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Quem acompanha as discussões sobre paisagem cultural e

o Geopark Bodoquena-Pantanal perceberá a ligação entre es-

sas propostas e a ideia de desenvolvimento sustentável. Junto

à promoção e proteção de nosso patrimônio histórico, científi-

co, cultural, está a qualidade de vida das pessoas que o cer-

cam. Um sintoma dessa nova visão pode ser conferido no ter-

ceiro artigo da Portaria 127/2009 do Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional, que reconhece o caráter dinâmi-

co da ação humana sobre o território e a incontornável convi-

vência com transformações inerentes ao desenvolvimento. A

compreensão atual sabiamente percebe que não é frutuoso

separar a preservação da busca por melhores condições eco-

nômicas e sociais.

Com essa política integrada em mente, o Governo do Esta-

do de Mato Grosso do Sul tem apoiado fortemente o desen-

volvimento do Geopark Bodoquena-Pantanal desde que ele ainda

era um sonho, uma aspiração de unir interesses humanos de

diversas esferas, até sua consolidação atual. Todos sabemos o

quanto é preciso, na contemporaneidade, buscar novas saídas

para o desenvolvimento, combater cenários de crise com

criatividade, descobrir maneiras novas de valorizar nossas ri-

quezas, enxergar as ações em suas consequências a longo pra-

zo. Por englobar essa série de vantagens e cuidados e estar

voltado para o desenvolvimento local aliado à conservação

ambiental, o Geopark Bodoquena-Pantanal, tema central desta

edição da revista CULTURA EM MS, representa um novo conceito

que agrega diversas possibilidades na construção de um Mato

Grosso do Sul mais forte.

André Puccinelli
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
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conquistando novos espaços
Música de MS

FIC-MS
Investimentos

que movimentam a cultura

O projeto Kit de Difusão Musical, desenvolvido pelo Governo do
Estado por meio da Fundação de Cultura para fortalecer e divulgar a
música sul-mato-grossense dos mais variados gêneros, chegou à ter-
ceira edição em setembro, celebrando o trabalho de cinquenta artis-
tas regionais.   

Serão distribuídos 1.500 kits para rádios, jornais e fundações de
cultura do estado, reduzindo a distância entre estes, os músicos e os
ouvintes. Cada um é composto por dois CDs e um livreto. No pri-
meiro disco estão 100 músicas. No segundo, informações comple-
tas e imagens dos músicos. Já o livreto reúne release resumido,
foto, ficha técnica das músicas e contato dos participantes.

“Além de divulgar em nosso estado, enviaremos o Kit de Difusão
Musical para rádios educativas, universitárias e comunitárias espa-
lhadas pelo Brasil, procurando assim conquistar novos espaços para
os diversos gêneros musicais produzidos em Mato Grosso do Sul e
fomentando a economia criativa”, explica Américo Calheiros, presi-
dente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O projeto já contou com a participação de 175 artistas regionais. A
ideia é promover a circulação dos produtos musicais sul-mato-
grossenses, ampliando o acesso da população do estado e do país ao
que se produz em Mato Grosso do Sul, e ao mesmo tempo apoiar os
músicos, instrumentistas, intérpretes e compositores profissionais.

 Ao registrar o mosaico musical local, o projeto contribui ainda
para a preservação da memória artística e cultural e da própria histó-
ria de vida cantada pelos artistas. Atuando na difusão musical, o
projeto também fomentará a cadeia produtiva da música ao possibi-
litar o reconhecimento dos artistas.                                                 (MB)

Nos últimos quatro anos, o Fundo de Investimentos Culturais
(FIC-MS), gerido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul,
investiu R$ 4 milhões e 200 mil em recursos próprios na concretização
de projetos artísticos executados pela comunidade sul-mato-grossense.
Foram 37 projetos culturais contemplados em 2008, 29 em 2009,
27 em 2010 e 40 em 2011 – um total de 133 trabalhos.

 Em 2011 o Fundo aplicou R$ 1 milhão e duzentos mil em projetos
selecionados e aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura, após
análise feita pela equipe técnica do FIC-MS e da Procuradoria Jurídica
da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O teatro sul-mato-grossense, área de interesse do Fundo, rece-
beu R$ 641.002,32, que possibilitaram a realização de peças, pales-
tras e oficinas. Os recursos proporcionaram a realização de quatro
edições do Festival Nacional de Teatro de Campo Grande (FestCamp),
do Cena do Mato (Bienal de Teatro) e da Semana Cultural - MS em
Cena - 5a Representação, além de diversas apresentações,
principalmente no interior, onde há mais carência de opções na área.

“Os festivais têm se mostrado eventos que conseguem agregar
mais público ao nosso teatro, além de possibilitar o intercâmbio
entre a produção teatral de Mato Grosso do Sul e a de outros estados
brasileiros e divulgar essa arte como uma forma de reflexão e entre-
tenimento”, afirma o presidente da Fundação de Cultura, Américo
Calheiros.

