenas. Exposições 
agropecuárias e festas populares, como 

as de padroeiros e a junina. Teatro da 
Paixão de Cristo a céu aberto.

6 - REGIãO VALE DAS ÁGUAS
Angélica, Bataiporã, Ivinhema, Jateí, 

Nova Andradina, Novo Horizonte  
e Taquarussu.

- Estudos e pesquisas no Parque 
Estadual das Várzeas do Rio 

Ivinhema. Festas da Fogueira, do 
Milho,  Junina e do Sereno, carnaval, 

exposições. Fazendas e chácaras, 
gastronomia, tradições do campo. 

2 - REGIãO ROTA NORTE
Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã,  
Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes,  
Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste e Sonora.
- Rota das Monções, sítios arqueológicos 
com inscrições rupestres. Turismo 
arqueológico na Serra do Bom 
Jardim e no Parque Municipal 
Natural Templo dos Pilares.

3 - REGIãO VALE DO APORÉ
Água Clara, Cassilândia, 
Chapadão do Sul, Inocência 
e Paranaíba.

- Tradição do campo nas 
fazendas e chácaras, 

festas populares 
e exposições 
agropecuárias. 

7 - REGIãO DO CONE SUL
Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, 
Japorã, Juti, Mundo Novo  
e Naviraí.
- Tradição do campo em 
fazendas e chácaras, 
gastronomia.



Finalmente, as últimas terras a serem efetivamen-
te ocupadas pelas frentes de colonização foram as de 
mata, que, no caso de Mato Grosso do Sul, passaram a 
ser disputadas em função da exploração da erva-mate, 
nativa em toda a região sul do estado, a partir do fim 
da Guerra do Paraguai (1864-1870) e, posteriormente, 
por plantadores de café e por projetos agropecuários. 
Os Guarani e os Kaiowá, conhecidos, historicamente, 
como povos da mata (“waldmenschen”, segundo KO-
ENIGSWALD, 1908), escolhiam para a construção de 
suas aldeias preferencialmente essas áreas. Com a im-
plantação de fazendas de gado e de projetos de coloni-
zação, em especial a CAND (Colônia Agrícola Nacional 
de Dourados), a partir da década de 1940, dezenas de 
aldeias indígenas tiveram que ser abandonadas pelos 
índios, que acabaram confinados em oito reservas de 
terra, demarcadas pelo Serviço de Proteção aos índios 
(SPI), até 1928 e em outras, recuperadas posteriormente. 
Somando, não correspondem a mais de 40 mil hectares 
de terra.

A situação de outros povos vem marcada por dis-
putas envolvendo a definição e a garantia das fron-
teiras nacionais. Os Kadiwéu desempenharam fun-
damental papel na definição dos limites territoriais, 
levando a Coroa Portuguesa a celebrar com eles um 
dos raros acordos de paz – Tratado de Perpétua Paz 
e Amizade – garantindo-lhes uma área de terras na 
Serra de Bodoquena, reafirmada após a Guerra do Pa-
raguai, e que constitui hoje a Terra Indígena Kadiwéu, 
localizada no município de Porto Murtinho.

Um outro povo cuja história traz importantes mar-
cas dos conflitos fronteiriços é o Terena, que, após par-
ticipar ativamente da Guerra, viu suas terras ocupadas 
por terceiros, sendo obrigado a vender sua mão-de-
obra em troca de comida nas fazendas da região e/
ou a migrar para as periferias das cidades, em especial 
para Campo Grande. A partir do início do século XX, 
o SPI (Serviço de Proteção aos índios) buscou superar a 
situação de semi-escravidão a que os Terena estavam 
submetidos, iniciando a demarcação de algumas reser-
vas de terra para usufruto desse povo. Os Terena são 
possuidores, atualmente, de 12 pequenas reservas, que 
somam um total de 19.017 hectares, onde reside uma 
população aldeada de cerca de 19 mil pessoas. 

A marca fundamental das ações dos governos, em 
especial do SPI e da Funai, junto aos povos indígenas 

A afirmação dadiversidade cultural

Por

antonio Brand

ARTIGO

AA discussão sobre distintividade cultural dos povos 
indígenas no Mato Grosso Sul é complexa e deve ser 
situada no contexto dos preconceitos que são, coti-
dianamente, veiculados pelos meios de comunicação 
regional, no bojo dos constantes conflitos envolven-
do a posse de seus territórios tradicionais. São per-
sistentemente veiculadas notícias que caracterizam os 
indígenas como invasores de terras e/ou como povos 
que vivem em situação precária – consequências de 
limitações que seriam próprias de sua cultura, da falta 
de empenho no trabalho e/ou de apoio do governo. 

A reafirmação desses estereótipos, especialmente 
de que lidamos com “índios já aculturados”, parece 
ter dispensado um olhar mais atento sobre a cultura 
dos povos indígenas que aqui vivem. Mas, para per-
ceber suas enormes riquezas culturais no presente, é 
necessário “instruirmos” o nosso olhar.

São povos que viveram (e vivem) histórias pareci-
das – todas com fortes marcas dos longos anos de 
enfrentamento com o colonizador, que reduziu seus 
territórios e destruiu recursos naturais importantes – 
mas cujas culturas são diferentes. Foram contatados, 
também, em momentos históricos e por frentes de 
colonização diversas e que definiram estratégias dis-
tintas de relacionamento ou de enfrentamento com 
os colonizadores. 

Os primeiros atingidos por esse processo foram os 
povos localizados ao longo dos rios – caminhos natu-
rais utilizados pelos colonizadores. Em nosso estado, 
os mais atingidos foram os Payaguá, ocupantes das 
margens do rio Paraguai, hoje totalmente extintos, e 
os Guató, ocupantes tradicionais dos rios pantaneiros, 
em especial o rio Paraguai e São Lourenço, que tam-
bém desapareceram do cenário regional. A população 
remanescente está, hoje, dispersa na periferia de Co-
rumbá e na ilha Insua, em pleno Pantanal.

Na sequência, as frentes de colonização foram 
adentrando os campos naturais, abundantes em caça 
e coleta, cujas populações foram rapidamente expul-
sas ou dizimadas. é o caso dos índios Ofaié, tradicio-
nais ocupantes dos campos que circundavam os rios 
Verde, Sucuriú, Vacaria, Ivinhema e Paraná, e que fo-
ram submetidos a um rápido e inexorável processo de 
destruição, restando, ainda, cerca de 96 pessoas, que 
vivem em Brasilândia, em terras reocupadas após lon-
gos anos de exílio.
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até a década de 1980, foi a de buscar a integra-
ção à sociedade  não-indígena, em uma tentativa 
planejada de superação da diferença étnica. Para 
as elites do país, sua cultura era percebida como 
atrasada e imprestável frente ao modelo de desen-
volvimento implantado. Com a perda dos territó-
rios e dos recursos naturais, eles foram obrigados a 
negociar com os “novos chegantes” – não-índios, o 
que resultou em maior ou menor interferência des-
tes últimos em sua organização social e religiosa.  
Neste processo foram obrigados, historicamente, 
a aceitar as “nossas” escolas e as “nossas” igrejas. 
Nessa mesma medida aumentou, também, a sua 
dependência em relação aos “novos chegantes”, 
até o extremo de necessitarem de cestas básicas 
para manter suas famílias, como acontece entre os 
Guarani e os Kaiowá hoje. 

A concepção construída sobre os povos indíge-
nas como passageiros e superáveis marcou profun-
damente o nosso olhar. E a demarcação das pe-
quenas extensões de terras reservadas ao usufruto 
indígena em nosso estado deve ser vista na pers-
pectiva de liberar o restante do seu território tradi-
cional para a colonização, garantindo a eles apenas 
os espaços necessários para a transição gradual da 
situação de índio para o de “bugre” aculturado, ou 
seja, integrado à cultura nacional.

Percebemos, no entanto, especialmente a partir 
da década de 1970, não só no Brasil, mas em toda a 
América Latina, a reemergência de povos e culturas 
que os Estados Nacionais supunham superados. Po-
vos considerados já em vias de integração, como os 
Terena (OLIVEIRA, 1976), reafirmam sua identidade, 
engajam-se na luta pela recuperação de pequenas 
parcelas do território tradicional, revalorizam rituais, 
retomando e/ou revalorizando suas línguas.

Não podemos esquecer, porém, de que con-
vivemos com povos que trazem profundas mar-
cas, resultantes de 500 anos de políticas públicas 
de negação da diferença e de esforço integrador. 
Nações inteiras foram extintas, outras tiveram sua 
população drasticamente reduzida. Todas, no en-
tanto, desenvolveram complexos mecanismos de 
negociação, de troca e/ou de enfrentamento dessa 
política indigenista, que lhes permitiu, hoje, segui-
rem, mesmo em situações extremamente precá-
rias, como sociedades etnicamente diferenciadas. 

Mas, para entender esse processo de afirmação 
étnica em curso, é necessário rever algumas con-
cepções profundamente arraigadas em nossa visão 
sobre esses povos. Nenhuma sociedade é estagna-
da no tempo.  E o fato de mudarem, assim como 
nós também mudamos, não quer dizer que percam 
sua identidade. Se as culturas são dinâmicas, tam-
bém as identidades mudam e se transformam. O 
modo de vida dos povos indígenas, seus costumes 
e tradições são, hoje, certamente, muito diferentes 
do que eram há 50 anos, resultado de muitas tra-
duções e atualizações.

No entanto, nesse processo histórico, eles fo-
ram elaborando e privilegiando diferentes sinais 
diacríticos para marcar a sua diferença frente aos 
muitos outros, ou, se quisermos, para marcar a sua 
identidade. Por isso, a questão para os não-índios 
não é ver como contribuir para a “preservação” da 
cultura indígena, mas como contribuir para a su-
peração dos preconceitos historicamente constru-
ídos, que impedem o reconhecimento e o diálogo 
cultural. Isso exige, porém, superar relações pro-
fundamente assimétricas, impostas no decorrer do 
processo de colonização, o que passa pela devo-
lução de parcelas dos seus territórios tradicionais 
que lhes usurpamos e pelo reconhecimento de sua 
inegável contribuição ao desenvolvimento e à cul-
tura regionais. 
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dade. Serve para preservar os ícones que contam 
a história do local”, define o arquiteto e urbanista 
Rubens Moraes da Costa Marques, pesquisador do 
assunto.

Ele é autor do livro “Trilogia do patrimônio his-
tórico e cultural sul-mato-grossense”, cuja segunda 
edição foi lançada em 2007. A obra contém um pa-
norama das principais edificações dos municípios de 
Porto Murtinho, Bela Vista, Anastácio, Aquidauana, 
Campo Grande, Nioaque, Miranda, Ladário e Corum-
bá, sendo o Forte Coimbra, primeiro tombamento 
de Mato Grosso do Sul (1974), o décimo objeto de 
pesquisa. 

Fundado em 1755 para proteger a região das in-
vasões espanholas e reconstruído em 1868, o Forte 
fica no meio do rio Paraguai, no limite do município 

Arquitetura:
história à vista

OLHAR PARA 
O PATRIMôNIO 
MATERIAL 
ENRIQUECE A 
COMPREENSãO DA 
IDENTIDADE E FAZ 
REFLETIR SOBRE 
O IMPACTO DAS 
MUDANçAS 

Por 
manuela Barem
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OO patrimônio arquitetônico em Mato Grosso 
do Sul é como um livro de histórias. Contemplar o 
antigo complexo ferroviário de Campo Grande, o 
Casario do Porto de Corumbá e o centro antigo de 
Aquidauana e Bela Vista, por exemplo, ajuda a en-
tender origens e evolução. Questão de raízes, como 
relembrar as ações dos antepassados. E pensar que 
tanta gente passa, a poeira se acumula e se dissipa, 
o sangue das lutas escorre, seca e a construção ain-
da está lá. Sobrevive.

Identificar e preservar os lugares relevantes para 
a memória de um povo exige uma conscientização 
crescente. Privilégio para um estado de criação re-
cente, com constantes debates sobre sua identidade. 
“é considerado patrimônio histórico material todo 
bem que possua valor significativo para uma socie-

PATRIMôNIO
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de Corumbá. Ainda é mantido ativo, de forma estra-
tégica, pelo governo federal, por sua localização, na 
fronteira entre Bolívia e Paraguai. Para o arquiteto e 
urbanista ângelo Arruda, a fortaleza é a “certidão 
de nascimento de Mato Grosso do Sul” e uma das 
mais importantes construções do estado, do ponto 
de vista histórico e arquitetônico.

Ainda em Corumbá, o complexo do Porto Geral 
e seu entorno dão destaque à cidade quando se fala 
de patrimônio material: são 120 imóveis tombados 
que, com mais três mil, completam a área de pre-
servação da arquitetura antiga da cidade. O conjun-
to resguarda a “atmosfera” do município quando o 
auge econômico fez com que Corumbá virasse um 
polo importante na navegação da Bacia Platina, no 
final do século XIX.

Superintendente do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional em Mato Grosso do Sul 
(Iphan/MS), Maria Margareth Lima afirma que a re-
gião contém três pedidos de tombamento em cur-
so: a ponte do trem em Porto Esperança e os fortes 
Junqueira e o da Marinha de Ladário, município vizi-
nho a Corumbá. Ainda está tramitando o processo 
do cemitério de Jardim. No local, foram enterrados 
originalmente o tenente-coronel Juvêncio Cabral 
de Menezes e José Francisco Lopes, o Guia Lopes, 
ambos heróis da Guerra do Paraguai. Seus restos 
mortais foram transferidos e estão, desde 1941, no 
monumento “Heróis da Laguna e Dourados”, situa-
do na praça general Tibúrcio, na Praia Vermelha, Rio 
de Janeiro.

Os tombamentos podem ocorrer em três níveis: 
municipal, estadual ou federal. No caso dos dois pri-
meiros é a sociedade quem solicita o reconhecimen-
to do imóvel como bem histórico importante. Já o 
processo federal é desenvolvido pelo Iphan, confor-
me explica Margareth Lima. “Atualmente estamos 
fazendo o levantamento de novos imóveis a serem 
tombados.” Um dos últimos grandes reconhecimen-
tos neste campo foi o tombamento da esplanada da 
antiga ferrovia Noroeste do Brasil, em Campo Gran-
de, oficializado em abril de 2009. A ferrovia, insta-
lada em 1914, foi a responsável, segundo a supe-
rintendente, pelo crescimento econômico da atual 
capital e transportou o desenvolvimento a diversas 
outras cidades de Mato Grosso do Sul. “O tomba-
mento federal faz com que a região ganhe visibilida-
de e agrega valor à história da formação de toda a 
territorialidade do país.”

Ciclos
A chegada de imigrantes de diversas partes do 

mundo, os ciclos econômicos e os conflitos políticos 
pelos quais Mato Grosso passou antes de ser divi-
dido, em 1979, foram fundamentais para impulsio-
nar o crescimento das cidades sul-mato-grossenses. 
Tomando por base esse conceito, tanto Rubens da 
Costa Marques quanto ângelo Arruda opinam que 
Corumbá, Bela Vista, Campo Grande e Aquidauana 
têm algumas das mais importantes arquiteturas.

Os imóveis têm estilos diversos, desde o neocolo-
nial até o neogótico, como a Igreja Matriz de Aqui-
dauana. ângelo Arruda comenta que o ecletismo 
é o estilo que impera na maioria das construções 
que são patrimônio histórico em Mato Grosso do 
Sul. “Há art nouveau em Corumbá e Aquidauana, 
já neocolonial está nas fazendas.” Porto Murtinho, 
Nioaque e Miranda têm fundações interligadas e re-

A RIQUEZA À 
BEIRA DO PORTO, 
AS MARCAS DA 
GUERRA E OS 
NOVOS RUMOS 
DA FERROVIA 
PERMANECEM 
EVIDENTES 
EM PRéDIOS, 
FORTALEZAS E 
TRILHOS 

Ecos de conflitos bélicos  
no Forte Coimbra (página 
ao lado) e no complexo 
militar em Bela Vista 
(acima). Em Aquidauana, a 
força da influência religiosa 
da Igreja Matriz
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lacionadas com conflitos, como a Guerra do Para-
guai (1864-1870). Miranda, inclusive, nasce após a 
construção de uma fortaleza militar cuja planta é um 
dos principais destaques do livro “História da arqui-
tetura de Mato Grosso do Sul: origens e trajetória” 
lançado em 2009 por ângelo Arruda. “Calculando 
a dis tância do rio Miranda em relação à fortaleza, 
descobri que ela provavelmente se situa embaixo da 
praça central do município. Como as bases são fei-
tas de alvenaria e madeira, uma escavação poderia 
encontrar o prédio.”

Tradição preserva
Os arquitetos observam que as cidades que mais 

têm imóveis tombados e preocupação com seu pa-
trimônio histórico são também as que, de alguma 
forma, continuaram alheias ao processo de cresci-
mento econômico. Também nas cidades do interior 
do estado é possível encontrar registros como a da 
Casa Cândia, no município de Anastácio. Sua pro-
prietária, Jandira Mendes Trindade, acompanhou 
de perto grande parte da história de uma das mais 
importantes construções do estado. A Casa Cândia 
tem 101 anos e foi fundada quando o município ain-
da era parte de Aquidauana, cidade vizinha.

A loja foi inaugurada pelo casal de imigrantes 
italianos José e Fidelis Cândia, em 1º de fevereiro de 
1908, para fornecer alimentos e outros produtos a 
fazendeiros da região. O pai de Jandira, Armando 

Santiago de Xerez localiza-se há 15 quilômetros 
do município de Aquidauana, na fazenda Volta Gran-
de. A cidade, que seria a mais antiga de Mato Grosso 
do Sul, foi fundada pelo espanhol Ruy Diaz de Guz-
man em 24 de março de 1593. Lá viviam cerca de mil 
espanhóis e por volta de três mil índios agregados. A 
cidade foi destruída por bandeirantes luso-paulistas 
que possivelmente atearam fogo às casas do local, na 
tentativa de dominar a área.

A escavação de Santiago de Xerez, cujo processo 
mais recente foi concluído em 2008, foi coordenada 
pelo professor Gilson Martins, docente da Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e diretor 
do Museu de Arqueologia da mesma instituição. Fo-
ram encontradas várias peças, entre telhas e objetos 
de cerâmica, que teriam pertencido aos espanhóis.

Finalizado o processo de escavação, o próximo 
passo é pesquisar como viviam os habitantes da ci-
dade na época. O professor acredita que os trabalhos 

de pesquisa devem continuar por 
muitos anos. “Tentaremos desco-
brir como era a organização do espaço urbano e entender 
como era o dia-a-dia deles. Poderiam já naquela época 
ocorrer situações que nos ajudariam a entender cultural-
mente nossa sociedade.”

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan-MS) reconheceu a área como sítio arqueológico 
pelos testemunhos e evidências de atividades do passado 
histórico. Segundo Gilson Martins, estava previsto para 
2009 a visita da embaixada da Espanha, além de arqueó-
logos e palestrantes espanhóis. “A ideia é criarmos um 
diálogo com as autoridades e estudiosos espanhóis e con-
seguir apoio para continuar com o projeto.”

A aposta é pela importância de Santiago de Xerez para a 
história da ocupação espanhola no continente sul-america-
no. Recentemente, durante o 53º Congresso Internacional 
de Americanistas, realizado em julho na Cidade do México, 
a extinta cidadela sul-mato-grossense chamou a atenção 

dos participantes. “Participa-
mos de um simpósio sobre 
gestão do patrimônio cultural 
das cidades ibero-americanas 
e apresentamos Santiago de 
Xerez. Eles ficaram encanta-
dos com a história, já que o 
fundador, Ruy Guzman, era 
sobrinho do lendário con-
quistador Cabeza de Vaca, 
verdadeiro herói para o povo 
mexicano.” A ideia é trans-
formar Santiago de Xerez em 
um museu ou mesmo um 
parque arqueológico aberto 
para visitação assim que os 
estudos forem finalizados.

Escavações em 
Santiago de xerez 
revelaram passado 
histórico oculto 
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Trindade, começou a trabalhar lá 17 anos depois, até 
virar sócio e depois dono do estabelecimento. Assim 
que o pai faleceu, há 20 anos, Jandira assumiu o 
controle. “Tudo é o mesmo desde que a Casa Cândia 
foi fundada, até os móveis. Já vi passar muita gente 
por aqui, assim como todo tipo de crise financeira, 
moedas que surgiram, acabaram e retornaram.” Ela 
não teve filhos, se diz “solteirona” e resume com 
“isso aqui é a minha vida” a relação que tem com 
a loja. “Temos fregueses que estão na quarta gera-
ção. A casa me deu muitas lições, me ensinou muita 
coisa que eu sei e a enfrentar o que aparece no dia-
a-dia. Tudo isso por causa da tradição.”

Trama de influências
Para Rubens da Costa Marques, o patrimônio his-

tórico material de Mato Grosso do Sul caracteriza-se 
pela diversidade. “é composto por uma trama de in-
fluências em que atuam desde os padres redentoris-
tas que aplicaram estilo neoclássico até as fortalezas 
construídas na Guerra do Paraguai.” Ele acredita que 
o fato de o estado se distanciar de grandes centros 
e áreas litorâneas contribui para essa diversidade de 
estilos e influências.

A preservação de toda essa diversidade se dá pelo 
próprio fluxo migratório dentro do estado, como 
pensa ângelo Arruda. O arquiteto acredita que a preo-
cupação com os imóveis de importância histórica não 
deve ser só papel dos governos municipal, estadual 
e federal. “é questão de consciência da sociedade. 
é ela quem deve reivindicar a preservação da sua 
própria memória.” A função do resgate histórico que 
um patrimônio provoca educa do mesmo jeito que 
pais fazem com os filhos. Só que, ao invés de ensinar 
como seguir na vida, trilha caminhos que levam ao 
desenvolvimento de uma cidade, de um povo. 

“Devemos sempre lembrar que patrimônio his-
tórico é, antes de tudo, um processo, uma ação 
continuada, e que não dá frutos se não for mantido 
como algo vivo e que sofre a ação do meio”, aponta 
ângelo. Na opinião dele, o turismo é uma alternati-
va para a conservação dos prédios. Rubens acredita 
que “o tombamento de um imóvel não descarta a 
sua utilização para atividades cotidianas. é possível 
dar destinação imobiliária mesmo depois do tom-
bamento. Deve ser assegurada a preservação do 
ícone, mas não podemos negar o processo evolu-
tivo das cidades.”

Além de identificar, tombar e 
preservar uma construção de impor-
tância histórica, completa a cadeia 
do patrimônio material a educação 
para o seu reconhecimento e incor-
poração no cotidiano da sociedade. 
Rubens pondera que é preciso de-
senvolver um trabalho específico com 
as crianças, nas escolas. “Só assim 
despertaremos para a consciência de 
que é importante e possível manter a 
riqueza cultural do ambiente em que 
vivemos.”

EDUCAçãO 
PARA O 
PATRIMôNIO 
EXTRAPOLA 
LIMITES DO 
RECONHECIMENTO 
E ESTIMULA 
PRÁTICA DA 
MANUTENçãO 
DA CULTURA

Acima, força da imigração 
na Casa Cândia, em 
Anastácio e, ao lado, 
patrimônio de Corumbá 
imortaliza apogeu 
econômico
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N todos os anos nas festas de São João. Depois de 
tanto tempo sendo “adestrados” dentro de pa-
drões rígidos, eles revelam como é complexo dan-
çar só para se divertir, improvisar. O cenário do 
aprendizado é a Oficina de Dança da Fundação de 
Cultura do Pantanal de Corumbá (MS). Quem me 
descreve a cena acima é  Lucimeire M. de Freitas, 
psicóloga, corumbaense, professora de dança. Ela 
era uma das que se concentravam para aprender 
os “novos” movimentos com a instrutora.