O FIC-MS também financiou projetos em todo Mato Grosso do
Sul ao longo dos últimos quatro anos, como Bandas e Fanfarras, Festival
do Sobá, Salão de Artes Plásticas de Aquidauana, MS Street Dance
Fest, Dança MS, Ciclo de Concertos, “Frontera”, Teatro Popular em
Circuito, MS EnDança, Som da Fronteira, Papo de Rua e o 4º Fogo no
Cerrado. Somente nos festivais realizados na capital e no interior o
Fundo de Investimentos Culturais aplicou R$ 781.224,22, contem-
plando folclore, dança, artes visuais, culinária e música.

 “O resultado alcançado pelo FIC-MS nos últimos quatro anos foi
extremamente satisfatório. Posso afirmar que a cena cultural do estado
foi significativamente enriquecida com a execução desses projetos que
beneficiaram a capital e municípios do interior”, diz Calheiros.

AÇÕES DE DIFUSÃO, READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS E INVESTIMENTOS

EM PROJETOS MOVIMENTAM E ENRIQUECEM A CENA CULTURAL DO ESTADO.

Confira a relação de músicos que participam da
3ª edição do Kit de Difusão Musical da Fundação de Cultura:

Campo Grande: Campo Grande: Campo Grande: Campo Grande: Campo Grande:  Alcir Rodrigues, Alex Silva e Osiel, Artur Felipe, Banda
U.S.K, Banda Zuka, Bizarro’s, Carlão e Cleonir - Duo Pantaneiro, Carlos e
Ruan, Castelo, Chico Simão, Curimba, Dimitri Pellz, Dombrás, Flávio Otoni,
Grupo Acaba, Grupo Agarra, Grupo Pantaneiro, Grupo Som do Mato,
Grupo Trembão, Guga Borba, Higor Vasconcelos, Jonavo & Barulho Zen,
Laço de Ouro, Louva Dub, Luis Fernando e Zé Miguel, Marcos Assunção,
Mari Depieri, Max Moura e Cristiano, Nillo di Moraes, Nino e Nara Layde,
Paula Mattos, Paulo César e Renan, Raffa Marin, Robson & Juliano, Rodrigo
& Thayanne, Sarravulho, Silmara e Manu, Tangará e Zé Viola, Thiago e Donizeti,
Thiago & Graciano, Vandir Barreto e Viviane Nunes.

Interior: Interior: Interior: Interior: Interior: Giani Torres (Dourados), Izabella Costa (São Gabriel do Oeste), Paulo
& Miguel (Dourados), Os Urutaus (Rio Brilhante), Osmar da Gaita (Jardim),
Rafaell Sá (Itaporã), Rosy Firmo e Jorge (Jardim) e Surfistas de Trem (Ponta Porã).

Apresentação de teatro de rua no 2o FestCamp.
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A
Portas (re)abertas ao público

A cultura sul-mato-grossense possui muitas mora-
das. Duas delas, dentre as principais, receberam este
ano melhorias e novo visual. O Centro Cultural José
Octávio Guizzo e o Museu da Imagem e do Som (MIS
de MS), na capital, passaram por reformas e reabriram
suas portas para possibilitar mais alternativas a agen-
tes culturais e ao grande público.

Primeiro ponto cultural do governo de Mato Gros-
so do Sul, o Centro Cultural foi reinaugurado em ou-
tubro deste ano, após uma reforma que começou em
junho de 2010. A revitalização melhorou a segurança
e a qualidade técnica tanto no teatro quanto nos de-
mais espaços utilizados pelos artistas e espectadores.

O projeto priorizou a acessibilidade aos portadores
de necessidades especiais com a reforma e manuten-
ção do elevador de acesso ao teatro, adaptação dos
banheiros e instalação da passarela que liga o Centro
Cultural à Fundação de Cultura.

O Teatro Aracy Balabanian foi beneficiado com a
instalação de um novo aparelho central de ar-condi-
cionado. As poltronas receberam manutenção, assim
como o carpete que reveste as paredes e o chão. O
teatro conta também com novo cortinado e novas
mesas de som. A Sala Rubens Corrêa recebeu
climatização e teve suas cadeiras reformadas, estando
apta para receber novamente o Cinema d(e) Horror, o
Cine Brasil e o Cineclube, além de novos projetos
audiovisuais, palestras e workshops.

Foram investidos R$ 415.561,00 na reforma do
Centro Cultural José Octávio Guizzo, permitindo a
conservação e modernização desse espaço referencial
das artes sul-mato-grossenses. Localizado na rua 26
de Agosto, antiga rua Velha, considerada a primeira
rua de Campo Grande, o Centro Cultural de Mato Gros-
so do Sul foi fundado por meio de decreto do gover-
nador Wilson Barbosa Martins em 11 de outubro de
1984. Segundo Idara Duncan, foi de grande impor-
tância o empenho de Nelly Martins, artista plástica e à
época primeira-dama do estado, no sentido de mate-
rializar esse espaço.

O terreno abrigou a antiga usina elétrica, fundada
em 1919, que deu lugar em seguida ao prédio do
Fórum da Comarca de Campo Grande, construído na
década de 1960. Na década de 1980 o fórum foi trans-
ferido para o edifício onde funcionavam as repartições
públicas do estado, na Avenida Fernando Corrêa da
Costa (hoje Memorial da Cultura Apolônio de Carva-
lho), que, por sua vez, foram transferidas para o re-

PONTO

REFERENCIAL

DAS ARTES NO

ESTADO, O CENTRO

CULTURAL REABRIU

SUAS PORTAS

OFERECENDO

MAIS SEGURANÇA

E QUALIDADE

TÉCNICA EM

SEUS ESPAÇOS.

Ao alto, fachada do

Centro Cultural e Teatro

Aracy Balabanian. Abaixo,

hall de entrada com

painel de José Octávio

Guizzo em primeiro plano.

Ao lado, rampa de acesso

ao prédio do Memorial

da Cultura.
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Memória viva de um astro

cém-construído Parque dos Poderes. Então, aprovei-
tando a edificação do antigo fórum, foi fundado o
Centro Cultural de Mato Grosso do Sul.

A denominação Centro Cultural José Octávio Guizzo
veio em decreto de 1989, homenageando o advoga-
do, historiador, estudioso do folclore, cineasta,
estimulador de talentos, produtor cultural, músico,
poeta e ex-presidente da Fundação de Cultura, faleci-
do no dia 20 de novembro do mesmo ano. Houve
também em 1989 uma reforma e a construção do
anexo com o teatro.

O Centro abriga salas com nomes de personalida-
des relacionadas à cultura, como Teatro Aracy

Balabanian, Sala Rubens Corrêa, Sala Conceição Ferreira,
Galerias Wega Nery e Ignez Corrêa da Costa.

Funcionou ali a Biblioteca Isaías Paim, atualmente
instalada no Memorial da Cultura Apolônio de Carva-
lho, a Pinacoteca Estadual que deu origem ao Museu
de Arte Contemporânea (Marco) e a Filmoteca, que
funciona hoje no Museu da Imagem e do Som.

E, tratando-se do MIS de MS, o acervo audiovisual
mantido pela Fundação de Cultura do estado está mais
bem protegido após as reformas que também muda-
ram o visual e melhoraram o atendimento do museu.

Localizado no terceiro andar do Memorial da Cul-
tura e Cidadania, na capital, o MIS teve seu espaço
físico reestruturado por meio de dois projetos: Ade-
quação das Áreas de Salvaguarda do Acervo e
Implementação da Sala de Projeção, ambos realizados
com o apoio do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)
e contrapartida do governo estadual. Para isso, foram
investidos mais de R$ 300 mil.

O MIS tem por finalidade preservar os registros que
compõem a memória audiovisual sul-mato-grossense,
efetuando a salvaguarda dos bens culturais que for-
mam a identidade sócio-histórica do estado. O acer-
vo, formado a partir de doações particulares e
institucionais, é composto por um rico material que
contempla categorias como fotografia, vinil, CD, VHS,
DVD, película, livro, catálogo e objeto.

Desde sua criação, o museu desenvolve ações para
formação e a difusão de conhecimento e da cultura
no estado, oferecendo à comunidade uma programa-
ção diversificada, que compreende palestras, oficinas,
cursos, seminários, mostras de cinema e exposições.

“Em 2007 e 2010, o MIS foi contemplado pelo
Edital de Modernização de Museus, elaborado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). Assim, recebeu grande parte do apoio finan-
ceiro desse edital, aplicado não só na instalação e
climatização do museu no Memorial da Cultura, mas
também na instalação de arquivos deslizantes para a
devida adequação das áreas de salvaguarda do acervo
e na implementação da sala de projeção. O governo
estadual investiu também em outras necessidades e
na criação da nova sala de exposição”, explica Rodolfo
Ikeda, coordenador do MIS.                       (Márcio Breda)

Um dos grandes nomes do cinema brasileiro, David Cardoso
é natural de Maracaju e, portanto, um dos ícones da cultura sul-
mato-grossense.

Por seus méritos, tanto como diretor, produtor, roteirista e ator,
desde 2009 a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul mantém
aberta ao público a Sala David Cardoso, no Memorial da Cultura e

Cidadania, com o objetivo de cultuar e difundir o conjunto de sua
obra. A sala abriga materiais que retratam as obras produzidas ao
longo da carreira, assim como objetos pessoais e profissionais.

Para Caciano Lima, coordenador da Sala David Cardoso, cerca
de 1.500 pessoas fizeram visitas orientadas ao local somente neste
ano, incluindo acadêmicos, graças à parceria com o Laboratório de
Antropologia Visual Alma do Brasil (Lavalma) da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul, participando de debates sobre produ-
ção cinematográfica e assistindo a exibições de filmes, inclusive
com a presença do próprio homenageado.

“Uma sala de memória que tem o prazer de ter o seu homena-
geado vivo! Um acervo que não para de crescer e alimentar as ideias
da Sala. Para o ano que vem, várias universidades do interior querem
participar desses debates e exibições, e isso é uma dinâmica cultural
que esse projeto de salvaguarda permite”, explica Caciano. As visitas
orientadas devem ser agendadas pelo fone (67) 3316-9154.
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Além da melhor

conservação do acervo, a

reestruturação do espaço

físico permite ao MIS

oferecer programação

diversificada ao público.