Margarida Galdino Guimarães nasceu e vive 
em Ladário há mais de 30 anos. Toca viola de co-
cho no ritmo do cururu, acompanhando o siriri, 
executado por meninas e rapazes mais jovens. É 
sobrinha de “seu” Vitalino, da “trupe” de “seu” 
Agripino, última geração de cururueiros que trou-
xeram costumes da região de Cuiabá. Juntos, pra-
ticam a música e o repente nas festas pantaneiras. 
Em 2005, o grupo foi convidado a repassar seu 

Na sala de aula os dançarinos estão atentos, 
compenetrados, tentando aprender a dança 
nova, que só conhecem de nome. “Não tem nada 
de ponta do pé, hein!”, adverte a instrutora. Ela 
demonstra um dos primeiros passos do siriri: uma 
perna fica flexionada enquanto a outra se esten-
de, formando um vão geométrico entre ambas. 
Pouco a pouco, os adolescentes conseguem en-
tender que essa dança é diferente das que eles 
aprendem nas academias.

Não há uma técnica, nem nomes para os pas-
sos. O siriri é uma dança de divertimento, encara-
da com seriedade pela instrutora Margarida Galdi-
no Guimarães. Seus familiares a praticavam desde 
épocas em que o Pantanal era uma terra quase 
impenetrável. O povo de suas fazendas dançava 
um jogo que só existia ali. Margarida não entende 
como jovens tão talentosos encontram dificulda-
de de reproduzir os movimentos que ela bailava 

é memória

PELOS VÁRIOS 
CANTOS DO ESTADO, 
GêNEROS ANTIGOS 
COMO AS VALSAS, 
POLCAS, MAZURCAS, 
DANÇAS DE RODA E 
DE CASAL CONTINUAM 
SENDO REVIVIDOS 
OU REINVENTADOS. 
DANÇAS FOLCLÓRICAS 
DIVERTEM, CATEQUIZAM 
E APROxIMAM 
COMUNIDADES 
ISOLADAS EM FAZENDAS 
NA IMENSIDãO DO 
PANTANAL OU NO 
CERRADO SUL-MATO-
GROSSENSE. ALGUMAS 
SãO REINTERPRETADAS 
EM FORMATO DE 
ESPETÁCULOS. 
OUTRAS DESPONTAM 
ESPONTâNEAS, 
EM FESTAS E 
COMEMORAÇÕES, OU 
NO IMAGINÁRIO POPULAR Quando a dança 

CORPO E ExPRESSãO

Por  
luiza roSa
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conhecimento a pedido da secretária de Cultura, 
a corumbaense Heloisa Urt. A intenção era viabili-
zar um espetáculo de dança ligado à oficina, que 
retratasse expressões da cultura popular brasilei-
ra. Pouco antes dessa iniciativa, o modo artesanal 
de se fazer a viola de cocho foi registrado no Ins-
tituto do Patrimônio Humano e Artístico Nacional 
(Iphan) como um bem imaterial.

Entrando na roda
Dança-se o siriri nas festas de São João na 

região do Pantanal, logo depois da lavagem do 
santo e da subida do mastro. Lucimeire lembra 
que, na tradição, os festeiros se reuniam em suas 
casas, “onde eram servidas comidas e bebidas, e 
iam dançar depois que se encontravam às mar-
gens do rio Paraguai”. Atualmente é interpreta-
do em formato de espetáculo pelo grupo oficial 
da prefeitura municipal. Composto de pequenos 
saltos, em que o calcanhar sai do chão sem que 
a ponta dos dedos saia junto, o peso do corpo é 
transferido de uma perna para outra, em um rit-
mo rápido, que acompanha a sonoridade da viola 
de cocho, do ganzá (reco-reco) e do mocho (um 
tambor), além do canto de versos breves.

Aprender a dança exigiu fôlego desta repórter 
durante uma entrevista não-usual. Em vez de fa-
lar, fui me comunicando com Caroline Cavalcante 
pelos movimentos do corpo. A campo-grandense 
é professora de literatura e integrante do grupo 

de dança parafolclórico Camalote, coordenado 
pela folclorista Marlei Sigrist. Ela dançava e eu ia 
acompanhando. Quanto mais repetia para me-
morizar os movimentos, mais me enchia de entu-
siasmo. Éramos somente duas dançando em um 
corredor da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS). Sentia-me com a energia renova-
da a cada salto. A partir daí consegui entender 
como os pantaneiros viram a madrugada no baile, 
dançando sem parar. Apesar de não ter contato 
frequente com essa dança, no momento em que 
a executava me vinham estímulos na garganta, 
querendo soltar gritos agudos: “ai, ai, ai, aiiii”.

Com Caroline aprendi também chupim, caran-
guejo, sarandi e engenho de maromba, dançadas 
em festas das regiões do Bolsão (nordeste do es-
tado) e de fronteira. Mas há derivações atuais en-
contradas em bailes e bares dançantes – relação 
mais evidente com a compra e venda de produtos 
e serviços. As danças também fazem parte do re-
pertório dos grupos Camalote e Sarandi Pantanei-
ro, com a diferença que, neste último, são acom-
panhadas por música ao vivo.

Enquanto a catira, por exemplo, marca o ritmo 
com pés que socam o chão e batidas das mãos, o 
balé clássico se esforça para marcá-lo para cima. 
Procura distanciamento da dimensão terrena para 
alcançar o divino. Além dessas diferenças visíveis 
em relação às manifestações populares, a dança 
erudita se  organiza em uma técnica. Institucionali-

Tradicionalmente dançada 
por homens, a catira é 

reinterpretada por grupos  
que estilizam  figurinos e  

atualizam a folia

ELA DANÇAVA E 
EU ACOMPANHAVA. 
QUANTO MAIS 
REPETIA, MAIS 
ME ENCHIA DE 
ENTUSIASMO

DANIEL REINO
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Os fluxos migratórios de Mato Grosso do Sul, 
que faz fronteira com outros cinco estados brasi-
leiros e dois países sul-americanos, influem na di-
versidade das danças folclóricas. Seus atuais hábitos 
e costumes são frutos das interações, em primeiro 
lugar, com as culturas indígenas que já habitavam o 
local antes da colonização portuguesa e espanhola.  
Costumes ibéricos, africanos, japoneses, paraguaios, 
bolivianos, árabes, gaúchos, paulistas e mineiros 
completam o mosaico. 

Pesquisa da professora da UFMS, Marlei Sigrist, 
resultou em um mapeamento das danças folclóri-
cas e regionais, publicado no livro “Chão batido” 
(2000). Na obra são registradas manifestações com 
estruturas similares às danças europeias, como ci-
randa, valsa, mazurca, danças de roda e de casal, 
acompanhadas por instrumentos de corda. 

Marlei divide o estado em três regiões de in-
fluências e características culturais diversas, cada 
uma com suas danças peculiares.  No Bolsão, foram 
classificadas a dança da cobrinha, também chama-
da de arara ou revirão, caranguejo, catira, engenho 
de maromba, engenho novo e sarandi. Trata-se de 
manifestações influenciadas pelas culturas paulista, 
mineira e goiana. No Pantanal aparecem o cururu e 
o siriri, expressões com origem na cultura cuiabana 
e que remontam à formação de Corumbá no decor-
rer do século XVIII. A fronteira é terra de mazurca, 
palomita, polca de carão, xote e toro candil, que não 
chega a ser dança e está mais para uma brincadeira. 
Todas com forte influência paraguaia. 

Portugal, Espanha, Itália e Holanda influencia-
ram as culturas dos estados que fazem fronteira com 
Mato Grosso do Sul. Esses países tiveram influências 
na expressão cultural de países da região central 
da Europa e assim sucessivamente. A origem é um 
enigma que fica para os almanaques de charadas 
indecifráveis, já que as expressões culturais não são 
resultantes de uma produção industrial.

danças 
do Mato Grosso do sulfolclóricas

O palhaço é o personagem 
que toma a frente nas rezas 
e procissões da Folia de Reis

ENQUANTO NO COTIDIANO O CORPO É FERRAMENTA, 
NA DANÇA PERMITE-SE A LIBERDADE DE BRINCAR 

za e documenta seu conhecimento, cria nomes 
para cada passo. A dança do povo se aprende 
sem falar, basta acompanhar e entrar na roda.

“Todas as vezes que eu dancei catira me 
lembrei muito das histórias que meu avô me 
contava”, relata Tatiane Queiroz, jornalista, da 
primeira geração de campo-grandenses na fa-
mília, toda de Minas Gerais. Ex-coordenadora e 
integrante do grupo Sarandi Pantaneiro, desde 
os 13 anos tem forte sintonia com a catira por 
conta de seu avô, que era catireiro e lhe conta-
va causos dos bailes daquela época. “Meu avô 
dizia que o baile começava bom e depois nin-
guém mais sabia bater catira.” Os puxadores, 
responsáveis por iniciar as batidas e palmas na 
melodia da viola, bebiam pinga enquanto dan-
çavam e, em poucas horas, já não sabiam mais 
organizar a sincronia.

Outra história é uma coincidência, mas trans-
cende qualquer entendimento lógico. O avô de 
Tatiane morreu no mesmo dia que um dos pa-
triarcas da família Malaquias, responsável pela 
celebração anual da Festa do Divino Espírito San-
to, em Figueirão. “Tinha vários violeiros e canta-
dores que fizeram rezas e bateram catira ao mes-

mo tempo no velório do 
Malaquias e do meu avô. 
Eu nem conseguia acre-
ditar! Foi como se tivesse 
sido um pedido dele.”

Ronaldo da Silva, dou-
radense, professor em 
escolas de ensino médio 
e integrante do grupo 
parafolclórico Camalote, 
também se lembra de 
seu avô quando bate a 
catira. Migrante nordes-
tino, desde que se mu-
dou para Dourados não 
dançava mais por não 
encontrar companhia. A 
primeira apresentação de 
Ronaldo foi uma “chora-
deira”. Sua família ficou 
admirada, tamanha a 
semelhança com seu avô 
na maneira de dançar. 
Para Ronaldo, bater cati-
ra é uma forma de home-
nagear sua família e “os 
nordestinos que ficaram 
perdidos por este país”.

A qualidade efêmera 
da dança dificulta regis-
tros, o que gera grande 
preocupação em pesqui-

sadores de diversas áreas e, também, dos grupos 
parafolclóricos. Este termo indica a expressão que 
ocorre em paralelo aos grupos folclóricos, prati-
cantes espontâneos das danças da região. Em um 
estado com dimensões de um país e pouco habi-
tado, muitas manifestações acabam desconheci-
das pela falta de comunicação entre as regiões. 
Esses grupos têm sido, portanto, a alternativa 
para reconhecer e divulgar o valor das culturas 
não inseridas na lógica mercadológica, pois en-
contram espaço nas mídias e promovem espetá-
culos didáticos. 
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Marlei Sigrist é coordenadora do grupo de dan-
ça parafolclórico Camalote e uma das criadoras do 
grupo Sarandi Pantaneiro, do qual não faz mais 
parte. Decidiu organizá-los por entender que, com 
eles, mais pessoas poderiam ter acesso às suas pes-
quisas sobre o folclore. Apesar do sucesso que vem 
obtendo com o grupo Camalote, atualmente Ponto 
de Cultura vinculado ao governo federal, confessa 
que os resultados são lentos.

Lucimeire, da oficina de dança de Corumbá, 
acredita que no contato com danças folclóricas re-
gionais o grupo percebeu seu valor, por buscar a 
história do lugar em que habita. “Conhecer o siriri 
foi conhecer a nós mesmos, mudar opiniões. Hoje 
podemos fazer várias danças, mas o siriri não é ver-
gonha, é orgulho. É algo que só existe aqui.” 

Assim como Caroline, Tatiane me ensinou a bater 
catira pelos corredores da UFMS. Nenhum segurança 
chegou a proibir tal subversão. Havia apenas olhares 
curiosos que nos viam a socar o chão com a coluna 
curvada para baixo. A postura é o que mais agra-
da Tatiane. “Contraria toda a feminilidade da dama. 
Tem que ficar curvado, dar um molejo para a perna, 
senão não consegue bater.” A vibração percorre toda 
a estrutura óssea, vinda do choque dos pés contra 
o chão. Os movimentos são facilitados pelo peso 
da cabeça, uma das partes mais pesadas do corpo, 
que fica inclinada para baixo. As mãos, por vezes, se 
aproximam do tórax, do coração. A corrente sanguí-
nea acelera, a respiração segue em fluxo libertado. A 
interação corpo-ambiente se intensifica.

As apresentações do grupo Sarandi Pantaneiro, com música ao vivo, dança, 
figurinos, aguçam a memória. “Nos 1,3 mil espetáculos que já fizemos desde 1991, 
as pessoas sempre vêm conversar, dizendo: “Olha, você me fez chorar, me lembrou 
do local onde nasci, do meu avô, meu tio.” O membro fundador José Francisco 
Serrari, o Zito, acredita que esse é o fator de motivação para o grupo continuar suas 
excursões, que já circularam por 44 municípios de Mato Grosso do Sul e também 
por São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Bahia. “A repercussão lá fora é magnífica, 
devido a um processo de identificação, de mistura, hibridação.”

Com 25 componentes, entre músicos, coreógrafos, dançarinos e contrarregras, o 
Sarandi Pantaneiro sempre se apresenta com música ao vivo. São cinco instrumen-
tistas que tocam sanfona, viola caipira, violão, contrabaixo e meia-lua. Mas, antes, 
é preciso observar as manifestações de perto, já que registros escritos são raros. 
“Vamos até as cidades, captamos os sons e os signos. Gravamos em vídeo e áudio, 
trazemos e fazemos uma ‘transculturação’. é lógico que tentamos manter o mais 
original possível, mas sempre entra a nossa vivência no processo.” 

A dança do balão-faceiro, por exemplo, original de Minas Gerais, é reproduzida 
em Aparecida do Taboado pelo senhor Felipe Leonel. “Quem segura essa mani-
festação lá é ele, que trabalha com um grupo da melhor idade.” Zito fala de uma 
apresentação do Sarandi Pantaneiro na cidade, na qual os dançarinos abriram a 
roda para “seu” Felipe e sua turma, promovendo uma grande festa. 

No figurino, 150 roupas e assessórios predominam. Para os homens, as camisas 
sempre lisas, a calça escura. As mulheres rodopiam os vestidos típicos da fronteira. As 
faixas paraguaias seguram a faca na cintura. Os lenços amarelos, azuis e xadrez ador-
nam os pescoços. Depois de dois CDs lançados, há planos para um DVD, a ser distribu-
ído nas escolas. Material essencial para manter a memória auditiva e visual.
(alexandre maCiel)

Bailando com o sarandi

O baile das entrevistas terminou com a catira. 
Nas fazendas, geralmente se finaliza com o ritmo 
valseado do engenho de maromba. Esse é o mo-
mento da paquera das despedidas, da choradeira. 
Os bailes acontecem esporadicamente, com inter-
valos de até quatro meses. A euforia do sapateado 
no chão, palmas e pequenos saltos vai se despedin-
do. Os pés pontuam o chão, gerando um balanço 
de um lado para o outro, como as ondas serenas 
de um rio. Enquanto na rotina de trabalho o cor-
po é ferramenta, na dança transforma-se em touro 
bravo, vira pássaro, caranguejo, correnteza de rio. 
Permite-se à liberdade de brincar.

“CONHECER 
O SIRIRI FOI 
CONHECER 
A NÓS MESMOS. 
É ALGO QUE SÓ 
ExISTE AQUI”

Caroline Cavalcante dança “Anderuay”: 
expressão da influência boliviana

Sarandi Pantaneiro: danças acompanhadas por música ao vivo
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Flor
 selvagem, bela e agora nas prateleirasfronteira: 

de

TÃO FAMILIAR EM MS, MISTURA DE PORTUGUÊS, 
ESPANHOL E GUARANI GANHA A LITERATURA

Por MoeMa Vilela

NNas tiendas, nas calles y nos campos, do bésa-
me mucho di indios y brasileños y paraguayos, en 
el comercio de soja y importados y chipas pra saco-
leiros ou turistas enamorados por Santa Cruz, los 
Chacos, Pantanais. Nas fronteiras de Mato Grosso 
do Sul, a mistura de línguas está entranhada na 
história. Integra o português do brasileiro, o es-
panhol do paraguaio e o do boliviano e as línguas 
faladas por índios e descendentes, em especial o 
guarani. Nos últimos cinco anos, a partir de expe-
riências isoladas, mais ou menos solitárias, uma 
onda de experimentação de linguagem conquis-
tou autores e deu origem a editoras, encontros 
literários, matérias de revistas, febre na internet e 
trabalhos acadêmicos, transbordando para longe 
do terreno mais circunscrito de seus iniciados. 

“El portunhol selvagem siempre es um mo-
mento fértil, lleno de nuances, plins, variantes, 
dependendo del repertório y competência verbal 
de quem queira usarlo para escrever sua literatu-
ra. Non se trata de mais um movimento literário”, 
contemporiza Douglas Diegues, que escreve, con-
versa, dá entrevistas e até sonha em “portunhol 
selvagem”, nome que deu ao atual momento de 
experimentação do qual é precursor. 

Foi essa literatura que hipnotizou a plateia 
na Festa Literária de Porto de Galinhas de 2007 
e marcou presença em outros festivais, como o 
FAS 2008 e a Flip 2009. Saiu das palestras e ho-
menagens literárias para o Festival de Cinema de 
Gramado do ano passado, quando 20 cineastas 
latino-americanos participavam da competição e 
o apresentador Paulo Betti cantou a bola de que 
o portunhol deveria ser a língua oficial do evento. 
“Estive em Berlin em 2006, por conta de mio por-
tunholito selvagem, no Fliporto Gallinas, dividin-
do la pelota com Xico Sá y Joca Reiners Terron, e 
em Buenos Aires duas vezes, leyendo textos mios. 
Houve mucha repercussione.”

Pesquisando autores que se valeram da mes-
cla entre português e espanhol, Diegues localizou, 
entre os mais remotos, os trovadores galego-por-

NovAS LINGuAGeNS
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tugueses do século XII. “Em Brasil, há vestígios de 
portunhol selvagem em Souzândrade, el genial poeta 
maranhense del siglo XIX. Depois verifico incidencias 
nel libro ‘Galáxias’, del poeta paulistano Haroldo de 
Campos. Em ‘Ubirajara’, de José de Alencar, temos 
a mezcla de português e tupi-guaraní. Non puedo 
omitir Wilson Bueno y suo ‘Mar paraguayo’, que fue 
el primeiro que mixturou portunhol al guarani.”

Nascido no Rio de Janeiro, Douglas passou a in-
fância e a juventude em Ponta Porã. Foi onde se 
exilou a família materna, que o criou, deixando o 
Paraguai durante a revolução de 1947, quando o 
comércio do avô foi saqueado. “Don Bubu Soto, 
que era vivo em aquella época, me contou que los 
saqueadores salían com quatro camisas, uma sobre 
la outra, cinco relógios em cada pulso, y tudo lo 
mais que podian saquear. Mio abuelo había guar-
dado algunas mercadorias nel forro de la loja me-
xicana. Y com lo poko que habia guardado, cruzou 
la frontera rumbo a Ponta Porã, y nunca mais quis 
saber nada del Paraguay.”

Na sua infância, ninguém falava português na 
casa a não ser ele, que o aprendia na escola. Seu avô 
às vezes tentava se expressar com o neto em portu-
guês e acabava improvisando no portunhol. “Y desde 
que me conozco por gente yo hablaba em portunhol 
com mi madre, com la empregada, com mio abuelo. 
Entre ellos se hablaba el espanhol ou el guaraní. Mas 
entre ellos y yo, el portunhol de índole selvátika sem-
pre fue predominante.”

Foi essa primeira experiência com a língua que le-
vou Douglas, na década de 1990, a transportar para 
o portunhol os sonetos que escrevia em português e 
que lhe soavam artificiais. Encontrou a linguagem que 
correspondia finalmente a seus anseios íntimos de ex-
pressão. Estreou em 2002 com “Dá gusto andar des-
nudo por estas selvas”, pela Travessa dos Editores, de 
Curitiba, que foi seguido por outras duas obras. Publi-
caram livros na língua escritores brasileiros como Xico 
Sá, Ronaldo Bressane, Ademir Assunção e Joca Terron. 
Este último passou a infância em Fátima do Sul, Dou-
rados e Bela Vista (MS), valendo-se destas percepções 
primeiras para os seus trabalhos em portunhol. 

“Na fronteira todo mun-
do é trilingue. Nem dá para 
saber onde começa o por-
tuguês e termina o caste-
lhano”, falou Terron para 
os corumbaenses durante o 
Quebra-Torto do V Festival 
América do Sul (2008). Na 
ocasião ele apresentou seu 
livro “Transportuñol borra-
cho”, em que fez traduções 
de poetas como Jim Dodge 
para o portunhol.

Junto a outros escrito-
res, pesquisadores e jor-
nalistas, Terron participou 
do Kapital Mundial de la 
Ficción, evento organizado 
por Diegues, que teve suas 
duas primeiras edições em 
Assunção e San Bernardi-
no (50 km de Assunção), 
no Paraguai, em 2007 
e 2008, o primeiro com 
apoio da embaixada brasi-
leira. Em 2009, o encontro foi no Rio de Janeiro, nos 
dias 1º e 2 de setembro, na Casa da Gávea.

O escoadouro de toda essa produção tem sido a 
internet e as editoras cartoneiras, que compram ou 
coletam matéria-prima nas ruas de Assunção, mui-
tas vezes de catadores, e fazem livros artesanais com 
capas de papelão, como Eloisa Cartonera. Douglas é 
editor da Yiyi Jambo, junto com o capista El Domador 
de Yacarés. “Ya publicamos mais de 70 títulos de au-
tores paraguayos, brasileros, uruguayos, mexicanos, 
argentinos, entre outros, como Edgar Allan Poe (o 
poema ‘El cuervo’ em portunhol de índole selvátika 
triplefrontera).” 

Douglas mora na capital do Paraguai desde 2007, 
quando se mudou de Campo Grande. Escreveu, na 
época, uma obra dedicada a Rocio Nunes, “la pa-
raguaya mais infartante que ya he visto”, sobre um 
episódio em que a modelo mostrou os seios em um 

Soneto que ouve atentamente las kantantes negras  
nel desierto de la solidom triplefrontera

me gusta oubir las nêgas kantando
me gusta ver las nêgas danzando
me gusta oubir las nêgas berrando con vontade
berdades em la cara de bundones y cobardes

me gusta oubir las nêgas de ojos bem abiertos
me gusta oubir las nêgas de ojos bem fechados
me gusta la swing xokolate afroguaranga por perto
fosse el nobio – seria el mais feliz de los makakos 
[del Chaco

houbesse las nêgas inflábelles
sofisticadas black-xonxas de carne de espuma
te kuento, kabrón, non compraria ninguma
ziriguidum em tiempo real made in la nêga es algo 
[inimitabelle

non deslembro – encantado bingo – en asunción – 
[en puerto galiñas
el cariño mio non cabe (in toto) neste soneto a las 
[mininas

(De nim oro enterrado nem flor de beneno, 
Yiyi Jambo, 2009)

Capas exclusivas feitas 
artesanalmente na 
editora Yiyi Jambo



desfile em Punta del Este. “Rocio sem trampas en-
tre Pindovys y Kataratas del Yguazú” conquistou um 
editor em Assunção, ganhou as páginas de jornais 
populares e fez tanto sucesso que o poeta chegou 
a trocar livros por pastéis, sendo inclusive reconhe-
cido nas ruas. “Asunción es la ciudade mais poética 
desta región, multilíngue, com mais de 500 anos de 
existência.”

As tramas da língua
Quando começou a entrevistar moradores da 

fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero para 
estudar os empréstimos linguísticos na região, a pes-
quisadora e professora Regiane Coelho Reis imagina-
va encontrar muitos termos em espanhol na fala do 
lado brasileiro. Que nada. O guarani, língua nativa 
da fronteira e reconhecida como oficial no Paraguai 
desde 1992, apareceu em sua pesquisa com muito 
maior influência.“Eu via que eles usavam o guarani 
para falar entre si, para excluir socialmente quem não 
fala a língua, mas é mais que isso. A pesquisa apon-
tou que a língua nativa está mais presente na moda-
lidade oral da região do que a língua transplantada 
do colonizador espanhol.”