Acima, o dia da

reinauguração. Ao lado,

exposição da Cia. Matte

Larangeira.
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E
Mani    stações

Culturais e Religiosas de MS
FE

Em “A peste, de Albert Camus, os personagens da 
feia, neutra e sem alma cidade de Oran não refletem. 
Segundo o narrador, seus habitantes trabalham para 
enriquecer e a lógica capitalista predomina, engen-
drando a vida de seus cidadãos. Dedicados a criar 
hábitos, suas vidas e amores são submetidos à pressa, 
à rotina e ao instinto. 

Ainda revisitando Camus, uma proposta antro-
pológica curiosa de leitura das cidades:

“Uma forma cômoda de se travar conhecimento com uma 

cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e 

como se morre” (“A peste”).

Se a liberdade poética me permitisse, a esse re-
corte acrescentaria que outra maneira plausível de se 
conhecer uma cidade é perceber como se congraçam 
e confraternizam seus indivíduos. 

Questões fundamentais de fé estão ligadas ao 
modo como vivemos e como pretendemos morrer, 

pois é no espaço da fé que respondemos às perguntas 
de onde viemos e como vamos. Também a crença em 
uma tradição proveniente de um passado imemorial 
ou em um mito fundacional de nossas identidades 
está nos domínios da fé.  Já o amor, o amor é terra 
propícia para o entrelaçamento, é o nascimento e é 
a festa. A montagem de festas populares pressupõe 
um trabalho comunal em que os atores sociais são 
os protagonistas de rituais que se opõem ao seu co-
tidiano no palco da pólis, mas que transmitem suas 
lembranças e reafirmam suas identidades.

Partindo desse princípio, as festas populares reli-
giosas e folguedos folclóricos têm muito a dizer sobre 
as comunidades em que se realizam como local de 
pertencimento identitário, preservando aspectos de 
sua cultura, memória, sentimento, lugar e tradição. 

E para aqueles que vivenciam sua representação de 
mundo, ou parte dela, por intermédio de imagens, sejam 
elas fotografia, cinema ou vídeo, o mapeamento das ma-
nifestações festivas religiosas e culturais de Mato Grosso 
do Sul em uma série de documentários é uma forma de 
registro de nossa memória compartilhada no tempo.

A primeira festa gravada na íntegra foi a de Nossa 
Senhora dos Navegantes em Bataguassu, em agosto 
deste ano. Composta de vários eventos que passeiam 
entre o sagrado e o profano, como bailes, missas, 
churrasco e quermesse, é na travessia do lago da 
Usina Sérgio Motta que o sagrado se nos mostra 
mais revelador. Na belíssima procissão fluvial pelo 
Canal da Santa, o caminho das águas rumo à missa 
campal na cidade de Epitácio-SP se traduz em duas 
horas de terços, louvação e ladainhas. 

Este primeiro registro imagético de nossa tradi-
ção é o resultado de uma iniciativa da Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul em parceria com a 
TV Brasil Pantanal, no qual estão previstas 16 edições 
em vídeo das manifestações populares 
festivas mais relevantes de nosso 
patrimônio histórico imaterial. 

FESTAS ESTIMADAS:

• Folia de Reis em Bodoquena
• Folia de Reis em Três Lagoas             
• Festa do Padroeiro São Paulo 

em Ivinhema
• Festa da Colheita em Maracaju
• Folia dos Malaquias, distrito 

Vila Santa Tereza, no Município 
de Figueirão

• Festa do Divino em Coxim
• Festa de São João da 

Comunidade Quilombola São 
João Batista em Campo Grande

• Banho de São João em 
Corumbá

• Festa de Nossa Senhora 
do Carmo em Coimbra

• Dia de São Cristóvão 
em Dourados 

• Festa do Santo Fujão 
em Costa Rica

• Festa de Nossa Senhora dos 
Navegantes em Bataguassu 

• Festa do Bon Odori em 
Campo Grande 

• Festa da Semana Farroupilha 
em Chapadão do Sul

• Festa de Nossa dos Remédios 
em Ladário 

• Festa de Nossa Senhora de 
Caacupé em Porto Murtinho 
e Ponta Porã

POR LU TANNO
PRODUTORA DE TV
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No caminho das águas, 
o momento mais 
emblemático da 

Festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes em 

Bataguassu.
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Educação patrimonial
Cuidando de nossas raízes

As conquistas científicas alcançadas pela pesquisa
arqueológica e a preservação de todo o patrimônio
cultural e histórico do estado são os temas das próxi-
mas oficinas a serem desenvolvidas por meio do Proje-
to de Educação Patrimonial da Fundação de Cultura
de Mato Grosso do Sul.

Desde o fim de agosto, quando foi realizado o 1º
Simpósio Estadual de Educação Patrimonial, a gerên-
cia de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS realiza
oficinas na capital e nos municípios do interior para
identificar registros e resgatar valores culturais de Mato
Grosso do Sul.

Imprescindível para a adequada proteção do
patrimônio cultural das pequenas comunidades, o pro-
jeto atua em um processo de conscientização, por meio
de atividades escolares de preservação dos marcos e
manifestações culturais, da definição de conceitos, do
esclarecimento de dúvidas, da divulgação e da apre-
sentação dos resultados dos trabalhos e, o mais im-

portante, dividindo res-
ponsabilidades.

“Só se ama aquilo que
se conhece e se funda-
menta na metodologia
científica da história oral.
O projeto ressalta a impor-
tância do conhecimento
do passado para se enten-
der o presente e o registro
para o futuro. Não deve-
mos perder os elos da nos-
sa história. A preservação
é uma questão de educa-
ção”, explica o prof. Amé-
rico Calheiros, presidente
da Fundação de Cultura
de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a pro-
fessora Maria Christina
Félix, coordenadora do
projeto, este ano as ofici-

nas se desenvolveram dentro do tema “Olhares sobre
Mato Grosso do Sul – imagens e palavras”, dando
enfoque a autores regionais, à identidade dos municípios
e ao patrimônio cultural de pequenas comunidades.

Uma dessas palestras teve como tema a Comunida-
de Quilombola São Benedito, de Campo Grande. Às
novas gerações foi proposta uma motivação maior para
enxergar a identidade negra como motivo de
autoafirmação, autovaloração e orgulho pela contribui-
ção que o grupo social exerce na construção da socie-
dade brasileira, principalmente como instrumento para
a reivindicação dos direitos historicamente negados.

Assim como em diversas palestras pelo interior, o
Projeto de Educação Patrimonial objetivou nesse de-
bate reforçar a identidade de alunos oriundos das co-
munidades remanescentes de quilombos e a constru-
ção e a reconstrução da história local, aliando o passa-
do às perspectivas positivas no presente.

“O Projeto Educação Patrimonial pretende fortale-
cer o patrimônio histórico de Mato Grosso do Sul,
dando oportunidade de discutir e aperfeiçoar estas ques-
tões e promovendo, por meio da educação, da
conscientização e da instrução, uma nova geração com
uma percepção mais aguçada, crítica e carinhosa com
tudo aquilo que faz parte da sua própria história, tra-
tando-se de bens materiais ou imateriais”, analisa a
professora Maria Christina Félix.

O ciclo de palestras do projeto continua até o final de
2011. O patrimônio cultural será discutido pelo arquiteto
Rubens Moraes da Costa Marques e pela professora e pes-
quisadora do folclore de Mato Grosso do Sul Marlei Sigrist.
Já o patrimônio arqueológico do estado será tema de ofi-
cina dos arqueólogos e professores Gilson Rodolfo Martins,
Emília Mariko Kashimoto e Divaldo Rocha Sampaio.

O projeto também fechará 2011 com o lançamen-
to de um livro sobre a culinária de Mato Grosso do
Sul, tema de palestras e oficinas no ano passado, e
uma exposição de banners com os resultados do pro-
jeto neste ano. Todas as atividades acontecem no
Memorial da Cultura e Cidadania, na capital, e têm
entrada franca.                                             (Márcio Breda)

Palestras, oficinas,

atividades educativas:

ações a favor do

patrimônio histórico

de MS.
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o que sou, o que me contém
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Incentivada por meu pai, cheguei a Campo
Grande aos 17 anos de idade para cursar odon-
tologia. Depois de formada, sempre estive
engajada em ações pela valorização da minha
profissão. A oportunidade de montar um mu-
seu odontológico para um congresso foi o
ponto de partida para a preservação da me-
mória de nossos pioneiros. Lembro-me com
carinho das visitas e entrevistas feitas aos den-
tistas mais antigos. Aprendendo sobre o pas-
sado e saboreando os quitutes oferecidos, fiz
grandes amizades. Assim surgiu meu primeiro
livro, em 2008: “História de pioneiros – odon-
tologia em Mato Grosso do Sul”, escrito em
parceria com minha colega Nildes Prieto. O
segundo, intitulado “Haisha”, foi escrito para
homenagear os dentistas nikkeis no ano do
centenário da imigração japonesa para o Bra-
sil. Atualmente estou concluindo minha ter-
ceira obra, com histórias de imigrantes que
vieram a Mato Grosso do Sul provenientes da
província de Okinawa, no Japão. Concluído
esse trabalho, seguirei divulgando a área na
qual atuo e que, embora pouco conhecida, traz
muitos benefícios – a ortopedia funcional dos
maxilares. Ainda estranho um pouco quando
as pessoas me chamam de escritora, porque
não se trata de minha especialidade. Porém,
gosto de passar as minhas pesquisas para o
papel.