Em 2006, como conclusão do mestrado em Le-
tras na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), Regiane, hoje doutoranda em Estudos de 
Linguagens na Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), organizou um atlas linguístico de Ponta Porã. 
Registrou grande incidência de termos híbridos, como 
estrella guia (espanhol/português) e arroyo yrembe’y 
(margem do rio, em espanhol/guarani), palavras do 
jopará, dialeto que mistura os três idiomas na fron-
teira. “Bom exemplo é o fenômeno da claridade em 
torno da lua cheia. Na fronteira, eles o chamam de 
akaraju em roda, korá, rueda de hesa’y ju, ndiahei-
porá, anillo, rueda, mostrando bem a diversidade 
linguística da região.” Akaraju em roda, na tradução 
aproximada do guarani, significaria “boca redonda”, 
o formato da boca aberta. Além dos termos híbri-
dos, outras palavras têm variações nos três idiomas, 
como a brincadeira da queimada/jehapu/pelota, a 

galinha de angola/guinea/tokái, estrela d’alva/lucero/
lucero d’alva, entre diversas outras. “A radiografia da 
língua por meio do léxico, esse repertório de palavras 
existentes, permite investigar hábitos, vivências, reli-
giões,  cultura, resgatando também a parte histórica 
de povoamento, colonização, fatores multiculturais 
envolvidos.”  

Já na fronteira com a Bolívia, outras línguas indí-
genas entram em cena, como as nativas dos povos 
da região, os Quéchua, Aymara, Chiquitano e Ayo-
reo. “O quéchua e o aymara são idiomas provenien-
tes da região do altiplano e dos vales da Bolívia, mui-
to distantes desta fronteira. Mas acabam presentes 
na região oriental devido ao enorme fluxo migratório 
dos seus falantes”, explica a professora pós-doutora 
em Sociolinguística, Rosangela Villa da Silva, do Mes-
trado em Estudos Fronteiriços da UFMS, no campus 
do Pantanal, em Corumbá. 

Rosangela Villa estuda a fronteira de Mato Gros-
so do Sul com a Bolívia, na região de trânsito entre 
Corumbá, Puerto Quijarro, Ladário e Puerto Suarez e 
constatou, em estudos iniciais, o interesse dos boli-
vianos em aprender o português, mas poucos exem-
plos do contrário. Ela comenta que alguns atribuem 
este fato à facilidade de improvisar no portunhol, 
mas menciona também a questão do status social. 
“Devido às assimetrias encontradas, principalmen-
te no aspecto econômico, desenvolvem-se relações 
com matizes pejorativos em relação aos habitantes 
bolivianos. A língua, como identidade e produto cul-
tural dos seus falantes, sofre as mesmas avaliações 
discriminadoras.” A pesquisadora lembra que o in-
glês permanece como língua estrangeira nas escolas 
dessas cidades. “Embora a legislação municipal te-
nha aprovado a implantação da língua espanhola na 
rede municipal, isso, na prática, não acontece.”

Para desenvolver os estudos sobre as línguas ofi-
ciais em contato na fronteira, Rosangela iniciou o 
Grupo de Estudos de Políticas Linguísticas da Frontei-
ra Brasil/Bolívia, constituído pelos alunos do Mestrado 
em Estudos Fronteiriços da UFMS - Campus Pantanal, 
com colaboração da professora Suzana Mancilla.

AKARAJU EM 
RoDA, KoRá, 
CAPIM CéRDoN: 
O REPERTóRIO 
DE PALAVRAS 
EXISTENTES 
PERMITE 
INVESTIGAR 
HáBITOS, 
VIVêNCIAS, 
RELIGIõES 
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A mãe não tem um tostão para dar ao garoto. 
“Você não viu esse filme 30 vezes? Vai dormir, meu 
filho.” Mas o menino vai ao bolicho do pai, abre a 
gaveta, pega o dinheiro e, em lágrimas, pensa: “Não 
sou ladrão e um dia vocês vão se orgulhar de mim.” 
No cinema, com cinco menininhas do lado, chora, 
arrependido pelo “roubo”, e sorri, por estar vendo 
o filme predileto. Este é o final do roteiro que o ator 
e cineasta David Cardoso está produzindo, baseado 
em sua história. Laura, sua mãe, morreu em 1968, 
aos 52 anos, e Osvaldo, o pai, em 1980, aos 72, sem 
saber do ato do filho. Adulto, ele chegou a fazer 76 
filmes e seis novelas, além de peças teatrais. 

“A história de um sul-mato-grossense que ama-
va fazer cinema.” A definição pessoal, presente no 
roteiro do curta-metragem “Maria fumaça, chuva e 
cinema”, poderá agora tornar-se mais conhecida. Em 
2009, o Arquivo Público Estadual inaugurou a Sala 
David Cardoso. O espaço, no mezanino do Memorial 
da Cultura e da Cidadania, transporta o visitante ao 
cenário da vida e obra do “rei da pornochanchada no 
Brasil”. Memória cinematográfica em cartazes, livros, 
roteiros e até a antiga claquete.

Em 1963, em São Paulo, por indicação do pai de um 
amigo, foi trabalhar na Pam Filmes, com Mazzaropi, 
como continuista e assistente de direção. Em 1964, es-
treou como coadjuvante em cena rápida, menos de um 
minuto, no filme “O lamparina”. Motivo suficiente para 
chamar seus pais para a estreia. O aviso “prestem aten-
ção, é daqui a pouco” foi precedido de um espirro do 
“seu” Oswaldo, que chamou a atenção de dona Laura. 
Resultado: ambos perderam a primeira cena do filho. 

Devido à aparência e ao porte físico, ganhou 
logo papéis de galã. Em 1966, estreava seu primeiro 
filme como ator principal, “Férias no sul”. Após tra-
balhar com Vera Fischer, Sonia Braga, Ney Latorraca 
e o diretor Walter Hugo Khouri, em 1974 fundou a 
Dacar Produções Cinematográficas Ltda, instalada 
em São Paulo, na “Boca do Lixo”.  O bairro Santa 
Efigênia agrupava empresas realizadoras de faroeste, 
cangaço, melodramas e eróticos – 40% da produção 
nacional, segundo informações do livro “Boca do lixo 
– cinema e classes populares”, do cineasta e profes-
sor Nuno César Abreu.

Como diretor estreou com “19 mulheres e um 
homem”, em 1977, levando cerca de um milhão de 
pessoas ao cinema. Com o lucro, chegou até a com-
prar uma fazenda no Pantanal. Três anos depois, atraiu 
plateia de 2,1 milhões, segundo a Agência Nacional 
de Cinema, com “Noite das taras”, número próximo 
ao de “Tropa de elite” (2007). Um dos truques são 
os títulos, que excitam a curiosidade. Teve relação 
complicada com a censura, esperando semanas em 
Brasília para liberação dos filmes, sempre cheios de 
cortes e proibidos para menores de 18 anos. “Hoje, 
em novelas, existem cenas muito mais fortes.”

Mesmo brilhando nas novelas, voltou ao estado 
para tentar a política. Entre as propostas, o plantio 
de árvores em frente às residências. Sonhos. Poucos 
estavam interessados. Perdeu tanto para deputado 
quanto para vereador, mas David ainda luta por sua 
terra vermelha. Planeja, para 2010, lançar o longa 
“Fronteira”, com roteiro de Jean Albernaz e locações 
na divisa entre Paraguai e Mato Grosso do Sul. 

DEPOIS DE MIL 
HISTóRIAS, DAVID 
CARDOSO PREPARA 
FILME COM 
MEMóRIA POéTICA 
E INAUGURA 
SALA COM RICO 
ARQUIVO

PeRSoNAGeM

CULTURA EM MS - 2009 - N.2 47



 

A
REGENDO A 
PARTITURA
DA FORMAçãO 
DE TALENTOS
E PúBLICO, 
“MAESTROS” 
DA MúSICA 
DE CONCERTO 
EM MS SEGUEM 
INDICAçõES 
HISTóRICAS

Por 
alexanDre  
Maciel

Anúncios pagos na televisão ou nos jornais são 
raros. Mas as apresentações de música erudita estão 
sempre lotadas e há situações em que parte do pú-
blico tem de voltar para casa. Em um fim de tarde 
em Campo Grande, no parque Ayrton Senna, bairro 
Aero Rancho, a plateia está acomodada em cadeiras,  
dispostas entre as quadras de esporte. Espaço amplo, 
palco pronto para receber os músicos da orquestra. 
O som das bolas de basquete no chão e das crianças 
que fazem bagunça na primeira fila não parece ante-
cipar um concerto. 

Os músicos entram, preparam os seus instrumen-
tos. Clima de respeito do público à afinação coleti-
va. Lá vem o maestro. “Boa noite, pessoal. Eu sou 
Eduardo Martinelli.” Posiciona-se e, com gestos sua-
ves, inicia a apresentação da Orquestra Municipal de 
Campo Grande com o “colorido sonoro” dos trechos 
do “Lago dos cisnes”, de Tchaikovsky e “Carmem”, 
de Bizet. Depois anuncia “outra atmosfera”, com tri-
lhas dos filmes “Conan, o Bárbaro” e “Gladiador”. 
Com flautas, tambor e violão, o grupo Masis Brasil 
chega para misturar o folclore boliviano à tradição 
erudita em “Recuerdos de Ipacaraí”. No fim, o inusi-
tado: as crianças fazem parte do espetáculo. Sobem 
ao palco e posicionam-se em forma de coral. Entra 
uma banda de rock com guitarra, baixo e bateria. A 

meninada, alegre, gritando, ao sinal da batuta segue 
a música orquestrada e entoa o refrão: “Hey, teacher, 
leave the kids alone...”

A escolha da música “Another brick in the wall”, do 
Pink Floyd, orquestrada, pode chocar os conservadores 
mais fervorosos. Para o maestro Eduardo Martinelli, 
o ecletismo do repertório da Orquestra Municipal de 
Campo Grande justifica-se pela formação daqueles 
que a assistiam naquela tarde de domingo. “Ia ser 
muito incoerente se fosse diferente. Estávamos traba-
lhando com pessoas que, provavelmente, nunca 
tinham ouvido uma orquestra ou mesmo um CD de 
música clássica.” Martinelli lembra, no entanto, de  
um concerto no teatro Aracy Balabanian, que reuniu 
um público “altamente elitizado” para apreciar apenas 
Bach, Mozart e Vivaldi. “Não tinha nada de apelo a uma 
sonoridade que pudesse agradar à primeira audição. 
Mas era dentro de um teatro, lugares reduzidos, 
pessoas que gostam desse tipo de música.”

O maestro Vítor Marques Diniz comandou histó-
ricas formações de música de concerto, desde 1982. 
“Sei que nossas apresentações estavam sempre cheias 
e hoje também há uma avidez pela música erudita, o 
que é uma coisa rara.” Nos concertos que regia, cos-
tumava falar ao público “da música, do instrumento 
que seria apresentado e respondia a perguntas”. 

Cena erudita: 
prelúdio e movimentos

MúSICA
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Abrir horizontes é justamente a função do educador 
musical, concorda o pianista Evandro Higa, coordenador 
do curso de Música da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS). “As pessoas trazem referências 
musicais de casa, da sua própria história. é preciso que 
o maes tro valorize o que esse público já tem e o faça co-
nhecer e aprender outros universos musicais.” Aqueles 
que acompanham concertos solo do violonista Gilberto 
Stefan no Sesc, em geral professores e universitários do 
curso de Música, recebem recomendações de postura. 
“Como os concertos são didáticos, é desde o início que 
eu ensino. Peço que desliguem celulares, para que não 
consumam qualquer alimento. Ali se consome arte.”

Em Campo Grande, a Quarta Erudita, promovida 
pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, acon-
tece sempre na primeira semana de cada mês e abre 
espaço para apresentações das formações locais. A 
Fundação também promove, anualmente, o Encontro 
com a Música Clássica, com uma semana de atividades. 
O propósito é aliar o conceito de formação de público 
ao de ampliação de mercado para música erudita. A 
UFMS promove concertos regulares com apresentações 
de alunos e professores no seu campus. 

Apresentar-se nos mais diferentes locais de Doura-
dos e região é estratégia da Orquestra de Câmara da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 
regida por Mirian Suzuki, e com 12 “apóstolos” in-
tegrantes. Cogitou-se até, em 2009, uma apresenta-
ção em uma reserva indígena, adiada, por enquanto, 
por causa do perigo do contágio da gripe Influenza 
A. “Levamos a música clássica para casas de trabalho 
social, como lar de idosos. Acredito na humanização a 
partir da música e, sem dúvida, temos tido muitas ex-
periências nesse sentido.” Mirian lembra que “não só 

pessoas carentes, mas também da elite” demonstram 
avidez por consumir a música erudita. Depois de uma 
apresentação da orquestra em um hospital, um amigo 
médico a procurou dizendo que havia “ressuscitado” 
sua flauta e partituras que estavam encostadas. 

Mídia espontânea é outro segredo. Reportagens nos 
cadernos de cultura, uma chamada ao vivo na TV com a 
orquestra ensaiando ao fundo, tudo surte muito efeito, 
na opinião do regente do Coral da UFMS, Manoel Rass-
lan. “Mas, se a pes-
soa vem ao teatro, 
fica feliz de estar 
ali, se interessa pela 
obra apresentada, 
esse é um dado até 
mais importante do 
que a quantidade 
de público. Ainda 
que o que eu quei-
ra mais é ver os tea-
tros abarrotados de 
gente.”

Ciclo de formação
Tornar-se intérprete de música clás sica significa lidar 

com um universo sonoro histórico e intrincado. Muitas 
horas de estudo e formação continuada. A criança pode 
começar em escolas de música particulares, conservató-
rios ou integrando projetos sociais. Depois, pode con-
solidar os seus estudos no curso superior específico. A 
volta da disciplina de música às escolas promete abrir 
novas veredas, não só para revelar talentos. Mas faltam 
conservatórios musicais ou estaduais para trabalhar 
a formação em nível médio, acredita Eduardo Marti-

Compor o conceito 
harmônico de uma 
orquestra é parte de um 
ciclo que tem início com a
disciplina lúdica do 
aprendizado 
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nelli. “De um tempo para cá os músicos têm tomado a 
consciência de que é preciso se aprimorar.” O maestro 
trabalha com 120 crianças, que aprendem diversos ins-
trumentos em bairros distantes, como o Jardim Mato 
Grosso e o Nova Lima, em Campo Grande.

Crianças de 8 a 12 anos integram a Orquestra e o 
Coral Vale Música, do Moinho Cultural Sul-Americano, 
projeto desenvolvido em Corumbá. A consultoria é dos 
maestros Bernardo Bessler, Noemi Uzeda e Leonardo 
Sá, todos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). As 
300 crianças que hoje estudam no Moinho Cultural, 
37 da Bolívia, passam por uma formação básica, no 
primeiro ano, de balé e musicalização. Os que seguem 
na música têm contato, com o auxílio de 12 professo-
res, com instrumentos diversos, solfejo, teoria musical, 
canto coral e aprendem a formar uma orquestra ou 

camerata. Nas apresentações, os bai-
larinos mirins são acompanhados pela 
própria orquestra e coral, integrados 
pelos alunos mais avançados. E o mais 
curioso: dançam ao som de peças iné-
ditas, compostas pelos maestros convi-
dados e ensaiadas pela turma do balé.

Há um campo imenso de atua-
ção para os educadores musicais for-
mados pela UFMS. O coordenador 

Evandro Higa aponta o que tem mudado no cenário. 
“Temos agora temporadas de concertos que não exis-
tiam antes, e muitas destas iniciativas têm por trás 
ex-acadêmicos ou professores do curso.” Os profes-
sores estão debatendo um novo projeto pedagógico, 
que apresenta alguns desafios. “Existe, em todo país, 
esse perfil de estudo da música de tradição ocidental 
europeia. Mas temos colocado em pauta as possibi-
lidades de cruzar outros universos musicais, que pro-
vêm da informalidade, dentro da educação musical.” 
Higa estuda, por exemplo, a formação da identidade 
em Mato Grosso do Sul a partir da guarânia, da polca 
e do chamamé. E os egressos do curso, onde atuam? 

“Muitos em escolas regulares, no ensino da música, 
outros em particulares. Há uma porcentagem que 
vem das igrejas evangélicas e retorna e outros que 
seguem no campo da performance.”

Desde a época do canto orfeônico nas escolas, 
projeto nacionalista do então presidente Getúlio Var-
gas, tocado pelo maestro Villa-Lobos (1887-1959) na 
década de 1940, o tema música na sala de aula não 
era discutido com tanto ardor. A disciplina foi extinta 
em 1970 e a Lei de Diretrizes e Bases considerava a 
matéria Artes como suficiente para abordá-la, junto 
a outras manifestações. Porém, lei sancionada pelo 
presidente Lula em 2008, que estipula o retorno do 
ensino de música nos níveis médio e fundamental nas 
escolas da rede pública, reacendeu o debate. “Cum-
prir a nova lei é um desafio. O aluno deveria ser des-
pertado para alguns elementos da linguagem musi-
cal que pudessem dar a ele condições de criar o seu 
pensar sobre música, independente de fazer música”, 
acredita o regente Manoel Rasslan. Para ele, os alu-
nos precisam entender que há culturas e linguagens 
musicais produzidas em vários locais no mundo, não 
só a erudita. A opinião é compartilhada pelo maestro 
Vítor Marques Diniz. “Ensino de música não é só para 
formar músicos, grandes executantes. é um fator de 
formação humana. O aluno que aprende música tem 
mais atenção auditiva e visual, melhor memorização e 
consegue grandes resultados em outras áreas.”

O maestro Eduardo Martinelli propõe ousadia e 
criatividade nesse retorno. Sugere, por exemplo, o 
uso de materiais didáticos como o livro do professor 
da UFMS, Júlio Feliz, que ensina a fabricar instrumen-
tos musicais com materiais inusitados, como canos de 
PVC. “Se as crianças e jovens tivessem um instrumen-
to, uma coisinha na mão para fazer música, teriam 
algo mais próximo delas. Mais do que só cantar ou 
aprender a ler partituras.” Formar “ouvidos críticos 
que saibam ouvir, discernir o que estão ouvindo” é 
a dica de Evandro Higa. “Ouvinte que se expressa fa-

várias gerações 
desvendaram a riqueza 
da música clássica  
com o maestro Diniz  

Crianças e jovens, regidos 
por mãos experientes, 
antecipam compassos da 
sinfonia futura em Corumbá 
(no topo) e Dourados 
(abaixo) 

APRENDER MúSICA 
EXIGE SUPERAçãO 
DE REGRAS 
ARCAICAS E BUSCA 
DA SENSIBILIDADE
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Um tesoureiro que fugiu com todo dinheiro da Companhia de óperas argentina 

Dora Solima, em 1939, contribuiu para que Campo Grande recebesse o seu primeiro 

regente de orquestra de música de concerto, o maestro Frederico Liebermann. Nasci-

do na Argentina, em 1904, ele era o spalla (primeiro violino) da companhia. Durante 

turnê pela América do Sul, quando se apresentavam em Araçatuba (SP), foram lesa-

dos. Sem perspectivas financeiras, Liebermann lembrou-se da cidade que recebera 

a companhia em 1938, no ano anterior, e veio tentar a vida. Deu aulas particulares 

de violino, piano e outros instrumentos. Juntou outros mil-réis aqui e ali, em even-

tos diversos. Liebermann acabou se tornando o regente da Orquestra Sinfônica de 

Campo Grande, considerada a pioneira da cidade. Deixou as batutas por problemas 

de saúde, no início da década de 1960, para o segundo regente, o cuiabano João 

Corrêa Ribeiro. E morreu, pobre, contando com ajuda 

de alguns ex-alunos, em 1974.

Em 1950, o Alhambra, cine-teatro com 1,7 mil lu-

gares e 28 camarotes, sediou o primeiro concerto ofi-

cial da Orquestra Sinfônica de Campo Grande. Eram 

21 integrantes e seus instrumentos, como violinos, 

clarinetes, pistão, flauta, trompa, bombardino, piano 

e órgão. A orquestra sobreviveu sem muitos recursos, 

só encontrando auxílio financeiro mais substancial 

em 1979, quando foi firmado convênio com o gover-

no do recém-nascido  Mato Grosso do Sul. Apesar de 

ter sido extinta em 1980, houve ainda apresentações 

comemorativas ao longo dessa década.

Fizeram parte da Orquestra Sinfônica nomes cru-

ciais para o futuro da música de concerto em Campo 

Grande. O professor Emygdio de Campos Widal che-

gou de Corumbá em 1920 e se tornou pioneiro no 

ensino de música em Campo Grande. Atuou na or-

questra tocando contrabaixo e violino até a 50ª apre-

sentação, que ocorreu em 1969, no Clube Libanês. O 

comerciante e violinista Kalil Rahe, falecido em 2003, 

foi aluno de Emygdio e Liebermann. Tocou violino 

na orquestra desde o primeiro concerto, foi terceiro 

regente e chegou a assumir as batutas nas derradei-

ras apresentações. O comerciante Jorge Chacha, por 

sua vez, virou o músico prodígio da orquestra a par-

tir de 1957, aos nove anos. Aos 11, já solava Vivaldi 

na sinfônica. Professoras de várias gerações, como a 

mirandense Antônia Pereira Mendes, a Tunita (piano 

e canto), Etienete Palhano (piano) e Líbia Barbosa fo-

ram algumas das presenças femininas.

A persistência dos pioneiros incentivou uma tradição. O maestro Vítor Marques 

Diniz, por exemplo, comandou o Coral e a Orquestra Clássica de Mato Grosso do Sul, 

o Conjunto Renascentista de Música de Câmara e uma Orquestra Jovem, circulando 

até mesmo em escolas da rede pública. Já no século XXI, o maestro João Guilherme 

Ripper coordenou a Orquestra de Câmara do Pantanal. No repertório, não só Bach e 

Beethoven, mas também novos arranjos orquestrados para canções de Geraldo Es-

píndola, Paulo Simões, Zacarias Mourão e Almir Sater. No entanto, essas formações 

acabaram dissolvidas. A Orquestra Municipal de Campo Grande é a nova proposta, 

com cerca de 60 músicos, sendo 11 concursados e o restante em regime de contrato 

de remuneração por ensaios e concertos.

Esses e outros relatos estão no livro “Sinfonia de bravos”. O trabalho foi defen-

dido como conclusão do curso de Jornalismo pela jornalista e cantora lírica Melissa 

Azevedo Nogueira em 2003, na Anhanguera-Uniderp. O livro nunca foi publicado e 

um raro exemplar repousa na biblioteca daquela instituição.

zendo música é um segundo estágio, mas o principal 
é sensibilizar-se musicalmente. O que a criança vai fa-
zer com esse aprendizado é outra história.”

Veredas
Não faltam sugestões para o aprimoramento da 

formação de público e de talentos no campo da mú-
sica erudita. é unanimidade, por exemplo, que Mato 
Grosso do Sul não conta com um espaço ideal para 
a execução da música de concerto. “Em nenhum es-
paço disponível cabe a orquestra direito e muitos são 
disputados para todo tipo de evento, como festas de 
formatura e convenções. Tem de construir um Teatro 
Municipal mesmo, para se estabelecer um calendário 
fixo”, sugere Eduardo Martinelli. O violonista Gilberto 
Stefan, que trabalha com concertos solo, aponta a fal-
ta de produtores culturais. Ele define como “sur real” 
o fato de ter organizado, praticamente sem apoio 
financeiro, eventos de formação essenciais, como as 
edições da Mostra de Violões de Campo Grande.