EDNA YOSHIKO IDE KOHATSU
cirurgiã-dentista

Nasci em São Paulo, na Lapa, com estarda-
lhaço. De nascimento trouxe o nome José
Ronald Gonçalves Rosa Junior. Cresci com lápis,
tinta e outras coisas sempre à mão. Consegui
unir minha paixão por artes à veterinária. Um
dia me disseram que no calendário maia meu
selo galáctico era o Terra Elétrica. Me descreve
bem. Desde que me recordo, estou no
movimento pelo planeta. Sou irrequieto. Tenho
inspiração e ideias no meio do sono, o que me
leva a pensar que minha cabeça não para. E
nesse movimento elétrico da Terra, fui parar no
Pantanal em 1987, como integrante da equipe
que iria desenvolver o primeiro projeto de
ecoturismo no Pantanal, o que viria a se tornar
hoje o Refúgio Ecológico Caiman. Foi paixão.
Virei observador de aves, cavaleiro, amigo dos
campeiros, cantor de fogueira. Agora minha
relação com o Pantanal já era amor. Mas eu não
aguentava mais turistas e suas malas
extraviadas. Pedi para sair. E fui cair em Bonito.
Até engajar-me com a ONG Brazil Bonito, onde
estou. Cabe dizer que nunca parei de desenhar
ou pintar. Hoje me dedico ao problema do lixo
na natureza. Luto para reduzir esse problema
nesse cantinho de paraíso que é Bonito.
Educação Ambiental ainda faz parte de minha
vida e meus desenhos servem para propósitos
que julgo nobres. Estou recentemente às voltas
com a criação de um ponto de cultura em
Bonito, voltado para filmes de animação. E a
garotada já está fazendo arte. Não entendo a
vida sem ela. Desenho, pinto e canto para mim.
E estou aqui para servir.

RONALD ROSA
médico veterinário e educador ambiental

Meu primeiro contato com fotografia
aconteceu por intermédio do meu irmão
mais velho, que revelava seus filmes preto e
branco em um improvisado laboratório do-
méstico.

Conheci a fotografia colorida na década
de 1980 e, posteriormente, servi-me da cor
para fotografar o Pantanal. A intimidade com
Manoel de Barros e sua obra (éramos vizi-
nhos em Campo Grande) me levou a produ-
zir vasto material sobre a temática panta-
neira, razão pela qual por bom tempo, fora
do estado do MS, me tornei conhecido
como “o fotógrafo do Pantanal”.

A praticidade de trabalhar com a cor foi
permeada por dificuldades com o preto e
branco. Após inúmeras tentativas frustra-
das de dominar essa técnica do P&B, o en-
contro com o fotógrafo gaúcho Leopoldo
Plentz foi decisivo para compreendê-la e
aperfeiçoá-la.

Foi nos anos 1990, em Londres, que tive
acesso a cerca de 200 originais da obra do
fotógrafo Henri Cartier-
Bresson. O conteúdo assimi-
lado a partir dessa experiên-
cia se tornou elemento es-
sencial para a formação do
meu olhar. Por volta de 1997
renunciei aos trabalhos co-
merciais e parti para os en-
saios de caráter documental.

As duas séries, “Carvoei-
ros no MS” e “Curtume no
Marrocos”, remetem ao uni-
verso documentado por Se-
bastião Salgado. Sua bri-
lhante trajetória me serviu de
referência, estímulo e cora-
gem. Ele era economista
quando deixou a profissão para se tornar
fotógrafo; eu, estudante do quinto ano de
medicina, abandonei a “estável” carreira de
médico em troca da instável vida do fotó-
grafo freelancer.

Hoje, meu olhar é direcionado a outros
temas, cuja natureza não tem relação com
o universo do Salgado. Carrego influências
de minhas vivências, investigações fotográ-
ficas e de minha própria necessidade de
expressão.

Optei pelos ensaios documentais por
acreditar que através desse caminho o fotó-
grafo tem possibilidades de expressar sua
ideologia e anseios.

      MARCELO BUAINAIN – fotógrafo

Fiquei cego quando era criança e logo passei a
desenvolver uma audição muito apurada. A música
surgiu em minha vida tão espontaneamente quan-
to a nascente de um rio. Aliás, é impossível descrever
com palavras a relação que tenho com ela. É muito
mais do que um simples instrumento de trabalho,
preenche todas as lacunas da alma, os espaços do
meu coração. O sonho de ser violinista foi infinita-
mente maior do que as enormes barreiras enfren-
tadas por mim para chegar até aqui. E foram cen-
tenas, inúmeras. A primeira foi encontrar um pro-
fessor disposto a dar aulas a um garoto cego. Pre-
cisei esperar até os 12 anos e então viajei para
onde ele morava, para ir ao seu encon-
tro, deslocando-me do Amapá, onde vivia com a
família, rumo ao Pará. Em pouco tempo, aquele
professor ensinou-me tudo o que sabia. Com me-
nos de 45 dias eu já interpretava 457 músicas sacras, além de outros gêneros. Nunca parei de
estudar. Já toquei ao lado de grandes nomes, como o maior intérprete de Bach de todos os tempos,
o pianista João Carlos Martins. Hoje vivo em Campo Grande e sou feliz por ter ao meu lado minha
família e pessoas que fazem parte de minha história de sucesso, como o maestro Eduardo Martinelli.
Sou um sul-mato-grossense de coração e agradeço a todos desta terra pelo reconhecimento que
venho recebendo.