“Há uma falta terrível, enorme, de programas de 
rádio e televisão sobre música de concerto. O público 
pouco tem acesso, e se estivesse nas emissoras, iria se 
habituar a ouvi-la. Precisamos ter programas de mú-
sica erudita comentada, eles são uma revolução.” A 
reivindicação é do maestro Vítor Marques Diniz, que 
tem saudades do programa radiofônico Opus 104,  
transmitido de 1995 a 2005, pela antiga FM Educa-
tiva, hoje 104 FM - Rádio MS. O programa apresen-
tava, de forma didática, várias vertentes da música 
clássica, inclusive as contemporâneas. 

Mais intercâmbio com os músicos da fronteira e 
da América Latina pode abrir canais de diálogo inte-
ressantes. “Em Santa Cruz de La Sierra existe um fes-
tival fantástico de música antiga, colonial. Eles trazem 
grupos do mundo inteiro e era mais do que hora de 
fazer uma ponte entre Santa Cruz e Mato Grosso do 
Sul, um convênio para que o festival tivesse um braço 
aqui”, sugere Evandro Higa. Em Dourados, a regente 
Mirian Suzuki prepara a quinta edição do Festival de 
Música Prelúdios da Primavera, que só nas duas últi-
mas contou com o apoio financeiro da Petrobrás, o 
que possibilitou convidar músicos da Venezuela, Chile, 
Uruguai e outros locais da América Latina.

Como aproveitar o momento propício e consoli-
dar a cena erudita é o desafio dos personagens que a 
desempenham hoje, seguindo as lições dos pioneiros. 
Reger as variáveis exige trabalho conjunto e criativo. 
Ideias, talento, esforço e apoio financeiro afinam a 
orquestração desse futuro.  

Do argentino pioneiro às novas experiências

Batuta de Liebermann deixou 
legado de criatividade
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Paulo 
Coelho 
Machado

HISTóRIAS

A rua 
principal

MMendigos e coronéis, lutos e festejos encadeados à 
história da futura capital sul-mato-grossense. Detalhes 
da vida particular, de senhoras e senhores públicos, 
colorem o registro histórico sem, no entanto, torná-lo 
vão. Pelo contrário: a narrativa de Paulo Coelho Ma-
chado nos transporta ao instante em que mudanças 
políticas e sociais se insinuavam e tradições se finca-
vam na terra morena. As principais ruas da cidade fo-
ram descritas, sem poupar seus aromas e tons, privile-
giando o cotidiano dos personagens. A coluna “Pelas 
ruas de Campo Grande” consolidou-se no jornal Cor-
reio do Estado, sendo veiculada aos sábados. 

Das crônicas resultaram livros. O primeiro foi bati-
zado “A rua velha” – a 26 de Agosto, nascedouro da 
cidade. Sobre a rua 14 de Julho, endereço de famílias 
tradicionais, escreveu “A rua principal”. A coletânea 
de crônicas sobre a via Barão do Rio Branco ganhou a 
abreviação popular como título: “A rua Barão”. Outra 
obra, cujo cenário foi a 7 de Setembro, então reduto 
boêmio, foi denominada “A rua alegre”. E “A grande 
avenida” é o nome dado ao livro que conta as histórias 
da avenida principal de Campo Grande, a Afonso Pena.

Todos foram reunidos, em 2008, pelo Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, com o 
apoio da Fundação de Cultura do estado, em uma úni-
ca obra, com título homônimo à coluna original: “Pelas 
ruas de Campo Grande”. Um memorial que entretém 
pela riqueza literária, além de poder servir de índice 
para pesquisas, devido à sua organização pragmática. 
Certamente, uma homenagem a Campo Grande.

Nesta edição, a cultura eM MS reproduz crônicas 
do livro “A rua principal”, sobre a 14 de Julho, seus 
espaços de convivência e de glamour. Os textos re-
velam que, já nos primórdios do século passado, os 
bares serviam de tribunas para debates políticos. O 
autor se esmerou em descrever maneirismos, galan-
teios e até bigodes da moda vigente. Nas crônicas, 
os ternos da elite trazem consigo a história dos tra-
balhadores alfaiates e seus estabelecimentos. Nem os 
sotaques deixaram de merecer registro. Paulo Coelho 
Machado, partindo de singularidades regionais, con-
seguiu expor grandes fatos mundiais, como guerras, 
a partir da ótica de seus personagens reais. 

O ilustrador dessas páginas, élios Longo de Oli-
veira, o Lelo, artista plástico desde os 13 anos e com 
cerca de três mil obras produzidas, tem Campo Gran-
de por cenário predileto. Conheceu o escritor Paulo 
Coelho Machado e costumava visitá-lo para aprender 
mais sobre a cidade de outrora. (Joana Moroni)

PELAS RUAS CAMPO-GRANDENSES PASSEAVAM 
ANôNIMOS E FIGURõES, CUJOS PERCURSOS 
FORAM NARRADOS, AO LONGO DE MUITOS  
ANOS, EM COLUNAS ESCRITAS PELO CRONISTA 
PAULO COELHO MACHADO. A RIQUEZA DA 
NARRATIVA é AQUI RELEMBRADA COM AS 
BELAS ILUSTRAçõES DO ARTISTA PLáSTICO LELO
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CASA SYRIA
Entre os bons armazéns da Rua 14, estavam a 

Casa Mansour, de Aikel Mansour, pessoa muito 

benquista na cidade, que anunciava a manteiga 

Maracaju, a melhor do mundo; o Mercadinho do Povo, 

na esquina da Rio Branco, lado ímpar, de Rachid Choairy 

e irmão, o Rachidinho, que se mudou para Presidente 

Prudente; e junto da Bomboneria e Charutaria de 

Kanchik Arakelian, a casa Syria, de Rachid Salomão e 

irmão. Por ocasião da guerra saíram comissões a angariar 

cigarros e outras mercadorias para remessa aos nossos 

pracinhas na Itália. Um dia Campo Grande amanheceu 

em polvorosa: “Os turcos da Casa Syria recusaram alguns 

pacotes de cigarro para os combatentes.” A notícia 

correu célere pela cidade e foi sendo aumentada. A 

recusa teria sido acompanhada de ofensa aos brasileiros 

que lutavam além-mar. A coisa cresceu e o povo 

invadiu a loja, promoveu um quebra-quebra enorme, 

quase que os donos foram linchados e a casa teve de 

fechar as portas. Algumas violências e irracionalidades 

foram cometidas na época também contra japoneses e 

alemães. Numa sexta-feira da Paixão, no tempo em que 

esse dia santo ainda era consagrado ao recolhimento e 

à meditação, quando na rua o silêncio era total e uma 

atmosfera de tristeza e religiosidade envolvia os lares 

cristãos, um coronel deu uma batida geral na cidade, 

apreendendo todos os aparelhos receptores de rádio 

dos chamados súditos do eixo. O professor Rolf Smidt 

foi perseguido pelos seus próprios alunos de inglês e 

acabou deixando a cidade, onde passara grande parte 

da sua vida. 

Muitas lições, porém, foram dadas pelo povo àqueles 

que preferiam o tacão nazista à liberdade. No período 

em que Getúlio Vargas aguardava os acontecimentos 

para tomar atitude com relação ao conflito, mostrando 

tendências germanófilas, o Jornal do Comércio, de 

Campo Grande, publicou um artigo concitando o povo 

a formar fileiras junto ao chefe da nação e aguardar 

os seus pronunciamentos, desaconselhando qualquer 

manifestação a favor dos aliados. Ivo Máximo da 

Fonseca, um jovem desabusado, nascido em Nioaque, 

no tempo em que Nioaque era Nioac, ao ler o artigo, 

chamou os jornaleiros em pleno bar Bom Jardim, no 

centro da 14 de Julho, comprou todos os exemplares 

do jornal e os rasgou, provocando verdadeiro comício. 

O Jornal do Comércio resolveu denunciá-lo ao Tribunal 

de Segurança Nacional, órgão encarregado de julgar os 

delitos políticos. Ivo respondeu em todos os jornais da 

cidade, mostrando que não praticara nenhum crime, 

pois comprou e pagou os jornais antes de destruí-los. 

Responsabilizou-se pelo ato e fez uma manifestação de 

fé democrática, que empolgou a cidade. 
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O BAR BOM JARDIM
O quarteirão mais nobre de nossa rua sempre foi o que 

se localiza entre as Ruas Rio Branco e D. Aquino. Para 

ganhar essa reputação é inegável que concorreu, de 

início, a abertura de dois atraentes estabelecimentos públicos: o 

bar Bom Jardim e o bar Bom Gosto. 

Creio que os primeiros donos do Bom Jardim foram 

os irmãos Elias, Cristóvão e Aphethimus Diamantis, que 

começaram com o modesto bar dos gregos, no alto da 14. 

Organizaram sofrivelmente a nova casa, levantando benfeitorias, 

que reverteram ao senhorio no final de dez anos de locação.

Nessa fase, funcionava como bar e restaurante. A 

especialidade da casa era cabrito à grega. Quando faltava o 

prato, o Aphethimus logo dizia: “Traz cabrito, eu faz.” E para 

explicar que o animal devia ser novo, acrescentava: “Mas tem 

que ser cabrito mamando no mãe dele.”

As mulheres dos gregos só saíam à rua vestidas de preto, 

saias até o tornozelo e com pano preto na cabeça. 

Sem dúvida, o período áureo dos dois conhecidos 

estabelecimentos deve ser assinalado na segunda metade da 

década de 30, início de 40. Os estudantes em férias faziam seu 

quartel-general no bar Bom Jardim, onde, repimpados em boas 

cadeiras, ouviam músicas e bebericavam os aperitivos, quase 

de graça. As moças, em grupos, encantavam o bar, ao cair da 

tarde. Aí começavam os flertes e namoros que se consolidavam 

nos bailes carnavalescos de todos os sábados, que a partir do 

revéillon se realizavam com a maior animação no Rádio Clube 

e no Círculo Militar (esquina da 15 com a 13) com o nome de 

assalto. Já os divisionistas brincavam que, em Cuiabá, o nome 

era ataque de momo, sem lança-perfume e sem serpentinas, 

pois os cuiabanos costumavam dizer: “Gente loco de sul 

destado gasta dinheiron com rolinho de papê e besnaga de 

perfume”. 

é que Campo Grande sempre teve ares de cidade rica. A 

circulação do dinheiro proveniente dos negócios de gado, todos 

realizados aqui, ensejava certo padrão de vida que as demais cidades 

jamais tiveram. A cidade só não tinha melhor aspecto, apesar das 

construções caras, porque a terra vermelha, da qual sempre nos 

orgulhamos, deixava tudo com aparência de sujeira. A pavimentação 

era obra para algumas cidades importantes de São Paulo. 

Era o bar Bom Jardim um largo caramanchão, rústico, coberto 

somente com as folhas de trepadeiras e mais tarde forrado de 

tábuas. Ali se reuniam fazendeiros, comerciantes, profissionais 

liberais, homens de negócios, jornalistas e também os pinguços 

durante o dia e alguns, à noite, assim como os parasitas e os 

curiosos. 

Poucos metros à frente, o bar Bom Gosto, mais modesto e 

popular, porém de aspecto semelhante ao primeiro. 

Alguns crimes célebres ocorreram nos bares citados.

No Bom Jardim, o engraxate paraguaio Expósito ouviu um 

tiro por trás dele. Levantou os olhos para o freguês a fim de 

perguntar o que havia acontecido. Antes de terminar a frase 

o homem caiu morto sobre ele, com um tiro na testa. Um dos 

Baianinhos fora o autor do disparo. 

Ali morreu,na década de 40, o famigerado tenente Zuza, 

vítima de sua truculência. No bar Bom Gosto, Ari Paiva matou 

Epitácio Tavares, funcionário dos Correios, em legítima defesa 

Paulo 
Coelho 
Machado
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da honra. O tenente Zeferino foi morto, sendo o denunciado 

impronunciado pelo juiz, que reconheceu no ato um revide a 

agressão já iniciada.  

O próprio dono do bar Bom Jardim, Eugênio Perón, 

um comerciante sério e trabalhador, foi misteriosamente 

assassinado, quando regressava a casa, já tarde da noite, após a 

faina diária. A cidade amanheceu consternada com a notícia do 

crime, jamais elucidado.

O bar Bom Gosto também teve muitos donos, entre eles o 

boêmio Chiquito, falecido ainda jovem, filho de D. Adélia Saad. 

Trabalhou durante muitos anos no Bom Jardim o garçom 

Domingos. Claro, rosto um tanto macilento, cabelos 

amarelados, muito finos e penteados para trás, colados ao 

crânio. De poucas falas e sorriso ausente, mas um excelente 

profissional. Educado, mestre no seu ofício, os fregueses 

gostavam dele. 

Creio que veio na década de 20, de Corumbá, com o 

Chico Baeta (Francisco Gonçalves Gomes), dono aqui do Hotel 

Central, na Rua 15 esquina com a 13, hoje o mais vetusto 

estabelecimento hoteleiro da cidade. Depois do Bom Jardim 

serviu no restaurante do Rádio Clube e em alguns outros. 

Quando faleceu, por volta de 1970, era o mais antigo garçom 

de Campo Grande, sempre elegante, solícito e responsável. 

Entre o Bom Jardim e o Bom Gosto, havia um sobradinho, 

construído para instalar a novidade da época – o kick-ball – 

espécie de críquete em moda por pouco tempo. No pavimento 

superior, um grande salão de festa, frequentado pelos 

estudantes no final de semana.

Antes da Segunda Guerra Mundial os homens usavam terno e 

gravata nas ruas, no serviço, nas visitas, nas reuniões sociais, 

nos clubes e até nos passeios de domingo. Tanto assim que 

havia roupas de trabalho e o famoso e mui escovado terno domin-

gueiro, geralmente azul-marinho, reservado para a missa, as festas, 

os casamentos, o footing da Rua 14, as matinês do Trianon Cine 

(que o professor Severino de Queirós mandava chamar de vesperal), 

as reuniões no bar Bom Jardim e todas as festas e cerimônias. 

No verão, os mais elegantes usavam o conhecido e caro linho 

irlandês, S-120, bem engomado e branco de doer a vista. Tempo 

houve em que de Ponta Porã vinha um tecido leve e bonito, amarela-

do, inamarrotável, denominado palha de seda ou tussor de seda, que 

aqui saía relativamente barato e era motivo de esnobação dos sul-

mato-grossenses nos grandes centros do Rio e São Paulo, onde toda 

gente queria saber a origem de tão fino e elegante tecido.

O traje completo compreendia calça, colete, paletó, camisa com 

o colarinho solto, engomado, abotoado com pinos de ouro, gravata 

com alfinete de pérola ou brilhante, abotoaduras, cinto, às vezes 

suspensório, meias esticadas com ligas de borracha, sapatos de 

cordão ou botinas com polainas por cima (uma peça de flanela cinza, 

que recobria o calçado, tendo do lado uma série de botões que eram 

introduzidos nas casas por meio de um ganchinho metálico).

Evidente que para manter essa elegância toda, numa época em 

que ninguém comprava roupa feita, havia muito serviço para os al-

faiates que, em 1930, só na Rua 14, eram mais de dez. Entre eles, 

Aristides de Arruda Barros, Benedito do Nascimento, Cirilo Passeti, 

Felipe Cury, Francisco Portilho, Jorge Cury, José Gonzales, Leopol-

dino Correia. Em 1937, havia número maior, inclusive a alfaiataria 

Abouche, a denominada Ao Mundo Elegante, da Arruda Correia, 

perto da bombonière e charutaria S. Miguel, de Miguel Catar, e da 

casa Mil Artigos, de Arif Contar. 

O corte acompanhava a moda do cinema, que até hoje vai e 

volta. Calças boca de sino ou estreita, com todos os exageros do 

estilo. No tempo do suspensório, o cós da calça era alto. Alguns 

a usavam quase na altura do peito. Quando se iniciou a série 

de filmes “Tarzan, o filho da selva” com o campeão olímpico de 

natação John Weissmüller, veio a moda dos ombros largos, com 

enormes enchimentos. Os exagerados eram chamados Tarzan, filho 

do alfaiate. 

O simpático português Manuel Joaquim de Carvalho era o 

representante das máquinas Singer, vendidas a todos os alfaiates e 

costureiras da cidade. Ficava na subida da 14, do lado ímpar.

Muitas as casas de tecidos, aviamentos, armarinhos e artigos 

masculinos, como camisas, sapatos, meias, gravatas. Ainda do lado 

par, na esquina da Cândido Mariano, ficava a Casa Adri, de Jorge 

Adri. A seguir a Casa Benet, de Jacob Benet. Junto ao hotel São 

Paulo, a loja Americana. 

Entre a Avenida e a Rio Branco, o restaurante Chave de Ouro, de 

Miguel Antun, e a Leiteria Modelo, do Rolim. Perto, também a Loja 

Nippon, de Oshiro Tekeumi. Em frente ao Jardim, A Iluminadora, de 

Pedro Carretoni. 

OS ALFAIATES

CULTURA EM MS - 2009 - N.2 55

LELO



rádios comerciais. A partir daí, toda uma cadeia de produção 
musical começou a se formar, embalada pela possibilidade de 
ser ouvida nas ondas hertzianas locais.

Durante o tempo em que fui diretor da 104,7, resisti im-
becilmente a programar os artistas mais populares de Mato 
Grosso do Sul. Em dado momento, muitos deles chegaram a 
protestar, com toda a razão. Esse é um erro que não repetiria 
jamais. Sem querer, estava incorrendo no mesmo equívoco 
fascista dos grandes produtores de gravadoras, que massa-
cravam os artistas direcionando o repertório para as músicas 
de seus interesses. Hoje, esses cidadãos perderam o poder 
por conta da revolução web, que ofereceu aos ouvidos aten-
tos milhares de possibilidades que os grandes produtores 
não ousaram prever. 

Participo de um grupo de discussão na internet, formado 
por amigos fanáticos por música. Essa minha mudança de con-
ceitos foi formada a partir de bate-papos sobre esse assunto. 
Desse grupo, fazia parte também o grande Zé Rodrix, integran-
te do trio Sá, Rodrix & Guarabira, falecido recentemente. Nos 
bate-papos, fiquei conhecendo muito da realidade oculta do 
show bussines brasileiro com o Zé, profundo conhecedor e tes-
temunha dos acontecimentos. 

No entanto, voltando à questão das emissoras públicas, 
não faço coro a jornais como a Folha de São Paulo, que 
pediu o fechamento da Rede Brasil em editorial. As rádios 
públicas devem continuar, mas com mecanismos totalmente 
diversos dos que temos hoje. O regimento interno da Rá-
dio e TV Educativa de MS contempla o funcionamento de 
um conselho de programação diversificado. Desconheço se 
ele realmente funciona como previsto. Mas um conselho de 
programação deve ser formado por tendências diversifica-
das da sociedade sul-mato-grossense, em que tenham voz 
ativa tanto um líder comunitário da Vila Nhocuné como um 
produtor de shows locais, passando por professores e uni-
versitários. Enfim, que contemple o maior leque possível de 
tendências que pudessem convergir para uma programação 
tanto jornalística quanto cultural, cuja programação a cida-
de, em sua totalidade, recebesse.

Outra função importante que caberia a uma rádio públi-
ca, principalmente em Mato Grosso do Sul, onde o espor-
te se tornou incipiente, era a de transmitir os jogos locais 
(não só de futebol, mas de todos os  outros campeonatos, 
como vôlei, basquete, etc.). A Rádio Educativa já fez isso en-
tre 2005 e 2006. Confesso que até incomodava um pouco 
usar a rádio para essas transmissões. Puro preconceito meu. 
Existe um público ávido por esporte que não encontra eco 
nas emissoras televisivas locais, amarradas às programações 
nacionais de suas cabeças de rede.

A rádio pública, como acredito atualmente, ainda enga-
tinha, mas ela é necessária e muitas revoluções cibernéticas 
irão rolar até colocá-la em seu devido patamar. O rádio re-
siste há décadas, apesar das transformações que decretaram 
sua morte ainda nos anos sessenta. Hoje temos uma gama 
infinita de estações em todo o planeta, nas quais podemos 
ouvir o que quisermos, mas a rádio local ainda está presente 
nos quartos dos adolescentes, nos sons automotivos e em 
muitos recantos aonde a televisão chega sem qualidade.

 Se voltasse a dirigir uma rádio pública, faria totalmente 
diferente, pois é hora de cumprir novas etapas. O Zé Rodrix 
tinha um bordão que carrego preciosamente quando quero 
colocar algum argumento na roda: “As pessoas acreditam 
naquilo que querem, podem e conseguem.” é isso, soltar as 
amarras do conceito estabelecido e partir rumo ao futuro. O 
resto é elucubração inútil. E viva a cultura!

Lizoel Costa
é jornalista e foi músico 
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De rádio pública, 

Por 
lizoel coSta

de qualidade, 

TODA MúSICA 
é DE QUALIDADE  
SE CUMPRE  
SUA PRINCIPAL 
FUNçãO, 
QUE é A DE 
INSTIGAR 
A EMOçãO 
E OS SENTIDOS

de música
de futuro...

IInstigado pela revista cultura eM MS a escrever um arti-
go sobre a rádio pública e sua função social e mercadoló-
gica, reportei-me primeiramente a 1994, quando entrou 
no ar o que imaginávamos ser essa tal rádio pública: a FM 
Educativa, 104,7, hoje 104 FM-Rádio MS. 

Naquela época, minha cabeça ainda dormitava nos de-
sígnios do conceito de programação da Rádio USP (Universi-
dade de São Paulo), onde tive, nos anos oitenta, uma experi-
ência enriquecedora como apresentador e produtor. A Rádio 
Educativa, portanto, surgiu baseada na chamada “música 
de qualidade”. Trabalhos de compositores brasileiros do pri-
meiro time e o must da música internacional eram a tônica 
da programação. Mas afinal, pergunto hoje: o que é música 
de qualidade? Passados os anos 1990, o cenário das rádios 
inverteu-se tão radicalmente que é importante rever todos 
os conceitos acerca dessa postura.

Toda música é de qualidade se cumpre sua principal fun-
ção, que é a de instigar a emoção e os sentidos de quem 
a ouve. Nesse caldeirão cabe tudo: do sertanejo ao rock, 
passando pela bossa nova, rap, funk e até axé e baião. Nesse 
turbilhão sobra muita armação e porcaria, criadas na esteira 
de sucessos consagrados.

Esse afã de afunilar as tendências musicais e só tocar 
música do tipo A talvez viesse de outros tempos, quando as 
grandes gravadoras mandavam na consciência das pessoas 
e decretavam o que deveria fazer sucesso. Nesse embalo, 
muita coisa boa perdeu-se e muito lixo ganhou espaço injus-
tamente. Hoje vivemos a era da internet. As majors (grandes 
gravadoras) são coisa do passado e sobrou um universo infi-
nito de possibilidades aos artistas que querem se entregar ao 
seu público. é só conferir o MySpace (serviço de rede social 
em que músicos oferecem sua produção para download), 
além de compartilhadores de arquivos, como o Bit Torrent, 
pelo qual o internauta ouve o que quer e não o que a grava-
dora deseja que ele ouça. é a total democracia digital.

Mas rádio pública não pode ficar só na música. Infeliz-
mente, as rádios educativas estão atreladas ao poder dos 
governos locais e comprometidas em suas metas jornalísti-
cas e culturais para dar um grito de independência. Não sou 
ingênuo, mas acredito que ainda vai chegar um momento 
em que esse atrelamento ideológico poderá ser desfeito. 
Basta vontade e disposição das novas gerações de políticos 
para colocar essa discussão no Congresso e fazer com que as 
emissoras públicas saiam da peia dos poderes constituídos.

Enquanto isso não acontece, sobra a emissora oficial dando 
traço de audiência e reverberando para o nada, enquanto a 
comunicação evolui para “mares nunca dantes navegados”. 
No caso da Rádio Educativa de Campo Grande, temos que 
fazer uma justiça enorme: antes dela, dificilmente se ouvia 
música da terra. Tínhamos uma regra de sempre citar o nome 
dos compositores ao anunciar as músicas. “Uma pra estrada” 
e “Mochileira”, de Geraldo Roca, por exemplo, foram cam  -
peãs de pedidos na programação, o que denotava a qualidade 
da música local, mas eram solenemente ignoradas pelas 

OPINIãO
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Primeiro ato
Criar mundos não é nada fácil, mesmo que seja 

bem parecido com esse em que vivemos. Antes do 
grande encontro entre artistas e público, quem pro-
duz uma peça teatral passa por diversas etapas, que 
envolvem criação e viabilização. No início de 2009, 
em Campo Grande, Mauro Guimarães comunicou aos 
colegas: se não fossem elaborar um espetáculo, não 
iria fazer mais nada. Era um período de transição. An-
derson Lima, diretor por nove anos, mudara-se para 
Goiânia (GO). Estavam sem repertório de espetáculos 
que unissem números de circo com dramaturgia. Para 
Mauro, o grupo precisava de um estímulo, um objeti-
vo comum. Inspirou-se no livro “Caravana da ilusão”, 
de Alcione Araújo, que conta a história de uma trupe 
de artistas mambembes, abalados pela morte do lí-
der, indecisos em uma encruzilhada. Coincidência ou 
não com a realidade, todos concordaram em produ-
zir. Aline Duenha e Arce Correia deram sugestões e a 
imagem de um espetáculo ficou mais nítida para a Cia 
Circo do Mato, formada, ainda, por Yago Garcia, Lu-
ciana Kreutzer e Laila Pulchério. Ideia assimilada, resta-
va a coragem para conduzi-la. Hora de correr atrás de 
financiamento. Além de custear seu próprio trabalho 
e do tempo dedicado à peça, precisavam contratar di-
retor, dramaturgo, figurinista, iluminador, cenógrafo, 
produtor, designer gráfico... lista quase infinita.  

PROFISSIONAIS 
DE TEATRO 
PASSAM POR 
DIVERSAS ETAPAS 
ATé CHEGAREM 
AO PALCO. UM 
TRABALHO QUE 
EXIGE TéCNICA, 
DISCIPLINA E 
DEDICAçãO

Antes do grande
encontro

Por luiza roSa

AAs campainhas ainda não tocaram. O burburi-
nho da plateia preenche o espaço do palco atrás 
das cortinas e desperta a atenção e a expectativa de 
diretor e produtores. Atores e atrizes se aquecem 
e começam a se concentrar. A peça “Maria borra-
lheira”, do grupo Hendÿ (em guarani, brilhar, agir, 
iluminar) está prestes a estrear no terceiro Festival 
Nacional de Teatro de Campo Grande (Festcamp).  
Nas coxias do Aracy Balabanian os personagens vão 
nascendo. O corpo dos atores, coberto por maquia-
gem e figurinos, adquire outra vibração, novos pa-
drões de movimento e expressões faciais. Pequenos 
ruídos, que não chegam até a plateia, acompanham 
a adequação da iluminação feita pelo técnico do te-
atro. Ele administra uma mesa sitiada por centenas 
de botões na cabine logo atrás do público. A luz 
abaixa e o burburinho também diminui. Aos pou-
cos, a sala do teatro fica escura e aguça todos os 
sentidos do público. As campainhas começam a 
soar: primeiro, segundo, terceiro sinal. “Boa noite a 
todos.” A voz que chega por toda sala faz as honras 
da casa. Antecipa a cena e pede para que não haja 
interrupções eletrônicas. é o momento do trabalho 
de toda equipe passar a existir. O elenco se posicio-
na atrás do cenário – um biombo colorido. A corti-
na se abre: o espetáculo vai começar. 

ARTES CêNICAS
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“MENOS é MAIS. 
UMA CENA VAZIA, 
Só COM UMA 
CADEIRA, PODE 
SIGNIFICAR 
MUITA COISA”

Todos os anos, grandes empresas e instituições 
governamentais abrem editais de fomento às artes 
cênicas. Cada um tem suas regras e demanda aten-
ção e investimento, tanto financeiro, para enviar o 
projeto e as documentações por correio, como in-
telectual, na elaboração de justificativas, objetivos, 
cronogramas e planilhas de orçamento. é preciso 
que alguns se encarreguem de tê-los como foco 
de atuação. Laila, que acumula as funções de pro-
dução, divulgação, prestação de contas e registro 
das atividades da companhia, fica responsável, 
também, pelos projetos. “Nós vivemos o que esta-
mos planejando. Pensamos em todos os detalhes, 

Segundo ato
Com ou sem financiamento, depois da ideia do es-

petáculo começam os ensaios e laboratórios de pesqui-
sa sobre a linguagem. Márcia Gomes, artista plástica, 
trabalha há 18 anos com mosaico e há 10 com cená-
rio para teatro, televisão e shows musicais em Campo 
Grande. Para criar o ambiente, ela sente a necessidade 
de acompanhar o processo. “A criação cenográfica é 
como a caligrafia, cada um tem a sua forma de fazer. 
Acompanhando os atores e o diretor de perto, tenho 
insights sobre o espaço que irá servir à dramaturgia.” O 
cenógrafo cria o espaço em que a história será contada, 

ligamos para os profissionais que queremos contratar, 
confirmamos o preço dos materiais de que vamos pre-
cisar – como aparelhos circenses, por exemplo – e fica 
aquela sensação de que o projeto já existe!”

O edital do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-
MS) foi aberto e Laila e Mauro não tiveram dúvidas em 
se inscrever. Depois de um mês, ficaram sabendo do re-
sultado. Foi positivo! “Encruzilhada: o último cabaré”, 
que estreou em outubro de 2009, ganhava força. Nun-

ca contemplados nesse edital, sentiram-se estimu-
lados a corresponder ao reconhecimento. “Se não 
fosse aprovado, íamos fazer do mesmo jeito, só 
que com adaptações”, certifica Laila. A principal 
fonte de renda da companhia vem de interven-
ções em eventos e festas. Teriam de recorrer a uma 
direção coletiva, em vez de contratar uma direto-
ra, e buscar apoios ou trocas de serviços, sem ex-
pectativas de pagamento do elenco.

garante que cada elemento se baseie no que é indis-
pensável. “Menos é mais. Uma cena vazia, só com uma 
cadeira, pode significar muita coisa.” Márcia orienta 
marceneiros, serralheiros e tapeceiros como uma re-
gente de orquestra.

Espedito Montebranco, ator, diretor, artista plástico, 
artesão, poeta e iluminador, quando contratado para 
conceber o mapa de luz, também sente a necessidade 
de acompanhar os ensaios. Lê diversas vezes o roteiro, 
conversa com diretor e atores para entender “qual é o 
tempo” em que a história irá se desenvolver. “No dia do 
espetáculo, chego ao teatro oito da manhã. Planejo 40 
minutos de conversa com os técnicos, vejo as possibilida-
des que eles me oferecem e começo a montar os equipa-
mentos.” “Esse mito do ‘eu tenho talento e por isso eu 
faço’ é uma coisa que não funciona. Teatro é trabalho, 
é técnica”, acredita Fabrício Moser, diretor do grupo 
Hendÿ, de Dourados. Além de desenvolver exercícios 

Grupo Hendÿ, de Dourados, 
prepara-se para o palco no 
Teatro Aracy Balabanian
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espedito Montebranco: 
para iluminar, estuda o 
tempo da cena

HELTON PéREZ
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de voz e texto com os atores, ele convida profissionais 
da dança para estimular a expressão corporal. Incentiva, 
ainda, a autonomia do elenco na busca de informações 
em outras fontes, para “rechear o imaginário”. Ele tem 
formação universitária em artes cênicas, pela Universi-
dade de Santa Maria (RS), e cursa o mestrado em Artes 
Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio). Atua com direção teatral, promoção de 
eventos e aulas de teatro em escolas e em um ponto de 
cultura indígena. Formado ator, percebeu que deveria 
enveredar para o campo da direção. 

Em 2008, propôs-se a estruturar a peça “Maria 
borralheira”, a partir das leituras dramáticas de con-
to popular nordestino homônimo, colhido por Silvio 
Romero. Sem financiamento, trabalhava apenas na es-
perança de bilheteria e cachê de festivais. Conseguiu 
levar o espetáculo para o Festival Internacional de Tea-
tro de Dourados (2008) e mais oito cidades do estado, 
pelo Circuito Sul-mato-grossense de Teatro (2009). 
Acabou aportando no palco do Festival Nacional de 
Teatro de Campo Grande. 

Terceiro ato
Quem trabalha com artes cênicas precisa saber 

equilibrar aspectos do conhecimento racional e do in-
tuitivo. Muitos se envolvem por paixão. “Essa é a du-
alidade do ator. Ele está sendo outra coisa, outra pes-
soa, mas está atento o tempo todo.” Aline Duenha, 
atriz, trabalha com teatro há 14 anos. Faz parte da 
companhia Circo do Mato e de projetos de montagem 
de espetáculos, como a peça “No gosto doce e amar-
go das coisas de que somos feitos”, dirigida por Nill 
Amaral e apresentada no interior e em outros estados 
desde 2007. “Tínhamos só a ideia de que seria sobre a 
Clarice [Lispector]. Ele pedia pra nós [atrizes] levarmos 
alguma coisa. Eu levava muitas coisas pessoais, aí que 
fomos ver que precisávamos de um dramaturgo. A 
gente não tinha noção do resultado que ia dar.”

Nem sempre, pondera Aline, o trabalho se inicia 
com um texto fechado. A dramaturga que atendeu às 
expectativas e possibilidades financeiras do diretor foi 
encontrada em São Paulo (capital) e  desenvolveu o 
texto da peça junto com o grupo, via correio eletrôni-
co. “As pessoas acham que você pega o texto, decora, 
vai pra cena e arrasa. Na verdade, a essência do que 
você está falando é mais importante. Qualquer pessoa 
que faça um curso de memorização consegue decorar. 
Complicado é entender o texto, falar na intenção e 
criar um personagem.”

Dos encontros entre atores e direção, ensaios e pes-
quisas, a peça nasce e os elementos necessários para 
compor a cena são visualizados. Dezenas de perguntas 
vão surgindo: Como o meu personagem se move? Em 
que época vive? Devo ficar em pé, agachada ou andar 
para frente? E a relação dele com os outros da cena?

Muitos grupos elaboram seus próprios figurinos e 
concebem cenários em conjunto. Há divisão de funções, 

mas, geralmente, a gra-
na é curta para pagar um 
funcionário para cada uma 
delas. “Fazer de tudo um 
pouco desgasta muito o ar-
tista. A minha experiência 
com o Nill mostrou que 
diretor que dirige e ator 
que atua é muito melhor. 
Cada um faz a sua parte.” 
Aline Duenha já “varou” 
madrugadas costurando 
seus figurinos, devido à 
ausência de profissionais 
especializados nessa área 
em Campo Grande. 

O diretor visualiza a 
peça em seu todo e con-
duz os meios para se che-
gar ao resultado. Sintoni-
za interpretação, figurino, 
iluminação, trilha sonora 
e cenário. Ele é o olhar de 
fora que ajuda na busca 
pela melhor maneira de expressar ao público a his-
tória que quer comunicar. Por isso a importância de 
um olhar técnico de todos os elementos – para não 
ficar apenas no sentimento, mas também valorizar a 
expressão. 

Ato final
O encontro de quem produz uma peça com quem 

a assiste é proporcionado pela divulgação. Muitos 
profissionais recorrem a empresas de publicidade para 
a elaboração de cartazes e o próprio produtor da peça 
ou alguém do grupo cria textos para divulgar na mí-
dia. Convencer as pessoas da importância de como é 
bom ir ao teatro é outra dificuldade. A con-
corrência com TV, cinema e festas regadas a 
bebida é quase desleal. Mas Fabrício acre-
dita que o teatro se destaca pela proximi-
dade do encontro. “é preciso encontrar ou-
tros meios de fazer as pessoas perceberem 
que também precisam amadurecer, refletir, 
evoluir, pelo contato que não é só virtual, é 
sensorial, vivo.”

Para entrar em cena, seja na caixa cê-
nica de um teatro ou na rua, restam os últimos 
retoques da narrativa teatral em si e dos atores 
e atrizes envolvidos. Afoitos pelo público e con-
densados no intuito de fazê-lo se emocionar, eles 
entram em cena. São acompanhados por detalhes 
criados a partir da dedicação do grupo ao projeto. 
À plateia ficam as reflexões, o encantamento e o 
calor de um diálogo direto com as artes cênicas.

“QUALQUER PESSOA QUE FAçA UM CURSO DE MEMORIZAçãO 
CONSEGUE DECORAR. COMPLICADO é ENTENDER O TEXTO, 
FALAR NA INTENçãO E CRIAR UM PERSONAGEM”

um mês antes da estreia, 
Aline e Yago não  
vacilam na corda  
bamba das pressões diárias

Detalhes importantes: 
figurino no lugar e 
maquiagem caprichada
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Essência e história
na decoração

cultura local, mas reconhecido por qualquer um dis-
posto a enxergar. 

O retrato das índias grávidas é feito em estátuas de 
cerâmica. Na busca por aperfeiçoar o produto, Leslie 
aprendeu: registrar características da história e cultura 
do estado agrega valor à peça. “Quando soube disso, 
passei a acrescentar a todas as bonecas a iconografia, 
os símbolos e desenhos indígenas.” A artesã explica 
que a índia grávida é “bem vendida” nos municípios 
do estado e para turistas. “A qualidade do produto é 
fundamental para poder funcionar como decoração, 
que se torna rica por ser uma peça que representa um 
estado. Só assim comecei a ganhar o mercado.”

A receita é a mesma para Cláudia Castelano. Ela 
defende de peito estufado o respeito que Mato Grosso 
do Sul recebe de centenas de visitantes e compradores 
de feiras de artesanato em diversas regiões brasileiras. 
“As pessoas elogiam as peças, dizendo que temos um 
artesanato de inovação, de qualidade.”

ARTeSANATo

NAS MãOS DOS 
ARTESãOS A TAREFA 

DE COMBINAR A 
ORIGINALIDADE

DA CULTURA 
LOCAL COM O 

CONTEMPORâNEO 
NA BUSCA DE UM 

PRODUTO
úNICO

CCom a identidade cultural moldada em suas pe-
ças, o artesanato de Mato Grosso do Sul segue uma 
caminhada com toada constante e passos generosos. 
A direção é a do reconhecimento como produto forte 
no mercado de decoração, chamando a atenção de 
consumidores brasileiros e do mundo. 

Mas ainda é o próprio artista o responsável por sua 
produção alcançar espaço. Sem a determinação de 
promover seu trabalho, nada acontece. Do contrário, 
com um pouco de capacitação, o artesão vai longe. 
Assim foi com Leslie Bassi Gaffuri e sua vontade de 
criar um ícone para representar o amor pelas singula-
ridades do estado. “Comecei a fazer estátuas de índias 
grávidas na tentativa de mostrar minha admiração 
pela gravidez e pelos índios, que, com todas as dificul-
dades que enfrentam, ainda querem continuar.” A fi-
gura também resgata cenas de índias circulando pelos 
centros das cidades, comuns no cotidiano de Campo 
Grande e do interior. Olhar apaixonado da artesã pela 

RODRIGO OSTEMBERG

Por 
Manuela BareM
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Cláudia produz há quase 10 anos a Flor de Xaraés, 
reprodução em madeira de um exemplar da flora pan-
taneira. A pedagoga deixou a profissão de lado e es-
colheu o artesanato como nova forma de vida. Buscou 
apoio para crescer, ganhou mercado fora do estado e 
um prêmio Top 100 – oferecido pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Fora 
os três convites para participar de salões nacionais de 
artesanato em menos de dois anos de dedicação ex-
clusiva à Flor de Xaraés. 

“Um prêmio nacional alavanca muito a carreira. Tem 
que evitar o medo de concorrer.” Cláudia figura ao lado 
da também campo-grandense Indiana Marques e de 
Cristina Orsi, de Jardim, como alguns dos artesãos sul-
mato-grossenses mais reconhecidos fora do estado.

Trabalho de formiguinha
A gerente de Desenvolvimento de Atividades Arte-

sanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 
(FCMS), Arlene Barbosa, comenta que é um “traba-
lho de formiguinha” mudar a consciência do artesão 
em relação à divulgação de suas obras.  “Antigamen-
te ninguém aceitava opiniões sobre o seu artesanato. 
Hoje em dia os artistas perceberam que o mercado 
aprova mais as peças com intervenções de design, por 
exemplo.”

Arlene vê na matéria-prima local utilizada na pro-
dução de peças diversas um ponto a ser levado em 
conta na hora de desenvolver o produto artesanal. No 
projeto Artesania, desenvolvido pela FCMS, comuni-
dades do interior do estado participam de oficinas de 
transformação de palha de milho e de bananeira, fibra 
de taboa, osso, bambu, cabaça e muitos outros mate-
riais em peças de decoração.

“A diferença do artesanato como produto de deco-
ração é a sensação de aconchego, o calor que transfere 
para o ambiente”, teoriza Cláudia. Cristina Orsi é uma 
das que usam a cabaça como matéria-prima para seus 
produtos. “A primeira vez 
que vi uma boneca de ca-
baça foi numa viagem que 
fiz para Minas Gerais. Tem-
pos depois, comecei a usar 
as que davam na minha 
própria fazenda para fazer 
índias.” As peças são utiliza-
das como objeto decorativo 
em casas, escritórios e con-
sultórios.

A aparência delicada con-
trasta com o material inusi-
tado e faz sucesso. As índias 
de cabaça são vendidas para 
exportação para diversas lojas 
e até em aeroportos. Os pre-
ços variam tanto quanto o 
tamanho: de 10 a 350 reais 
por peças que vão de 10 a 90 
centímetros.

Cristina observa que as lojas de decoração 
paulistanas são espaços importantes para o ata-
cado e varejo do artesanato de MS.  Já dentro de 
Mato Grosso do Sul, o mercado mais forte está 
em Bonito. Os turistas são os grandes responsá-
veis por movimentar boa parte das vendas de pro-
dutos artesanais.

Evolução
A atividade comercial contribui para a indepen-

dência dos artesãos e cria uma cadeia produtiva 
em seu entorno. Cristina Orsi é apaixonada por 
suas conquistas, e vai além. Para ela, o artesanato 
é ainda um trabalho social. “Envolvo cerca de 15  
pessoas na produção das índias para exportação. 
Há famílias inteiras, pais, filhos e senhoras de idade 
que não precisam sair de casa para trabalhar.”

Economia local fortalecida, o despertar para um 
novo ofício e a constante renovação cultural são os 
resultados. Cláudia, Leslie e tantos outros artesãos 
que hoje em dia conseguem tirar seu sustento do 
que produzem observam que o processo artesanal 
é algo evolutivo. Ou seja, não termina na criação 
da peça. é importante aperfeiçoá-la sem medo de 
alterar a essência da arte. Exemplo é observar as 
tendências de decoração e moda e pincelar a peça 
com um quê do tom atual.

“Já exportei peças para a Holanda pintadas nas 
variações de lilás e violeta. Na época eram bastante 
procuradas para decorar os ambientes”, diz Leslie. 
Cláudia defende que não se pode perder a origina-
lidade: “Não é a intenção industrializar a arte, só 
estamos nos profissionalizando.”

o TRABALHo DeSeNvoLvIDo De FoRMA CoNTINuADA
IMPuLSIoNA A FoRMAção DA CADeIA PRoDuTIvA 
Ao ReDoR DA ATIvIDADe que, A PRINCíPIo, é INDIvIDuAL

Depois de definida 
qual a melhor forma de 
representar a cultura local, 
artesãs reúnem-se 
para reproduzir 
a peça de decoração

MANUELA BAREM
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CINEMA

Em um helicóptero, piloto, técnico de imagem e 
diretor sobrevoam a maior área úmida do mundo. 
Vão de Aquidauana a Cuiabá, pela Serra de Maraca-
ju. O avião que segue à frente envia por GPS  infor-
mações sobre os pontos a serem filmados. Outro o 
acompanha para garantir o combustível. Embaixo, a 
paisagem exuberante do Pantanal, um dos dois lo-
cais do Brasil escolhidos por Yann Arthus-Bertrand 
para filmar seu “Home – nosso planeta, nossa casa”, 
um documentário ambientalista. A superprodução 
lançada em 2009 teve estreia simultânea em 87 paí-
ses e está disponível na internet. 

“Foram 22 dias de filmagem e quase 60 horas 
de voo. A produção foi delicada e exaustiva. é pre-
ciso conhecer bem o Pantanal para fazer a logística. 
Produtoras de cinema de São Paulo, do Rio de Janei-
ro, geralmente não fazem ideia”, conta o cineasta 
Maurício Copetti, coordenador da empreitada local 
da equipe francesa, que percorreu 54 países em 18 
meses.

“Home” quase não identifica os locais das filma-
gens, mas o motivo de interesse é o mesmo da maior 
parte dos estrangeiros que escolhem o estado como 
locação desde o início de nossa cinematografia: fau-
na e flora pantaneiras, de grande diversidade e ainda 
bastante preservadas. Luiz Borges, autor da coletânea 
“Memória e mito do cinema em Mato Grosso” (2008), 

O QUE PROCURAM 
EM MS CINEASTAS 
ESTRANGEIROS
E DE OUTRAS 
REGIõES DO BRASIL

documentou toda a história cinematográfica da região, 
incluindo a parte sul, até 1970. “No início, a produção 
brasileira fazia propaganda das obras oficiais e do de-
senvolvimento local, mas sempre houve também inte-
resse sobre os indígenas e a natureza, especialmente de 
estrangeiros.”

Entre os gringos admiradores da natureza que 
deixaram suas marcas na cinematografia local, des-
tacam-se Arne Sucksdorff e Sasha Siemel. Nascido na 
Letônia, Siemel foi realizador de “Caçando” e “Minha 
vida no sertão”, documentários centrados principal-
mente nas suas caçadas à onça, com zagaia, na dé-
cada de 1940. “Foi o primeiro marqueteiro das selvas 
do Pantanal”, define o cineasta Cândido Alberto da 
Fonseca, que lhe dedicou um documentário produzi-
do pela III edição do DOCTV, Programa de Fomento 
à Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro. 
Já o sueco Arne Sucksdorff viveu por 20 anos no Pan-
tanal e realizou a série “Mundo à parte” (de 1970 a 
1976), com cenas do cotidiano e registro das pesqui-
sas desenvolvidas por ele e sua esposa. Mesmo tendo 
ganhado um Oscar e sendo apontado como mestre 
do Cinema Novo, poucos conhecem seus filmes.

Hoje, 40 anos depois, por mais que se reproduza 
o enfoque do ciclo das águas ou dos animais, os re-
cortes sobre o Pantanal ainda são pouco divulgados e 
continuam sendo repetidos. Copetti, ele próprio rea-

comolocaçãoMS 

Por MoeMa Vilela
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lizando documentário sobre o Pantanal, financiado 
pelo Fundo de Investimentos Culturais de 2009, acre-
dita que há incontáveis possibilidades de abordagem. 
“A região pode abrigar até uma espécie de ‘Star wars’ 
durante a seca, como se fosse outro planeta!”

Ele morou 11 anos no Pantanal e mantém, com 
a família, uma pousada em Miranda. “Recebo desde 
produções maiores, de canais de televisão como a BBC, 
até equipes pequenas, com poucos equipamentos, 
que às vezes só querem montar um projeto e até pe-
dem imagens emprestadas.” Para o cineasta, o grande 
fator para trabalhar com o mercado estrangeiro, mais 
do que dominar o audiovisual, é falar línguas e conhe-
cer bem o lugar. “Para o ‘Home’ mesmo, tive que ir 
atrás de uma produtora no Rio de Janeiro para fazer 
parceria, porque em Campo Grande não tinha uma 
com gente que falasse francês ou inglês fluente.” 

Em 2008, foram registradas na Agência Nacional 
de Cinema (Ancine) 13 produções estrangeiras em 
MS, sendo 11 documentários, um institucional e um 
programa de televisão. Em 2007, foram 11 produ-
ções, em sua maioria obras de não-ficção.