                                                                     RITTLHER MARTINS – violinista
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a busca pela singularidade

GILBERTO LUIZ ALVES

Entre a educação e as artes

sul-mato-grossense

ENTREVISTA

– Professor e pesquisador– Professor e pesquisador– Professor e pesquisador– Professor e pesquisador– Professor e pesquisador, colecionador de, colecionador de, colecionador de, colecionador de, colecionador de
artes, estudioso da cultura. Qual sua vocaçãoartes, estudioso da cultura. Qual sua vocaçãoartes, estudioso da cultura. Qual sua vocaçãoartes, estudioso da cultura. Qual sua vocaçãoartes, estudioso da cultura. Qual sua vocação
maior?maior?maior?maior?maior?
– É impossível dissociar esses aspectos. Eles estão
indissoluvelmente entrelaçados em minha vida. Sem-
pre me identifiquei com o trabalho docente, mas,
desde minha época de graduação, na Faculdade de
Ciências e Letras de São José do Rio Preto [SP], hoje
integrante da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” [UNESP], comecei a sentir que, sem
a pesquisa, o ensino não tem vida. Você precisa trans-
mitir conhecimentos que acredita sejam verdadeiros.
O conteúdo didático não pode ser um enlatado,  extraí-
do do livro da moda e despejado sem emoção e
envolvimento na sala de aula. A busca da verdade,
portanto, foi algo que deu sentido não só à minha
atividade de pesquisa, mas também à de ensino. Daí,
também, a motivação para entender a minha área, a
educação, e o espaço onde passei a viver: Mato Gros-
so e, depois da divisão do estado, Mato Grosso do
Sul. No processo, formei uma boa biblioteca, povoa-
da de livros regionais, históricos, educacionais e clás-
sicos. Ela se tornou um instrumento fundamental de
trabalho e, revisitando-a cotidianamente, intensifiquei

MAIS DE 450 OBRAS DE ARTE, UMA BIBLIO-

TECA REFERENCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO,

PROFESSOR E AUTOR COM TÍTULOS RECO-

NHECIDOS EM NÍVEL NACIONAL, GILBERTO

LUIZ ALVES É UM PESQUISADOR INCANSÁVEL.

PAULISTA DE NASCIMENTO, ADOTOU O ES-

TADO QUANDO AQUI CHEGOU, NA DÉCA-

DA DE 1970. GRADUADO EM PEDAGOGIA,

COM PÓS-DOUTORADO EM FILOSOFIA E HIS-

TÓRIA DA EDUCAÇÃO, ALÉM DA ATUAÇÃO

NA ÁREA ACADÊMICA, DEDICA HOJE GRAN-

DE PARTE DE SEU TEMPO A ESTUDOS DE

TEMÁTICAS REGIONAIS QUE LEVEM À COM-

PREENSÃO DA SINGULARIDADE CULTURAL

SUL-MATO-GROSSENSE.

o agradável vício da leitura. A coleção de artes plásti-
cas começou como um apêndice, em 1974. Mas não
comprei o primeiro óleo sobre tela pensando em usá-
lo como decoração. Ele me falava das relações so-
ciais e permitia, como um livro, que eu compreen-
desse a realidade humana. Aprofundei, em paralelo,
estudos sobre estética e, quanto mais estudava, mais
me distanciava das interpretações dominantes sobre
a cultura regional. As ideias correntes ainda fluem,
sobretudo, do senso comum. São apressadas e, mui-
tas vezes, não resistem ao crivo da  crítica científica.
Talvez seja por isso que, mais recentemente, tenho
dado relevo  à investigação de temáticas ligadas à
nossa singularidade cultural. Por enquanto, os focos
de análise estão voltados para as  artes plásticas e ao
artesanato.

Assim, é impossível falar de um aspecto que se
sobreponha aos demais. Tenho muito prazer quando
exerço a atividade de ensino, quando realizo pesquisa
ou quando adquiro uma nova e expressiva obra de
arte. Contudo, não por prazer, mas por necessidade
social, hoje atribuo prioridade ao trabalho de forma-
ção  cultural. Como cidadão, a ele pretendo consagrar
um pouco mais de meu tempo nos próximos anos.

 

Entrevista a Marília Leite,
com fotos de Débora Bah.