Os motores da invenção 
No terreno da ficção, Mato Grosso do Sul tem 

sido foco de lentes mais diversificadas, de outros es-
tados do país. No final de 2009, um longa-metra-
gem filmado aqui, “Cabeça a prêmio”, foi exibido no 
Festival de Cinema do Rio. Outro, “Terra vermelha”, 
teve sua estreia no Vídeo Índio Brasil 2009, festival 
estadual focado na questão indígena. A lista da dé-
cada inclui “Brava gente brasileira”, “Os matadores”, 
“Helena Meirelles – a dama da viola”, “Carmo” e “Só 
10% é mentira”. Quase todos premiados nacional e 
internacionalmente, realizados por diretores de ou-

tras cidades ou países que procuraram inspiração nas 
paisagens e na cultura sul-mato-grossenses, como, 
em outras décadas, o fizeram cineastas importantes 
como Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, Sylvio 
Back, Roberto Faria e Ozualdo Candeias.

Urbano Palacio, ator e produtor de elenco indí-
gena de “Terra vermelha” (2008), fala sobre o seu 
fascínio pela produção. “Quando Marco Bechis [dire-
tor] me chamou para trabalhar e me falou da história 
que queria contar sobre os Guarani-Kaiowá, fiquei 
encantado.” Coprodução ítalo-brasileira indicada 
para o Leão de Ouro em Veneza, “Terra vermelha” 
conquistou a crítica e o público com a história de 
uma comunidade dessa etnia em Dourados. Sem 
conseguir retirar da floresta seu sustento material e 
sendo assombrada pelo suicídio de seus jovens, os in-
dígenas decidem ocupar outras terras, entrando em 
conflito com fazendeiros. 

Da esquerda para direita: 
Bastidores de “os 
matadores”, “Brava gente 
brasileira” e “Cabeça a 
prêmio”. Ao lado, Yann 
Arthus-Bertrand, fascinado 
pela Terra vista do céu  
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“Tanto para trazer produção de fora como para desenvolver o audiovisual sul-
mato-grossense como um todo, falta entender o processo como industrial e econô-
mico. Aí você faz uma triangulação entre cultura, desenvolvimento e turismo.” é a 
opinião do produtor e diretor Hélio Godoy, mestre em cinema e doutor em comu-
nicação e semiótica. Ele elaborou, há 10 anos, um plano para o desenvolvimento 
da indústria audiovisual do estado que já previa a criação de uma grande tendência 
neste sentido: a Film Commission.

O termo designa uma comissão de cinema organizada para facilitar, na região, 
as atividades de produção de cinema, vídeo ou televisão. Cria-se um banco de dados 
abrangente, que fornece informações sobre profissionais, equipamentos, serviços e 
belezas naturais. “Como facilitadora de negócios, a comissão pode se organizar com 
os empresários do setor para fixar uma tabela de serviços mais vantajosos. Ou reali-
zar divulgação em feiras internacionais, como as locations, onde regiões do mundo 
montam estandes para apresentar suas locações.” 

A primeira organização nesses moldes no país foi a do Amazonas, em 2001. Se-
gundo a Aliança Brasileira de Film Commissions (Abrafic), criada em 2006, hoje o Brasil 
tem ao todo 30, a metade ativa, algumas em projeto. A Associação de Cinema e Vídeo 
de Mato Grosso do Sul (ACV-MS) se articula para a criação de uma Film Commission. 
Para o presidente Cândido Alberto da Fonseca, o foco deve ser no registro e controle 
da produção estrangeira. “Em qualquer lugar de produção bem desenvolvida, você 
paga comissão, taxas municipal, estadual e federal para filmar. Mostrar imagem daqui 
é legal, mas não pode ser só um objeto de exploração sem retorno. Movie is money.” A 
proposta principal é regulamentar com a obrigatoriedade de contratar técnicos locais, 
atuando na proteção de mercado e na formação. “Isso é normal, você está fazendo 
desta imagem objeto de lucro, então tem que pagar por isso de alguma maneira.”

A intenção é inverter a relação de encarar quem filma como alguém que vem pedir 
dinheiro. “Na verdade a pergunta é: o que você vai deixar de recurso?” Por enquanto, 
hospedagem, alimentação, transporte e pagamento de pessoal movimentam o fluxo 
financeiro vindo de fora. A ACV tenta estabelecer parcerias com o Amazonas, pela 
similaridade de locações naturais. “Quando Herzog veio filmar ‘Fit zcarraldo’, em 
1981, os amazonenses só participavam como figurantes e canoeiros. Hoje mudou a 
realidade, cada filme gera mão-de-obra, especialização, equipamentos, know-how. 
E 40% do capital fica empregado em Manaus”, conta o produtor Francisco Filho, da 
Amazon Film Productions.

Marco Antônio Lemos, presidente da Federação de Convention & Visitors Bureaux 
do MS, entidade que incentiva o turismo de eventos, diz que realização de filmes na 
região promove o destino. “A Film Commission é importante para organizar o receptivo 
e a logística, contribuindo no processo de dar visibilidade para os atrativos do estado.”

Movie’$money

Bechis filmou em Dourados e trabalhou com 230 
guarani, em papéis principais e figuração. “No início 
havia muitas dúvidas da parte de produtores e ou-
tros, mas o diretor fez questão de que eles fossem 
os protagonistas dessa história.” A maioria nunca tinha 
visto um filme, e depois de várias dinâmicas e exibições, 
os atores foram entrando na dramaturgia. “No come-
ço eles falavam: ‘Mas como isso? Aqui tem que mor-
rer, como vamos fazer?’ Até compreenderem que era 
um jogo, uma ficção. Todo o processo do casting e de 
preparação do elenco foi muito rico. A comunidade é 
que decidia pelas questões, não o indivíduo, e os ato-
res eram extremamente disciplinados”, lembra Urbano, 
nascido em Pedro Juan e hoje radicado na Itália. 

Também se valeu da atuação de 40 kadiwéu o fil-
me “Brava gente brasileira” (2000). Dirigido pela ca-
rioca Lúcia Murat, foi filmado em Corumbá, no Forte 
Coimbra, e em uma aldeia cenográfica cons truída em 
Bonito. A ficção, baseada em fatos reais que a direto-
ra conheceu a partir de um relatório militar, descrevia 
um episódio de 1778. Na ocasião, os índios Guaicuru 
ofereceram suas mulheres aos portugueses do For-
te Coimbra, para depois atacá-los durante a noite. 
“Eu fiquei fascinada por essa história, que subverte a 
imagem que a gente tem do índio brasileiro submis-
so”, relatou Lúcia Murat no making of. 

Outro interesse pela região tem sido por sua fron-
teira com o Paraguai e a Bolívia. é o pano de fundo 
de “Cabeça a prêmio” (2009) e de “Os matadores” 
(1997), os dois baseados na literatura do jornalista e 
escritor Marçal Aquino. Ele desenvolveu a ideia para 
seu trabalho de estreia no cinema como roteirista em 
“Os matadores” a partir de uma reportagem que fez 
em Ponta Porã, onde teve contato com pistoleiros de 
aluguel. Dirigido por Beto Brant, o filme se passa na 
divisa entre Brasil e Paraguai e foi rodado em Bela 
Vista. Já “Cabeça a prêmio”, dirigido por Marco Ric-
ca, montou sets em Bonito, Campo Grande, Corum-
bá, Sidrolândia e Paulínea (SP). 

“Eu vim filmar em MS não por causa de uma his-
tória local, mas principalmente pela luz maravilho-
sa, a amplidão fotográfica das locações, diferente 
de outros lugares”, esclarece Ricca, que aguarda a 
obra percorrer o circuito de festivais antes de lançá-
la comercialmente em 2010. “Noventa por cento se 
passa em locações de MS. Além das paisagens mais 

conhecidas de campo, fronteira, a fazenda em Si-
drolândia, Campo Grande foi bastante filmada como 
uma cidade que é ainda pouco vista no cinema como 
grande cidade.” “Cabeça a prêmio” traz como centro 
de sua trama a história de uma família de pecuaristas 
envolvidos em negócios ilícitos e o romance proibido 
da filha de um deles com um piloto de avião. Tam-
bém na fronteira se passa “Carmo” (2008), copro-
dução espanhola e polonesa dirigida pelo brasileiro 
Murilo Pasta. Misto de filme de estrada com comédia 
romântica, concorreu no Sundance Film Festival de 
2009 e teve locações em Corumbá.

Outras produções foram atrás de celebridades das 
artes sul-mato-grossenses, como “Helena Meireles - a 
dama da viola” (2004), de Francisco de Paula, filmado 
em municípios onde a artista passou, e “Só 10% é men-
tira” (2008), documentário longa-metragem dirigido 
por Pedro Cezar. Filmado em Corumbá, registra a vida e 
a obra de Manoel de Barros, com depoimentos  de di-
versos escritores, fãs e estudiosos do trabalho do poeta. 

Indicado para o Leão 
de ouro em veneza, 
“Terra vermelha” voltou 
suas lentes para os 
Guarani-Kaiowá 
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AA arte contemporânea de Mato Grosso do Sul 
quer bailar com os sentidos dos espectadores. 
estudiosos e praticantes adotam postura pro-
vocativa de filósofos, não têm medo de virar ao 
avesso os padrões rígidos do belo e do formal. 
em eventos que começam a se tornar constan-
tes, discutem novos rumos. Na internet, trocam 
experiências com outras manifestações mundiais. 
é preciso, porém, estimular consciências sensíveis 
desde a escola. 

“A arte contemporânea não é só a que é feita 
hoje, mas aquela que põe em questionamento o 
próprio fazer artístico”, distingue a professora de 
História da Arte da uFMS, Maria Adélia Menega-
zzo. vasto, múltiplo, este artista “se apropria da 
cultura cotidiana” para criar as suas obras. Pode 
até utilizar os suportes tradicionais, como a pintu-
ra e a escultura, mas subverte a linguagem. essas 
expressões se libertam do quadro, convidam o es-
pectador a pensar junto. 

Por isso, o artista do estado não pode se satis-
fazer com “imagens desgastadas”, na opinião de 
Maria Adélia. ele tem um “universo imenso para 
trabalhar”. Aquele que concebe a obra deve pro-
curar ser provocador, beber das simbologias plurais  
de que dispomos. Ao mesmo tempo, não há sen-
tido sem diálogo com o público. o artista Douglas 
Colombelli percebe, em suas exposições, que há 
uma tendência inicial de afastamento. uma recusa 

Arte 
provocar

DIANTe DAS 
ReLAçõeS 
CoMPLexAS 
Do CoTIDIANo, 
ARTISTAS Não  
Se CoNTeNTAM 
CoM o oLHAR 
DISTANTe Do 
eSPeCTADoR e 
queReM DIALoGAR 
CoM oS SeNTIDoS

Por 
alexandre 
Maciel

Acima, obra de Priscilla Pessoa: 
Úrsula (100x80 cm), óleo sobre 

tela, 2009. Ao lado, “Souvenir del 
Chaco”, de Douglas Colombelli 

(40x150x25 cm), 2007
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à forma como a obra é apresentada. “é preciso to-
par a brincadeira, entrar no jogo. exige uma leitu-
ra diferenciada. existe o receio, mas é interessante 
criar artifícios para inserir o espectador na obra.” 

Sua esposa e também artista visual, Desirèe 
Melo, completa o coletivo Dois ao Avesso. Am-
bos já haviam agitado a cena local quando, ainda 
estudantes do curso de Artes visuais da universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul (uFMS), em 
2002, criaram, com outros artistas e colegas, o 
“Comtempo”. o grupo discutia conceitos como 
a necessidade ou não dos suportes tradicionais e 
emplacou duas exposições coletivas no Museu de 
Arte Contemporânea (Marco). “No Comtempo, to-
das as obras convidavam as pessoas a entrar em 
um espaço.” ela se lembra de uma instalação de 
sua autoria, de 2003, chamada “obra aberta”, na 
qual a pessoa pisava em um chão coberto de areia 
e interagia com câmeras e televisores. “No começo 
não entravam, mas depois foram percebendo que 
era permitido, foram se soltando.” o grupo acabou 
se dissolvendo, mas seus ex-integrantes continuam 
atuando em várias áreas. Desirèe diz que o Dois ao 
Avesso assume a postura de dualidade de ambos 
artistas, lidando com particularidades e influências. 

Com o objetivo de se comunicar melhor com o 
público, muitos defendem, na arte contemporâ-
nea, a necessidade de um texto. A professora Maria 
Adélia Menegazzo acredita que o título elucidativo 
e a explicação em prosa das idéias do autor têm de 
ajudar a clarear o processo interativo. “Se o artis-
ta precisa de muita reflexão para chegar à obra, o 
público também necessita de pistas para entender 
o que se está falando. qual o sentido de fazer arte 
para meia dúzia de iniciados?” 

Para a artista e professora no curso de Artes 
visuais, Priscilla Pessoa, essas informações não de-
vem fornecer todas as chaves, mas, sim, indicar 
caminhos. Dá o exemplo de três quadros de sua 
autoria. o primeiro mostra uma mulher com toa-
lha azul na cabeça, vestida apenas com lingerie, 
acendendo um cigarro. outro retrata uma parada 
gay com um travesti ao centro, cercado de outros 
manifestantes. em um terceiro, uma mulher exibe 
um dos seios mutilados. “Dependendo do entendi-
mento da história da arte, o observador vai enten-

Humberto Espíndola queria levar um boi vivo para a XI Bienal Internacional de 
São Paulo, em 1971. A proposta do participante foi negada pelo curador da época, 
Geraldo Vieira. Em uma carta, classificada pelo artista sul-mato-grossense como de 
uma “burrice extrema”, o curador argumentava que o bovino “não tinha plástica” e 
questionava como o espectador iria interagir com o animal. “Ia ser um ato pioneiro 
internacional. No mesmo ano, em Veneza, soltaram uns pombos e na Argentina 
exibiram um leopardo como arte.” 

Mesmo de certa forma censurado, Humberto ainda levou uma proposta inova-
dora para a Bienal. A instalação “Bovinocultura: sociedade do boi”, tinha 100 metros 
quadrados e permitia interações do público com vários cetros com chifres, um imenso 
crachá negro condecorando o boi campeão e centenas de outros, coloridos. O curral e 
o couro marcado por vários símbolos também compunham o ambiente. “Resolvi fazer 
o luto do boi campeão, que morre nos campos, aquele que padece, todo dia está 
nas mesas, é um sacrificado.” A mesma instalação foi levada no ano seguinte para a 
36ª Bienal de Veneza, na Itália. “Utilizei os materiais da lida na pecuária. Coloquei no 
chão as cascas de arroz que as pessoas pisavam e fazia aquele som característico das 
exposições. Você ficava ouvindo uns crec, crec, crec.”

Nos anos 1970 Humberto ainda trabalhou com instalações em que expunha o 
couro de boi pirogravado em madeira e até arame farpado. “Tudo tinha uma cono-
tação profunda, o couro marcado, a opressão, o gado sem saída. Foram as coisas 
da ditadura que coincidiram com a minha arte.” Humberto explica a sua opção 
posterior de trabalhar com a pintura, abandonando outros suportes. “Se fosse partir 
para novos materiais, teria de ir para a área da cenografia, e não era bem o que eu 
queria.” Ele diz que se descobriu cada vez mais como pintor, atividade que exerce há 
45 anos, com cerca de três mil quadros produzidos. 

Mais recentemente, experimentou fazer gravuras com os softwares oferecidos 
pela computação e “achou muito legal” a experiência de trabalhar conceitos tradi-
cionais com uma nova luz, a da cibernética. Humberto acredita que a geração de 
artistas sul-mato-grossenses que surgiu principalmente no século XXI, notadamente 
nas universidades, tem talento e é informada. “é mais fácil para os artistas jovens, 
que têm ânsia de vencer como eu tive. A todos que me procuram eu digo: o segredo 
é trabalhar, não existe uma obra sem produção.” 

O boicensurado

“obra aberta”, Desirèe Melo, instalação (200x300x300 cm), 2003
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der que ali estão vários elementos da iconografia 
cristã.” Como compreender, sem comentários da 
artista, que a toalha azul da mulher que fuma é um 
manto e o cigarro é a anunciação da virgem Ma-
ria? ou que a travesti é uma iconografia de Santa 
Úrsula e as 11 virgens? “A figura do seio mutilado 
está presente na representação de várias santas. 
Mas essa se chama eulália.” Dicas para desvendar 
enigmas complexos. 

A coordenadora do Marco, Maysa Barros, se 
lembra da reação das pessoas às obras do artis-
ta evandro Prado, que utilizou imagens clássicas 
da igreja católica ligadas aos ícones do consumo, 
como o quadro em que uma garrafa de Coca-Cola 
aparece revestida por um manto sagrado. “Tem 
pessoas que saíam indignadas, brigando com a re-
cepcionista. o artista coloca que a religião se tor-
nou tão banalizada que pode ser confundida com 
objeto de consumo.” Para formar um novo olhar, o 
museu desenvolve um programa educativo, levan-
do, todos os dias, crianças de várias escolas para 
ter contato com as obras do acervo permanente ou 
em exposição. 

Olhar mais plural
o público está mais acostumado a valorizar a 

capacidade técnica e manual do artista. “Hoje, a 
arte tem trabalhado mais o conceito e o conteú-
do”, destaca a professora do curso de Artes visuais 
da uFMS, eluiza Bortolotto Guizzi. Para estimular 
a abertura do olhar para outras poéticas, os pro-
fessores de artes nas escolas devem trabalhar, em 
sua opinião, o campo da leitura das imagens, da 
sensibilidade. eluiza acredita que as crianças e jo-
vens podem produzir também, não só obter co-
nhecimento via leitura. “o aluno deve lidar com os 
objetos do cotidiano e aprender que eles não têm 
só uma função prática, mas estética.” 

Por outro lado, os artistas precisam se reciclar, 
conversar entre si sobre os seus dilemas. o projeto 
de extensão Arte Agora, parceria da uFMS com a 
faculdade da Funlec e o Sesc, já está em sua quar-
ta edição. As professoras venise Melo, também do 
curso de Artes visuais, e Priscilla Pessoa escolhem 
os temas e os convidados e deixam o debate pe-
gar fogo. Acadêmicos, pesquisadores e artistas 
já foram chamados a conhecer e discutir a pro-
dução de poéticas contemporâneas, os espaços 
existentes e até a arte-terapia. Nesse último caso, 
um ex-morador de rua contou como começou a li-
dar com escultura depois de ser sensibilizado com 
esta técnica. outra convidada foi a artista plástica 
Ana Ruas,  radicada desde 1996 na capital, que re-
cobriu com sua pintura, fachadas e viadutos, além 
de trabalhar com projetos sociais. 

embora não seja voltado apenas à arte con-
temporânea, o Salão de Arte de MS, previsto 
para novembro de 2009, selecionou 20 obras de 
artistas locais e também de estados como Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e São 
Paulo. Por outro lado, a prefeitura promoveu, 

“Nossa Senhora Coca-Cola”
acrílica sobre tela -  
de evandro Prado
(60x80 cm) - 2005

objetos do dia-a-dia 
ganham novos significados. 
Abaixo, trabalho de 
acadêmico de Artes visuais 
para a aula de escultura

eveNToS que DISCuTAM o PRóPRIo FAzeR ARTíSTICo e 
eSTíMuLo Ao Novo oLHAR PARA A ARTe NAS eSCoLAS 
e NoS MuSeuS AJuDAM A ANIquILAR PReCoNCeIToS 
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em agosto, o 1º Salão de Artes – um olhar so-
bre Campo Grande, com mostra competitiva de 
pintura, fotografia e escultura. em Ivinhema, o 
Festival de verão abre espaço, anualmente, para 
debates e exposições sobre arte contemporânea. 

A professora venise acha imprescindível que 
os artistas acompanhem as discussões sobre arte 
e tecnologia. ela acredita que atualmente existe 
uma preocupação em trabalhar com esse tipo de 
expressão artística. “Tentamos provocar e trazer 
esse artista. Mostrar que a relação tem o papel 
de ser conceitual, de romper o tradicionalismo da 
pintura, da escultura. Colocar a questão da con-
temporaneidade do mundo.” 

Difícil estabelecer um prognóstico sobre o futu-
ro. Douglas Colombelli lembra que muitas vezes o 
artista vai embora para um mercado mais saturado 
e não percebe “Mato Grosso do Sul e seus símbolos 
como um locus possível de trabalho”. A professora 
eluiza Bortolotto aposta em eventos que aproxi-
mem mais os artistas locais com os que estão além 
das fronteiras do estado e do país. Priscilla Pessoa 
defende a conciliação entre as expressões de arte 
tradicional e as novas poéticas. “o mercado de-
sestimula. Se você 
não for um grande 
artista, não ganhar 
prêmio, não vende 
mesmo.” ela pró-
pria mantém um 
ateliê onde tem a li-
berdade de produ-
zir uma obra auto-
ral. Mas não deixa 
de lidar com ex-
pressões visuais de 
retorno financeiro 
mais imediato.
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FFestas tradicionais e  atividades artísticas diversas 
reverenciam as raízes afro-descendentes e ajudam 
a recuperar a autoestima nas 16 comunidades 
remanescentes de quilombos de Mato Grosso do 
Sul. O cuidado em preservar as tradições vai desde 
a realização de oficinas de bordado com temática 
afro, desenvolvida na Comunidade São Benedito, em 
Campo Grande, até eventos que duram dias, como a 
Folia do Divino Espírito Santo, na Comunidade Santa 
Teresa, no município de Figueirão. Elas envolvem de 
crianças a adultos, atraem a atenção de moradores 
de cidades próximas e até de longe.

À primeira vista, podem parecer só festas, mas 
atividades culturais renovam o compromisso dos 
moradores com a tradição dos antepassados, que 
mantinham nos quilombos o ideal de liberdade. Assim, 
os membros lembram os motivos de estarem ainda 
unidos. Ou, como observa Rosana Cláudia Delfina 
Anunciação, representante da Comunidade São João 
Batista de Campo Grande: “Quando identifica a sua 
etnia, a pessoa se reconhece como parte integrante 
da história.” Para ela, esses agrupamentos negros do 
estado estão em “processo de crescimento intelectual, 
buscando conhecer suas raízes”.

afro-descendente
Em alguns casos, uma pequena iniciativa se 

desdobra em muito mais do que se esperava. Exemplo 
é o trabalho feito na comunidade de Rosana, que, 
como a São Benedito ou a Tia Eva, possui sua própria 
banda de música e grupo de dança afro. “A criação 
da banda de percussão Mukando Kandongo deu 
início a uma grande mudança de comportamento. 
Estudar música fez com que os jovens fortalecessem 
sua identidade e isso mudou a autoestima.”

Com isso, a ideia do Mukando Kandongo foi 
ampliada para um projeto em que são oferecidas 
às crianças atividades variadas, como dança, teatro, 

COMPROMISSO 
COM A TRADIçãO 
é RENOVADO NAS 
COMUNIDADES

Por 
Manuela BareM

Batuque e oração mantêm a tradição
da Festa do Divino há mais de 100 anos

Orgulho

D
IV

U
LG

A
ç

ã
O

 F
U

N
A

SA

TRADIção



CULTURA EM MS - 2009 - N.2 69

oficinas de pintura em tecido, percussão e futebol. 
O grupo e a banda se apresentam ali e em outros 
lugares. Recentemente, o Mukando recebeu o título 
de Ponto de Cultura, projeto do Ministério da Cultura 
que valoriza iniciativas populares no campo cultural.

Riqueza viva
Mês de maio é tempo de visibilidade, pois se 

comemora, no dia 13, a abolição da escravatura. 
é quando acontecem as principais celebrações dos 
descendentes de afro-brasileiros. Na comunidade Tia 
Eva, a festança dura semanas e mistura o culto de 
santos com shows, torneios de futebol e até uma 
espécie de quermesse.

A Festa do Divino na Comunidade Santa Teresa, 
em Figueirão, começa 50 dias depois da Páscoa. 
Rituais, cânticos populares, orações, procissões 
e bailes tomam a região e já foram assunto para 
dois documentários, “Folia dos malaquias”, de Lú 
Bigatão e “Terra e céu”, de Nina Rahe e Priscilla 
Bittencourt. Os cavaleiros avisam pelos arredores que 
aí vem a bandeira do divino enquanto os sons de 
tambores e rojões completam a aura mística de valor 
inestimável.

Treze das 14 comunidades quilombolas rurais do 
estado realizam celebrações a fim de reavivar seus 
valores. A informação consta na “Coletânea sobre 
as comunidades negras rurais quilombolas de Mato 
Grosso do Sul”, publicação lançada pela Fundação 
Nacional de Saúde em fevereiro de 2009. Como a 
maioria tem perfil agricultor, é comum relacioná-
las a seus produtos, como a Festa do Milho, da 
Comunidade São Miguel, em Maracaju. Muitos 
promovem há mais de 100 anos seus eventos. é o 
caso da Comunidade Araújo Ribeiro, em Nioaque, 
que realiza a Festa de São Pedro anualmente no mês 
de junho.

Preconceito
Semanais ou anuais, as manifestações possuem 

um aspecto fundamental: são uma maneira de resistir 
ao preconceito. Sim, em pleno século XXI ainda tem 
gente que é obrigada a lutar para que a cor de sua 
pele não determine juízos de valor. Neste sentido, a 
Comunidade São João Batista tem experimentado 
bons resultados.

“Incentivar as manifestações de cultura afro tem 
transformado a autonomia das crianças e da própria 
comunidade”, aponta Rosana, da São João Batista. 
Segundo ela, a mudança é recente, coisa de quatro 
anos. “Hoje em dia as crianças aprendem valores de 
cidadania e educação – nem sempre na escola –, que 
é legal ser diferente, a ter orgulho do cabelo, dos 
traços. Acabam procurando se vestir usando a etnia 
como ponto forte.”

Rosana revela que as reflexões geradas com 
a promoção da cultura afro fizeram os próprios 
moradores perceberem aspectos de discriminação 
antes ocultos – justamente um dos pontos em que 
a valorização das raízes gera evolução. “E o mais 
importante: nos projetos atendemos crianças negras, 
brancas, indígenas, pois é a realidade de Mato Grosso 
do Sul. Ensinamos a terem orgulho de onde vêm, 
mas sem discriminar o que é diferente.”

A música impulsiona a 
valorização da identidade 
afro, contagia quem assiste 
e promove o respeito pelas 
diferentes culturas
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Maní oca. Bela índia, moça de dotes que sabia tecer 

redes e cantar as histórias de seu povo. Maní tinha a pele 

clara, cor de leite. Certo dia – sem dor, sem choro – a in-

diazinha morreu. Da casa de seu repouso, sua oca, brotou 

planta viçosa. E depois da tristeza, deleite. A raiz suculenta 

e saborosa era um presente de Maní para os seus. Esta 

lenda oral também é contada no livro “Maní-oca, delícia 

brasileira”, da baiana Iracema Sampaio, pesquisadora da 

culinária sul-mato-grossense.

Mandioca, aipim ou macaxeira. Planta encontrada em 

todo Brasil e cultivada há, pelo menos, dez mil anos pe-

los habitantes mais antigos da região. é, miticamente, a 

raiz do povo brasileiro. A planta, rica em nutrientes e com 

alto valor energético, garantiu a autossuficiência de mui-

tos povos e, ainda hoje, é um alimento recomendado ao 

Mandi-suco
1 copo (americano) de suco de limão

1 copo (americano) de mandioca cozida sem a fibra 

central

2 copos (americano) de gelo

1 litro de água

Açúcar a gosto

Bata tudo muito bem no liquidificador, coe e sirva.  

Se preferir mais fino, ponha mais água.

Pão de queijo com mandioca
3 xícaras (chá) de mandioca cozida e espremida

3 xícaras (chá) de queijo ralado

3 xícaras (chá) de polvilho doce

3 colheres (sopa) de banha ou margarina

3 ovos

Sal e leite

Misture todos os ingredientes, exceto o leite.

Amasse bem e vá juntando leite até o ponto de enrolar.

Enrole os pãezinhos e asse em forno quente.

Bom-bocado do Alcy
(aipim e queijo)

1 xícara (chá) de aipim cru e ralado

1 xícara (chá) de coco ralado

1 xícara (chá) de queijo ralado

2 xícaras (chá) de açúcar

2 ovos

1 colher (sopa) rasa de manteiga.

Misture todos os ingredientes muito bem.

Leve ao fogo para cozinhar por 5 minutos,  

depois coloque em forminhas untadas  

e polvilhadas com farinha de trigo.

Leve ao forno para assar.

Mandioca
delícia de tradição

combate à desnutrição infantil. O feitio rudimentar dos 

derivados da mandioca coexiste com a industrialização, 

sem que a raiz deixe de ser uma base tradicional da mesa 

do brasileiro.

Chipa, pão-de-queijo, farofa, tapioca, beiju, maniçoba, 

caburé, sequilho, poréu, sagu, tucupi. Ou a mandioca cozi-

da, pura e soberana, no centro do prato. Das receitas mais 

populares às mais exóticas, lá está a nossa raiz. E a mandio-

ca quer ficar cosmopolita: virou ingrediente do brigadeiro, 

da pizza e de fricassês requintados – exportada por chefs, 

apetitosos pela nossa antiga novidade.

Presenteamos os leitores com algumas das receitas re-

gistradas no livro de Iracema. Fáceis, nutritivas e saborosas 

– com gosto de história – são adaptações da mais enraiza-

da gastronomia popular. Bom apetite! (Joana Moroni)
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NNo fim de uma sessão do filme “Estamira”, du-
rante o 9º Festival de Inverno de Bonito (2008), 
depois de todos se levantarem, sobrou uma moça, 
jovem e em lágrimas. Fui conversar. Falou que se cha-
mava Naíra Bernanos. “Igual a Georges Bernanos?”, 
emendei. Minha pergunta transformou a conversa 
ca sual em uma tarde com descendentes do comba-
tivo pensador francês, radicados no meio do cerrado 
sul-mato-grossense. Personagens importantes do de-
senvolvimento inicial da cidade de Bonito e da histó-
ria “brasileira” de Georges Bernanos, escritor contun-
dente e comprometido com os rumos da Europa na 
primeira metade do século XX. “Ninguém conhece 
meu bisavô aqui! Ah, você tem que almoçar com 
a gente!”, falou, com os olhos verdes enormes de 
entusiasmo, do tamanho que chora um rio Formoso 
depois de uma boa sessão de cinema.

Na Fazenda Iguaçu, da família Bernanos de Zayas, 
a 17 quilômetros do centro de Bonito, a sala maior 
traz retratos, desenhos e livros de Georges Bernanos, 
que viveu no Brasil de 1938 a 1945 com a mulher e 
seis filhos, entre eles Claude, a avó de Naíra. Nascida 

em 1921, Claude faleceu em junho de 2009, um ano 
depois da minha primeira visita. Morou toda a vida 
adulta em Bonito, onde teve quatro filhos, seis netos 
e nove bisnetos. 

“Minha mãe passou, nos últimos tempos, por 25 
cirurgias, lutava bastante e sempre se recuperava. 
Desta vez, começou a chamar por minha avó Jeanne, 
como nunca tinha feito. Antes, encarnava o espírito 
de luta do meu avô, mas quando sentiu que não ia 
resistir, pediu o carinho e a doçura da mãe”, admirou-
se Chantal, emocionada pela perda recente. 

Jeanne Talbert D’Arc era descendente da própria 
Joana D’Arc por um irmão, mas o aguerrido no es-
pírito era mesmo o marido. Soldado de trincheira 
na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Georges 
Bernanos foi defensor ardoroso do monarquismo na 
juventude. Na ocasião, apoiou a Action Française, de 
extrema direita, até romper com o movimento. Não 
deixou de ser, porém, um incômodo para esquerda e 
direita pelas críticas e denúncias que fazia, sem ligar 
para partidos e prestígio, condenando atrocidades 
e pequenezas de sistemas políticos os mais diferen-

Os “Bernanôs” e a
história de uma ilustre

DESCENDENTES 
DE FILóSOFO 
FRANCêS 
RADICADOS
EM BONITO 
CONTAM SUAS 
MEMóRIAS

ANo DA  
FRANçA  
No BRASIL

família francesa

Por MoeMa Vilela
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em 1956, José eugênio de 
zayas, Claude Bernanos, 
Georges Tresca e Luís de 
zayas posam com os filhos 
Chantal e Pilar de zayas 
Bernanos, odille e Anita 
Tresca e Dominique de 
zayas Bernanos.



De forma diferente de outros povos migrantes, como japoneses, paraguaios, 
libaneses, turcos e palestinos, os franceses em MS não vieram em alguma onda 
de migração, formando um grupo coeso na motivação histórica da vinda ou na 
exploração econômica de algum nicho de mercado. Muitos turistas vêm em busca 
de intercâmbios menos duradouros, em visitas ao Pantanal e a Bonito, mas quem 
resolve ficar pra valer costuma ter uma motivação bem particular. 

“quando eu ia pensar que ia morar no Brasil? Só o destino, mesmo”, excla-
mou Abdelghani Jalal, nascido em Dijon e filho de pais marroquinos, que conhe-
ceu Maria Helena em 2002. Professora de literatura brasileira em Cassilândia, vol-
tou do passeio a Paris com um namorado, um ano depois convertido de solteiro 
a casado, de técnico em informática de grande empresa a professor particular de 
francês, de cidadão parisiense a morador de Dourados. “Sou uma pessoa sim-
ples, capaz de encontrar felicidade em diversas formas de vida”, comenta, falando  

igualzinho a piada de francês – “Douradôs”, “mais ou menôs”, “salariô”. Apesar 
de sua facilidade para a adaptação, Abdel ainda acha difícil ver a desigualdade no 
país. Agora que tem um filho, talvez resolva voltar à França.   

Já Diane Six “não trocaria Campo Grande por nada”. “Não mudaria para 
São Paulo, para o Rio, por causa da qualidade de vida. Aqui tem segurança e 
tranquilidade.” ela saiu da França com 14 anos, quando seu pai veio trabalhar 
no Proálcool (programa governamental de substituição em larga escala de 
combustíveis veiculares) , em 1976. em São Paulo, conheceu seu marido, cujos 
pais chegaram ao Brasil em lua de mel e não voltaram. Formado em agrono-
mia, ele veio cuidar das terras da família em Costa Rica (MS), em 1980. 

Cuida de fazenda também a família Louvet, que tirou visto definitivo para o Bra-
sil em 1959 e acabou se dedicando à pecuária em Mato Grosso do Sul, com Louvet 
tendo sido nomeado cônsul honorário da França em MS de 1987 até 1994. Apesar 
de estarem por aqui há tanto tempo e de três dos seus quatro filhos morarem em 
Campo Grande com suas famílias, o casal ainda fala em francês entre si. 

quem acompanha esses intercâmbios entre franceses e sul-mato-grossenses 
é Arlete Chaves, cônsul da França em MS desde 1997, quando o Consulado Ho-
norário da França no estado encontrou sua sede na Aliança Francesa de Campo 
Grande, que Arlete coordena. A escola foi fundada em 1961 pela professora Glo-
rinha Sá Rosa, ex-aluna da Aliança Francesa no RJ, um pouco antes de Arlete sair 
para estudar na França, de 1966 a 1969, e voltar definitivamente ligada à sua 
história e cultura. 

No Ano da França no Brasil, em 2009, Mato Grosso do Sul integrou o even-
to idealizado pelos ministérios da Cultura e das Relações exteriores. Instituições 
como a Fundação de Cultura de MS, a Aliança Francesa e o Sesc promoveram 
mostras de cinema, palestras, exposições e apresentações musicais, relembrando 
e alimentando um pouco dessa história em que, mais forte que as trocas econô-
micas, os intercâmbios culturais não só marcaram muitas vidas como deram ori-
gem a realizações nos âmbitos da arte, cultura, ciência, educação, projetos sociais, 
tecnologia, moda, gastronomia e turismo, promovendo, algumas vezes, grandes 
influências no olhar e no pensamento brasileiro.

tes, como o fascismo, o nazismo, o comunismo e 
a democracia. Em seus romances, ensaios e nume-
rosos artigos para a imprensa internacional, Berna-
nos apontou a pena para a Guerra Civil Espanhola, 
o Acordo de Munique, o materialismo moderno, o 
tecnicismo e a pobreza espiritual e moral da classe 
média. Católico fervoroso, colocava a religião e os 
ensinamentos cristãos no cerne de seu pensamento. 
Na literatura, foi premiado pela Academia Francesa e 
se tornou best-seller por obras como “Diário de um 
pároco de aldeia” (1936), cuja adaptação para o ci-
nema deu ao diretor Robert Bresson o Leão de Ouro 
em Veneza, em 1951.

“De criança, lembro de Bernanos escrevendo nos ca-
fés. Instalava-se numa cadeira e ficava escrevendo longe 
da bagunça dos filhos e no meio do burburinho”, conta 
o genro, José Eugênio de Zayas D’Harcourt, que conhe-
ceu a mulher, Claude, quando ela tinha 12 anos e as 
famílias moravam em Palma de Mallorca, na Espanha. 
Quando os dois jovens se reencontraram, em 1946, em 
Paris, casaram-se e resolveram vir para o Brasil. 

Espírito aventureiro, José de Zayas fugia da Espa-
nha pobre do pós-guerra, enquanto Claude voltava a 
um sonho do pai, que se apaixonou pelo país quando 
veio para cá em suas inúmeras mudanças em busca de 
condições melhores de vida. Procurando o que podia 
explorar em terras brasileiras, José acabou contrata-
do por uma empresa francesa que lhe encomendou 
plantas aromáticas. Passou uma semana na Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro estudando qual seria o me-
lhor solo para suas plantações de cidreira, patchuli, ve-
tiver. Depois de algumas expedições pelo país, chegou à 
conclusão de que seria o da Serra da Bodoquena, pelas 
temperaturas e os solos ricos em calcário e minerais, e 
vieram para Bonito. 

A família foi a primeira a ter rádio amador e tra-
tor na região. Patrolaram a rua que hoje é a Pilad 
Rebuá, a principal da cidade, e trabalharam na Fa-
zenda Serradinho durante dez anos, exportando as 
essências  para a Europa, os EUA e a ásia. Mudaram-
se para outras cidades, até para o México, mas, no 
meio dessas andanças, alguma parte da família esta-
va sempre na Fazenda Iguaçu, que foi comprada em 
1955 como um recanto eternamente guardado, hoje 
habitada por José e as filhas Pilar e Chantal, além da 
neta Naíra. 

Na Fazenda Iguaçu, trabalhando no plantel de 150 
cabeças de gado e se valendo de água encanada, luz 
elétrica e computador, os Bernanos de Zayas lembram-
se bem dos choques da chegada. Além das limitações 
de infraestrutura, o encontro com outra cultura mar-
cou bastante. Pilar lembra-se de Irma, filha mais velha 
de “Guri Bugre”, índia de 14, 15 anos, que pegava 
roupas estendidas a secar nos varais. “Ela vinha falar 
com a gente usando as nossas roupas. Não escondia 
nada porque não estava roubando, só estava pegando 
o que achava bonito!”

Na sede da fazenda, as paredes comportavam 
perfurações para caber a espingarda, caso fosse pre-

Franceses em Mato Grosso do Sul

Com o primeiro trator da região, a família patrolou 
a Pilad Rebuá, hoje a principal rua de Bonito
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ciso se defender de onça e bandido, embora José de 
Zayas não gostasse de usar armas. Tinha lutado boxe 
e botava respeito, mas, por precaução, obrigava todo 
mundo a desembainhar os facões e a tirar as pistolas 
do cinto quando dava os bailes na fazenda. “Se dois 
homens quisessem dançar com a mesma moça, sabe 
como é que se resolvia a coisa?”, pergunta e responde 
seu José, engatilhando uma espingarda imaginária. 
“Paou!, tome balaço.”

A trilha sonora das festas era resultado de um gosto 
musical que os Bernanos de Zayas adquiriram no Mato 
Grosso do Sul: as modas de viola, guarânias e polcas pa-
raguaias, que encantavam especialmente Claude. Quem 
soubesse tocar ou cantar, trazia o violão, a viola, a sanfo-
na ou o gogó mesmo. Senão, a família rodava na vitrola 
os LPs de Délio e Delinha, Tião Carreiro e Pardinho, Tonico 
e Tinoco e Pedro Bento e Zé da Estrada. Quando dava 
meia-noite, o pai botava música clássica. “Aí o pessoal se 
dispersava, ia buscar as armas em cima da mesa... Wag-
ner, Beethoven, Tchaikovsky... ih, era o fim da festa!”

Filho de uma nobre família francesa, quando 
criança, em 1929, José de Zayas brincava com a filha 
do general Franco, amigo íntimo de seus pais que se 
tornou ditador militar na Espanha entre 1936 e 1975. 
Oitenta anos depois, em 2009, é avô dos bisnetos 
bonitenses de Bernanos, um dos grandes denuncia-
dores da ditadura franquista. E acaba de perder a 
mulher. Quando a entrevista já havia acabado e falá-
vamos de outros assuntos, sem querer perguntei, me 
dando conta em seguida da delicadeza da questão, 
se ele achava que havia algo depois da morte. Como 
o pai, Claude Bernanos era profundamente religiosa, 
mas José de Zayas, que quase tinha sido padre, foi 

transformando sua fé silenciosamente ao longo da 
vida adulta. Depois de um silêncio, olhou para a sala 
como se eu não estivesse do lado e virou-se subita-
mente, como se tivesse a resposta de uma charada. 
Com uma expressão muito sua, sorriso provocador, o 
queixo pra cima e as sobrancelhas grossas de espa-
nhol arqueadas em desafio ao que você estivesse não 
só dizendo, mas até pensando. “Sim!”, gritou. “O 
gene!” Pedi para falar mais, ele desenvolveu: é que a 
história e a memória da família ele não tinha dúvida 
de que ficava. “D’accord?”.

Na década de 30, Corumbá parecia ter sido con-
cebida por Júlio Verne. Os intercâmbios com qualquer 
parte que não fosse o paredão à beira do rio se faziam 
de barco e a maioria dormia em quartinhos empolei-
rados sobre altas palafitas em pleno pântano, abrindo 
a porta para o vazio. O calor úmido podia ser tama-
nho que quem quisesse dormir se transformava em um 
mártir cristão de um novo tipo, atirado num fosso sufo-
cante para servir de alimento aos mosquitos. 

As impressões são de Claude Lévi-Strauss em sua 
passagem por Mato Grosso do Sul. Antropólogo 
franco-belga, um dos fundadores do estruturalismo e 
influente intelectual do século XX, Lévi-Strauss morou 
no Brasil de 1935 a 1939, contratado para ajudar na 
implantação da Universidade de São Paulo. Além de 
lecionar sociologia, excursionou pelo país, registrando 
tudo em “Tristes trópicos” (1955), misto de relato de 
viagem e ensaio científico-filosófico, narrado com poe-
sia, ironia, humanidade. Em busca dos  Kadiwéu, Lévi-
Strauss pegava o trem 
noturno de Bauru até 
o Mato Grosso uno 
e, durante os três dias 
de viagem, apreciava a 
paisagem, cuja mono-
tonia lhe oferecia “algo 
de grandioso e exal-
tante”. Entre Campo 
Grande e Aquidauana, 
Strauss apreciava as 
“falésias deslumbran-
tes da serra de Maraca-
ju” e se preparava para chegar à “paisagem de sonho” 
do Pantanal. Na fazenda que escolheu como base para 
chegar aos Kadiwéu, conheceu o rito do mate entre os 
trabalhadores, considerando a bebida deliciosa, “amar-
ga e perfumada ao mesmo tempo, como uma floresta 
inteira concentrada em umas poucas gotas”. Na Ser-
ra da Bodoquena, analisou a organização social dos 
Kadiwéu que encontrou, últimos representantes dos 
Mbaiá-Guaicuru, admirando sua altivez e encontrando 
na análise da sua arte, na cerâmica e nos padrões da 
pintura o principal caminho para entender sua socieda-
de. Lévi-Strauss completou 100 anos em 2008. 

Sob o olhar 
de Lévi-Strauss

Apaixonada por arte, com trabalhos em teatro, cinema e poesia, Pilar mira o retrato do 
avô. No Brasil, George Bernanos dedicou-se, além da escrita, à agropecuária. Depois de 
uma escala no Rio de Janeiro, mudou-se para Minas Gerais até se estabelecer em uma 
fazenda próxima a Barbacena, “Cruz das Almas”, hoje um museu dedicado à sua memória. 
Retornou à França em 1945 a pedido do general De Gaulle, mas deixou manifesto seu 
amor pelo país e a vontade de retornar.

José de zayas encontrou nos 
solos de Bonito as condições 
ideais para suas plantações 
de patchuli, exportado para 
a Ásia, euA e europa

“QUANDO MEU PAI COLOCAVA WAGNER 
NA VITROLA, ERA O FIM DA FESTA!”
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AApesar de distante e de ser ligada ao resto do 
mundo apenas pela navegação fluvial, Corumbá teve 
o seu primeiro teatro lá por volta de 1882, quando 
não havia ainda luz elétrica nem água encanada e 
plácidas vacas leiteiras dormiam ali pelas imediações 
da rua Tiradentes, que se chamava São Pedro.

Segundo a crônica de Péricles da Silva Rondon 
publicada no Anuário Corumbaense de 1940, a “Ci-
dade Branca mais parecia uma vila gozando foros de 
cidade, pois já era comarca, tinha juiz de Direito, juiz 
municipal e outras autoridades. Publicava-se um se-
manário impresso em Marinoni, que se denominava 
O INICIADOR. Um navio da Companhia Nacional de 
Navegação, hoje Lloyd Brasileiro, ancorava no porto 
uma vez por mês, trazendo, além de cargas e passa-
geiros, os jornais da CORTE com as notícias frescas 
do resto do mundo. Era algo intenso o intercâmbio 
comercial com o Paraguai e outras repúblicas do rio 
da Prata.”

E o cronista ainda afirma: “Os sírios, nessa época, 
ainda não eram comerciantes, alguns que apareciam 
eram chamados MASCATES, porque traziam apenas 
a tradicional caixa de tela com um complicado sorti-
mento de coisas baratas. A cidade não tinha um único 
logradouro público, não se conheciam ainda o BAR ou 
CAFé e algumas casas de bebidas, em pequenina es-

cala, se denominavam BOTEQUINS. Como diversão, 
o povo conhecia somente as tradicionais festas do 
Senhor Divino, São Benedito, São Pedro, Santo Antô-
nio e São João. Cada uma dessas festas constituía um 
acontecimento. Organizavam-se touradas, cavalhadas 
e, lá um ou outro ano, conforme o IMPERADOR (fes-
teiro), improvisava-se um teatrinho na Praça da Matriz 
para divertimento do público (...).”

Não é necessário dizer, então, que para uma 
população acostumada com festinhas religiosas, 
saraus repetitivos e bocejantes, esse teatrinho po-
pular que improvisaram na Praça da Matriz tenha 
caído no agrado de todos. O sucesso foi tanto que 
motivou um grupo de jovens estudantes, auxilia-
dos pelas moças da sociedade que se interessavam 
pela arte, a fundar uma associação denominada 
Sociedade Dramática, a fim de levar essa nova op-
ção de lazer às famílias – dois ou mais espetácu-
los mensais para quebrar a monotonia das noites 
tristonhas.  

Na rua Frei Mariano, que na época se chamava 
Santa Teresa, num terreno baldio, no meio da qua-
dra entre a Delamare e a 13 de Junho, ergueram 
um modesto barracão de madeira, improvisaram 
um palco e começaram a apresentar pecinhas tea-
trais escritas por eles mesmos.

DO BARRACO 
DE MADEIRA 
IMPROVISADO 
AO IMPONENTE 
PALCO QUE 
“CRIOU PERNAS”
  

Por  
auguSto 
céSar 
Proença

iluStraçõeS:
Daltro

teatro deO primeiro
Corumbá

MEMóRIA
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O sucesso foi absoluto! Filas cresciam na bilhete-
ria. A entrada custava 5$000 réis. Ir ao teatro da Frei 
Mariano passou a ser moda, coisa chic, virou “co-
queluche” na cidade. Todos queriam ver os dramas e 
as comédias que provocavam emoções e estrondosas 
gargalhadas: o público aplaudia de pé!

Não foi por acaso, então, que distintos comer-
ciantes, sensibilizados com o trabalho dos jovens 
artistas que tudo faziam para entreter a população 
corumbaense, farejando o ganho de possíveis lucros, 
resolveram investir no negócio. E investiram pesado.

Com a máxima urgência, naquele mesmo local, 
mandaram levantar grossas paredes de pedra, en-
comendaram as telhas, o madeirame para as vigas, 
todo o material de construção e, em poucos meses, 
o prédio estava pronto.

– Que maravilha! Que obra espetacular! – excla-
mavam os que passavam em frente da fachada. Fazia 
vista aquele edifício, seria o orgulho da cidade, afi-
nal: o primeiro teatro de Corumbá!

A peça escolhida para a estreia chamava-se “O 
fantasma branco”. Uma comédia escrita pelos pró-
prios jovens artistas amadores. Nos bastidores, o 
momento era de alegria, irresistível contentamento, 
muita euforia! Mas o negócio é que as coisas nem 
sempre acontecem como a gente quer.

Na noite anterior à inauguração do estabeleci-
mento, sexta-feira, não sabemos se 13, ingressos 
vendidos, cervejada encomendada, tudo pronto, 
ouviu-se um estrondoso ruído que estremeceu a vi-
zinhança de susto: “ê, ah...gente, o que foi isso? O 
que aconteceu?” – perguntou uma senhora debru-
çada na janela da casa, já tossindo, asfixiada com o 
poeirão que se levantava. “Foi o teatrinho que ruiu, 
dona” – respondeu-lhe alguém que passava.

– Crendeuspadre!...
E era verdade. Com a pressa, o carpinteiro havia 

colocado madeira ainda úmida em todo o vigamento. 
E, com o sol forte que bateu naqueles dias, o madei-
rame foi secando a ponto de não suportar o peso das 
telhas (também colocadas às pressas) e tudo veio abai-
xo, ficando de pé só as grossas paredes de pedra. 

E assim o primeiro teatro de Corumbá teve um 
fim trágico e triste. Dizem que o madeiramento apro-
veitável foi “criando pernas” e tomando rumos igno-
rados. Mas os escombros ficaram ali, como relíquias, 
durantes anos e mais anos... e quando passava um 
viajante que chegava à cidade e perguntava o que 
tinha sido aquilo, um menino lhe respondia: “Vovô 
fala que foi um teatrinho que ruiu!”

Por ironia do destino, durante muitos anos os co-
rumbaenses conviveram com os escombros de um 
lindo cinema construído para ser teatro também: o 
Cine Teatro Tupi, ponto de encontro da minha ju-
ventude, na década de 60, e que acabou entre es-
combros, resto de um violento e maldoso incêndio 
que o consumiu em poucas horas; ele, e tudo o que 
dentro dele existia: as poltronas, o palco, a tela pa-
norâmica (cinemascope), mais de dez altofalantes, os 
ventiladores e as maravilhosas esculturas em gesso 

que ornamentavam as paredes da sua entrada, obra 
do saudoso artista espanhol, radicado em Corumbá, 
Antônio Burgos. Uma pena! 

Isso confirma aquele velho adágio popular, que 
diz o seguinte – a história se repete, uma vez como 
farsa, outra como tragédia.

“NOS BASTIDORES O MOMENTO ERA DE ALEGRIA, IRRESISTÍVEL 
CONTENTAMENTO, MUITA EUFORIA! MAS O NEGóCIO é QUE AS 
COISAS NEM SEMPRE ACONTECEM COMO A GENTE QUER”

Augusto César Proença é escritor, roteirista e pesquisador em 
história regional. é autor de seis livros e lança em 2009 sua 
sétima obra, “Rodeio a céu aberto – a bravura do pantaneiro”, 
com apoio do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS). 

este conto foi ilustrado pelo artista plástico Daltro, que 
desenvolve oficinas na Casa de Cultura Luis de Albuquerque, 
além de projetos sociais na cidade de Corumbá (MS).
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O Porto Geral de Corumbá e o casario iluminado por Jorapimo, o altar de 
geometria harmônica de Ignêz Corrêa e os traços abstratos de cores intensas 
de Wega Nery transbordam dos novos quadros adquiridos pelo Museu de 
Arte Contemporânea (Marco). As pinturas, agora do acervo permanente, 
foram adquiridas com recursos do prêmio de 90 mil reais do edital Artes 
Plásticas Marcantonio Vilaça. Promovido pela Fundação Nacional de Artes 
(Funarte), em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional 
(Iphan), o edital é destinado à aquisição de obras de arte. Oito instituições 
museológicas em todo país foram contempladas, comprovando a capacida-
de de manutenção do acervo e de exposição. 

Maysa Barros, coordenadora do Marco, explica que o prêmio coloca Mato 
Grosso do Sul no contexto nacional. “O Marco já é uma referência no Cen-
tro-Oeste e no Brasil.” Ela acredita que tal fato se deva à seriedade das expo-
sições, ao cuidado com a curadoria, com a seleção dos artistas e suas obras, 
além da política de aquisição de acervo do museu. 

Fundado em 1991, o Marco possui uma área construída de quatro mil me-
tros quadrados, com cinco salas de exposição. Naquela que abriga o acervo 
permanente, o visitante se depara com a ousadia de Lídia Baís, o talhe rústi-
co e poético das esculturas de Conceição dos Bugres e mesmo a subversão 
de artistas contemporâneos. Doações ao longo dos anos, inclusive das famí-
lias dos artistas, permitiram a manutenção de uma coleção de 1,5 mil obras. 
Outros quatro espaços são abertos para mostras temporárias, selecionadas 
via edital.  

O museu desenvolve projetos que estimulam a interatividade com os vi-
sitantes, conforme explica a gestora, como visitas diárias de escolas, que 
são guiadas, e oficinas de sensibilização. “As crianças não vêm apenas para 
olhar. Elas interagem com o museu e se tornam multiplicadoras do nosso 
trabalho. Voltam e trazem os pais consigo.”   

Trio de talentos

Wega Nery (1916- 2007)  
foi pintora, desenhista e gravadora.  

Nascida em Corumbá (MS), estudou pintura  
e desenho na escola de Belas Artes de São Paulo. 

Depois de ter participado de 12 bienais  
e realizado 80 mostras em várias cidades brasileiras,  
a artista deixou uma obra com mais de mil quadros, 

marcados pela figuração e depois pelo abstracionismo. 
Ao lado, “Última tarde de um Império  

em chamas” (80x102 cm).

Jorapimo (José Ramão Pinto de Moraes) nasceu 
em Corumbá, em 1937. Tendo como eixo o Pantanal, 

seus quadros trazem a luminosidade das águas do rio 
Paraguai e a imponência do Casario do Porto Geral. 

Suas figuras humildes, lavadeiras, pescadores e canoeiros, 
pertencem a um mundo de luta pela sobrevivência.

Ao lado, “Porto de Corumbá” (65x80 cm).

Ignêz Maria Luiza Corrêa da Costa (1907–1987) nasceu 
em Cuiabá. estudou com Cândido Portinari em meados 
dos anos 1930, sendo influenciada pelos traços cubistas.  
Foi uma verdadeira pioneira da pintura na região. 
Com cores vivas, mantinha certa inocência interiorana. 
em Campo Grande, registrou cenas e tipos de rua, 
pintou diversos florais e paisagens. Acima, “Altar”, (36x26 cm).
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Literaturademocrática

Peças teatrais, danças, filmes, CDs, DVDs, livros, trabalhos cien-
tíficos, pesquisas, palestras e cursos já foram produzidos ou vão 
chegar ao público em 75 projetos aprovados pelo Fundo de Inves-
timentos Culturais (FIC) em 2008 e 2009, benefícios que somam 
dois milhões de reais.  

Mais de ¼ da verba, 545 mil reais, foram destinados aos 
livros. O escritor do mundo dos ervais da região de fronteira, 
Hélio Serejo, teve seus personagens peculiares reunidos em obras 
completas, organizadas pelo historiador Hidelbrando Campestrini. 
As pesquisadoras Maria da Glória de Sá Rosa e Idara Duncan, na 
foto, ao lado de Américo Calheiros, presidente da Fundação de 
Cultura de MS, recolheram depoimentos das sonoridades urbanas, 
sertanejas e eruditas, além da voz da crítica, no livro “A música de 
Mato Grosso do Sul: Histórias de vida”. Entre os contemplados de 
2009, o antropólogo álvaro Banducci Junior contará a história de 
um líder religioso que, apesar de mudo, arrebatava muitos fiéis, no 

livro “Romaria do Si nho  zinho – devoção e fé em Bonito/MS”. 
Na música, gêneros tão diversificados quanto o de Giselle Sa-

ter, ópera Cavalleria Rusticana, Dimitri Pellz, Deletrônica e Aurélio 

Entender o contexto social e histórico de “A rosa do 
povo” (1945), de Carlos Drummond de Andrade, ou o tra-
balho de artesão com as palavras de Manoel de Barros em 
“Memórias inventadas: a infância” é bem melhor quando 
temos ao lado quem entende do assunto. Além de fazer 
toda a diferença nas questões do vestibular, o diálogo so-
bre literatura amplia a visão de mundo. O projeto “Vesti-
buler”, da biblioteca pública estadual Dr. Isaías Paim, tenta 
criar justamente esse clima para o vestibulando. A ideia é 
promover bate-papos do público com alunos do último 
semestre do curso de Letras da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS) e estudiosos da literatura. 

O projeto é desenvolvido desde 2008 e, para partici-
par, o estudante da escola pública só precisa se associar 
à biblioteca. Se vem de instituição particular, deve doar, 
também, duas obras literárias. Josemar da Silva Pawi-
loski, 1° lugar em História em 2009, passou pela expe-
riência. “Eu pegava as obras na própria biblioteca para 
ler e nas palestras tirava as minhas dúvidas. Tive muita 
dificuldade em responder às questões das obras que não 
acompanhei no Vestibuler.” Morador de Miranda, ele foi 
aluno da rede pública estadual e ficou oito anos fora das 
salas de aula. “Não tive contato com cursinho ou com 
preparatórios. A biblioteca me fornecia todo o material 
necessário para os estudos.” 

A integração com o público permite aos estudantes 
do curso de Letras ampliarem o conhecimento literário. 
O acadêmico do 3º ano, Walterley Cunha, participa como 
palestrante e acha a experiência imprescindível para sua 
formação profissional. A intenção é ampliar o projeto. O 
bibliotecário responsável, Aparecido Melchiades, informa 
que o “Vestibuler” deve ser levado às cidades que pos-
suem campi da UFMS e UEMS, com acadêmicos do inte-
rior comentando as obras.

à diversidade

Miranda integram os 27 projetos da área contemplados pelo FIC. 
O Balaio Jazz turbina ritmos da fronteira com muito jazz em raro 
registro de CD instrumental. A banda Facas Voadoras, revelação 
recente, com clipe na MTV, foi outra contemplada. Já a cantora 
Evelyn Lechuga viu no edital uma oportunidade para promover 
carreira solo e não desperdiçou. “Eu não tinha como investir, pois 
produção musical, contratação de músicos, estúdio e prensagem 
de CD são muito caros.” Ela prepara o seu novo trabalho, “O argo-
nauta”, que teve o investimento do FIC de até 20 mil reais. Novo 
edital deve ser lançado ainda em 2009, em dezembro, com prazo 
maior, de 45 dias. 
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Colaboraram com informações 
para as Janelas: Daniel Belalian, 
Gisele Colombo e Rodrigo Ostemberg.



 

Pontosautonomia
protagonismode

e

PARCERIA ENTRE 
SOCIEDADE CIVIL 
E PODER PúBLICO
PROMOVE 
CRIAçãO DE MAIS 
29 PONTOS DE 
CULTURA EM MS

em encontro de 
lideranças de pontos de 
cultura, excluídos viram 
protagonistas

Até o final de 2009, cerca de 2,5 mil pontos de 
cultura estarão em atividade no Brasil. Criado em 
2004, o projeto a cada ano aumenta sua rede de 
conexões. Em Mato Grosso do Sul são 14 em funcio-
namento, 13 ligados diretamente ao governo federal 
e um com a mediação da Fundação de Cultura do es-
tado (FCMS). Mais 29 serão selecionados na segunda 
edição do edital para pontos estaduais, com resulta-
do previsto para o final de 2009.

Será preciso selecionar mais propostas pois, em 
2008, de 30 projetos apresentados, apenas o ponto 
de cultura Casa de Ensaio, com sede em Campo Gran-
de, foi contemplado. Diante da dificuldade dos prota-
gonistas sociais em avaliar tecnicamente seus projetos, 
a fundação realizou oficinas gratuitas de capacitação, 
em consonância com as exigências do edital. 

A gerente de projetos da FCMS, Adriane Cação, 
conta que participaram representantes de 45 muni-
cípios do estado e 115 instituições, das quais 48 en-
viaram projetos. “Muitos desistem do processo pela 
complexidade, por falta de serem formalmente lega-
lizadas”, informa Adriane. Muitos dos proponentes 
também não mantêm em suas instituições pessoas 
qualificadas ou com algum conhecimento na área jurí-
dica e contábil. “Esse profissional é muito importante, 
tanto na escrita do projeto quanto no momento da 
prestação de contas.”

Cada ponto recebe 180 mil reais em parcelas di-
vididas para os três anos de atividades, dos quais 20 
mil devem ser destinados à aquisição de um kit mul-
timídia, constituído por câmeras fotográficas, filma-
doras e computadores configurados por softwares 
livres. Adriane Cação informa que os investimentos 

do governo federal são da ordem de 3,7 milhões de 
reais e a contrapartida estadual, de 1,8 milhão. 

“Sabe aquela música ‘Notícias do Brasil?’, per-
gunta Célio Turino, que idealizou o programa Cultura 
Viva e o projeto Ponto de Cultura do governo fede-
ral. A canção de Fernando Brant e Milton Nascimen-
to traz referências de otimismo, como “aqui vive um 
povo que é mar e que é rio, o seu destino é um dia 
se encontrar”. Anuncia, ainda, que “tem gente boa 
espalhada por esse Brasil/ que vai fazer desse lugar 
um bom país”. 

Para Turino, secretário de Programas e Projetos do 
Ministério da Cultura, estas formas de gestão, como 
sugere a canção, devem ser participativas, contribuir 
para a descentralização do poder do Estado e estabe-
lecer relações de confiança, e não de controle, entre 
governo e população. 

Convidado, em 2004, para coordenar um progra-
ma do governo federal de construção de centros cul-
turais pelo Brasil, Célio Turino optou por se arriscar e 
propor uma solução diferente. Em vez de construção 
de espaços físicos, sugeriu a criação de parcerias e in-
centivo às ações sociais de cunho cultural já existen-
tes e conduzidas pela sociedade civil, “por esse Brasil 
que brota por baixo das instituições públicas”. 

Inicialmente com foco voltado para a cultura po-
pular, os pontos de cultura visam contemplar todo 
tipo de manifestação cultural. “Em um primeiro mo-
mento era preciso embaralhar mais o jogo, quebrar 
ideias de que a cultura erudita é superior à cultura 
popular.” Segundo o secretário, as bases que susten-
tam o programa são a autonomia, o protagonismo e 
o empoderamento. (luiza roSa)
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um belo trabalho de in-
clusão social e cultural é o 
que faz a Superintendência 
de Cultura da Fundação de 
Cultura e Turismo do Pan-
tanal, em Corumbá, que 
atende 650 jovens e crianças 
da Rede Pública de ensino. 
A oficina de Dança, que se 

recicla a cada ano, forma, se não bailarinos, no-
vos cidadãos. São capacitados também cerca de 
250 alunos pela escola de Música da Banda Ma-
noel Florêncio, que atua com 45 componentes, 
tendo sido premiada dentro e fora do estado.

PeNINHA
artista plástica

em Três Lagoas, a cada bimestre 
acontecem exposições no saguão 
antigo da prefeitura que vale 
a pena conferir. As peças têm 
mostrado muita qualidade nas 
produções dos artistas regionais, 
que têm ali um bom espaço para 
apresentarem seus trabalhos. Nós 

já tivemos a exposição “Três Lagoas corpo e alma” 
durante as comemorações do aniversário da cidade, 
com quadros que traziam figuras importantes da ci-
dade, desde paisagens até personalidades ilustres. em 
homenagem às mulheres, tivemos “A figura feminina 
na pintura”, com mais de 20 telas presenteando as 
mulheres em seu dia internacional. Duas exposições: 
“Primavera em telas”, e “Negritude”, sobre a cultura 
afro-brasileira também são uma ótima opção cultural 
pra quem for até Três Lagoas.

MeIRI CoSTA
artista plástica

um dos maiores talentos da 
música regional (caipira) de Mato 
Grosso do Sul é o cantor, composi-
tor e violeiro Aurélio Miranda, que 
completou 35 anos de carreira com 
o lançamento do CD “35 anos de 
viola”. uma trajetória marcada pelo 
sucesso. Das 12 faixas, oito são de 
autoria de Aurélio, uma em parceria 

com Sandro Nemir e outra com Sérgio Cruz. “Pelo Rá-
dio”, de Geraldo e Celito espíndola e, pra mim uma gra-
ta supresa, a belíssima regravação de “Meu Carnaval”, 
de Guga Borba, do Filho dos Livres. Na década de 70, 
Aurélio venceu o Primeiro Festão, festival promovido 
pela Tv Morena, com a música “estrada de chão”. Na 
época ele integrava o trio Cruzeiro, Tostão e Centavo. 
Me lembro da grande final, eu estava no júri. Foi no 
Morenão, com portões abertos e apresentação do ator 
da Rede Globo, Lima Duarte. o prêmio, um Fusca zero 
quilômetro. Desde então, a cada novo disco, Aurélio re-
grava “estrada de chão” com outro arranjo e dá vida 
nova para este que é um dos seus maiores sucessos. é 
ótimo que ele regrave “estrada de chão”, assim a nova 
geração pode conhecer esse que é um clássico da músi-
ca de Mato Grosso do Sul. vale a pena ouvir “35 anos 
de viola”. Aurélio Miranda dá um show de voz e viola 
em canções que fazem o nosso coração feliz. Parabéns, 
Aurélio, e que venham mais 35 anos de muito sucesso.

CIRo De oLIveIRA
jornalista

é preciso ficar atento, pois a cultura em 
Campo Grande tem vivido um momento 
de efervescência. Aliás, desde a divisão do 
estado, a cidade ganhou não somente em 
autonomia política, mas em autonomia 
cultural. os artistas daqui passaram a 
mostrar seu valor e a batalhar por espaços, 

que têm conquistado bravamente. é 
imperdível conhecer, por exemplo, o Memorial Popular 
da Cultura, na Fernando Corrêa da Costa, e o Museu 
de Imagem e Som (MIS), onde acontecem eventos, 
encontros e cursos constantemente. Há também o 
Centro Cultural José octávio Guizzo, que abriga o teatro 
Aracy Balabanian com ótimas opções de peças de teatro. 
e vale lembrar ainda a Casa do Artesão e as duas conchas 

acústicas – a Helena Meirelles, no 
Parque das Nações Indígenas, e 
a Família espíndola, na Praça do 
Rádio Clube. enfim, são muitas 
as opções culturais oferecidas em 
Campo Grande, basta ficar atento 
e aproveitar este bom momento.

IDARA DuNCAN
pesquisadora e  

produtora cultural

Sou ivinhemense e, desde 
que me entendo por gente, 
venho acompanhando as 
questões culturais dessa re-
gião. é importante pontuar o 

espaço Cultural Nova Cena com três grupos de 
teatro que está sendo aberto em Nova Andradi-
na. em Ivinhema, a Fundação Nelito Câmara faz 
não só o Festival de verão, que vai para a ter-
ceira edição, mas um trabalho de arte-educação 
com aula de música, teatro, língua estrangeira e 
o Grupo experimental de Teatro, o GeT. Também 
proporciona a Folia de Reis da cidade. Temos 
o Festival de Teatro, em Naviraí e em Glória de 
Dourados. o grupo Pé de Moleque é tradicio-
nal e faz a Paixão de Cristo todos anos. A região 
reúne mais de cinco, seis mil pessoas. Chegan-
do a Dourados, temos uma nova vida cultural, 
uma nova cena. o Festival Prelúdios da Prima-
vera é um momento em que se reúnem grupos 
musicais de vários lugares do país e da Améri-
ca Latina. é organizado e desenvolvido pela 

Coo r    denadoria de Artes 
da uFGD [universidade 
Federal da Grande Doura-
dos]. Tem música clássica, 
MPB e contemporânea. 
o Festival Internacional 
de Teatro (FIT) está na se-
gunda edição. e não tem 
como deixar de falar do 
curso de Artes Cênicas da 
uFGD, o primeiro do esta-
do, que realizou um pri-
meiro circuito de perfor-
mances. No fim do ano, 
nas férias, venha para as 
cidades do interior. Nós 
temos o Festival de verão 
de Ivinhema, com todas 
as acepções artísticas, 
música, oficinas, cinema, 
teatro, música-teatro. A 
gente tem que começar 
a olhar com outros olhos 
o interior e valorizar a sua 
cultura.

GICeLMA CHACARoSquI 
doutora em Comunicação 
e Semiótica, professora de 

artes cênicas da UFGD

Sugestões 
de quem conhece
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Que bom, em tempos tão difíceis, poder dar continuidade ao projeto 
da revista cultura eM MS, que em sua segunda edição discute a parceria, 
que deveria ser tão natural, da cultura com o turismo – com expectativa de 
que o material preparado sobre o tema descortine novos horizontes para 
aqueles que trabalham nas duas áreas, e na certeza de que os resultados 
serão sempre altamente positivos quando essa interação ocorrer, uma vez 
que há potencialização de esforços, descobertas e conquistas que poderão 
ser vislumbrados em mais empregos e renda para os atores envolvidos. é 
importante destacar a preocupação do governador André Puccinelli com 
essas duas áreas, incentivando, inclusive, para que representem novas 
matrizes econômicas para Mato Grosso do Sul. 

Junto ao tema da cultura e do turismo, esta edição traz discussões 
importantes sobre as atividades culturais realizadas neste ano no estado, com 
reflexões sobre a arte e a cultura em diferentes gêneros e áreas – lembrando 
dos bastidores do teatro, da importância social das bandas e fanfarras e da 
música erudita desenvolvida hoje, celebrando nosso patrimônio histórico e 
cultural por meio do fotojornalismo ou da beleza e vivacidade de nossas festas 
populares, refletindo acerca dos choques culturais atuais sobre a população 
indígena de MS e sobre tantos outros aspectos culturais presentes em nossa 
contemporaneidade, entre diversas outras discussões e notícias.

Malgrado as vicissitudes econômicas por que passa o planeta, com suas 
naturais consequências para a cultura, o estado de MS manteve a execução 
das propostas elencadas para o corrente ano e buscou alternativas para 
efetivá-las. Há que se destacar a parceria com o Ministério da Cultura, com 
significativo aporte de recursos oriundos de repasses diretos do ministério, seja 
por meio de programas específicos ou por meio de emendas parlamentares, 
e as contrapartidas do governo do estado, que muito contribuíram para o 
fortalecimento da cultura em Mato Grosso do Sul.     

Sempre com muita confiança no desenvolvimento advindo da cultura, 
agradeço a todos que contribuíram na construção desta revista e espero que 
aqueles que a lerem multipliquem as mensagens nela apresentadas. 

Américo Calheiros
Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

O desenvolvimento que vem da cultura
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