Reprodução de obras:
Marian Jan Chudechi Jr.
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– Quando o senhor veio para Mato Grosso do– Quando o senhor veio para Mato Grosso do– Quando o senhor veio para Mato Grosso do– Quando o senhor veio para Mato Grosso do– Quando o senhor veio para Mato Grosso do
Sul e o que o trouxe para esta região?Sul e o que o trouxe para esta região?Sul e o que o trouxe para esta região?Sul e o que o trouxe para esta região?Sul e o que o trouxe para esta região?
– Em 1969 concluí o curso de Pedagogia. Na época
esse curso assegurava uma rica formação em ciên-
cias humanas. A Reforma Universitária de 1968 ain-
da não o mutilara a partir de uma concepção estreita
e burocrática do trabalho didático. Na faculdade, um
grupo de estudantes pensava em sair de São Paulo,
por força da saturação do mercado de trabalho, e
exercer o magistério em outros estados vizinhos. Eu
estava com um grupo de recém-formados que viera
sondar possibilidades de trabalho em Mato Grosso.
Chegamos pelo sul. Em Dourados, o delegado regio-
nal de ensino me convidou para ser diretor e implan-
tar o Centro Educacional de Ponta Porã. Os centros
educacionais eram angulares na política educacional
do primeiro governo de Pedro Pedrossian. Tinham
como novidade o fato de serem escolas integradas,
nas quais a educação infantil e o ensino fundamental
se desenvolviam numa mesma unidade escolar. Os
centros maiores ofereciam inclusive o ensino médio.
Aceitei o convite e trouxe mais outra colega que se
formara comigo em São José do Rio Preto, Wanyr
Scamardi, para exercer a função de  supervisora esco-
lar. Juntamo-nos a Neusa Barauna, Fernando Peralta,
Vera Maria Carvalho Bittencourt e Alcides dos Reis,
entre outros educadores locais, formando uma equi-
pe dirigente cheia de boa vontade e motivada para o
trabalho. O edifício do Centro Educacional de Ponta
Porã era imponente e causava boa impressão, mas,
para fazer a escola funcionar, improvisamos  mesas e
estantes com as próprias embalagens das carteiras
escolares. Quando visitou a escola, o secretário de
educação gostou da iniciativa dos professores  que
administravam a escola e convidou-me para coorde-
nar os centros educacionais de Mato Grosso, dentro
da própria Secretaria de Educação. Permaneci em
Ponta Porã de fevereiro a junho de 1970. Em Cuiabá
trabalhei até o final do ano de 1972. Por incompati-
bilidade com o secretário de educação do governo
José Fragelli, resolvi sair de Cuiabá e aceitei o convite
de Salomão Baruki, diretor do Centro Pedagógico de
Corumbá, unidade integrante da Universidade Esta-
dual de Mato Grosso [UEMT], para trabalhar como
professor de cursos de licenciatura para a formação
de professores. Comecei em Corumbá no ano de
1973. Aproximei-me da área de história da educação
e passei a interessar-me pelas temáticas regionais.
Desde então, liguei-me profundamente às formas lo-
cais de expressão da cultura e, à exceção dos breves
períodos necessários à realização de cursos de pós-
graduação, nunca mais me afastei da região.  Passei
a  sentir-me um dos seus. Em 1988  fui transferido
para Campo Grande, por força da implantação do
Curso de Mestrado em Educação, resultado de um
convênio entre a Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul [UFMS]  e a Universidade Estadual de Cam-
pinas [Unicamp] , que eu ajudara a articular como
doutorando naquela universidade paulista. Fixei resi-
dência na capital e hoje a considero, também, a mi-

nha cidade.

– Como se deu seu mergulho na realidade do– Como se deu seu mergulho na realidade do– Como se deu seu mergulho na realidade do– Como se deu seu mergulho na realidade do– Como se deu seu mergulho na realidade do
estado e o despertar do interesse por sua cul-estado e o despertar do interesse por sua cul-estado e o despertar do interesse por sua cul-estado e o despertar do interesse por sua cul-estado e o despertar do interesse por sua cul-
tura?tura?tura?tura?tura?
– Entendo que os rumos que damos às nossas vidas
não podem ser explicados só por propensões pessoais.
Companheiros de jornada são muito importantes. A
interlocução lúcida, instigante e inteligente nos ajuda
e nos impulsiona. Em Corumbá, meus contatos com
professores do Centro Universitário foram essenciais
para fixar a direção dada às minhas investigações. Não
posso deixar de nomear, em especial, Valmir Batista
Corrêa e Lúcia Salsa Corrêa. Discutíamos muito e, em
primeira mão, comunicávamos nossas descobertas.
Usávamos, inclusive, os recursos uns dos outros. Eles
também formaram uma biblioteca excepcional. Quan-
to aos títulos da parte regional, desconheço qualquer
outro acervo particular que a supere. As pessoas às
vezes não entendem o porquê de nossa obsessão por
adquirir livros. Se elas tivessem a exata consciência das
limitações que enfrentávamos no início da década de
1970, por certo teriam outra expectativa. Nessa épo-
ca, líamos os jornais de São Paulo do dia anterior. A
comunicação telefônica era precária e sujeita às condi-
ções do tempo. Algumas vezes éramos literalmente
ilhados pelas enchentes do Pantanal. Era pobre o pró-
prio acervo da biblioteca da universidade. E não existia
internet! Nossos livros, portanto, não eram somente
os recursos que mantinham aceso o trabalho de pes-
quisa; eles eram os instrumentos que nos permitiam
vencer o isolamento e nos libertavam das limitações
decorrentes das condições materiais por nós vividas.
Hoje tenho a consciência de que até mesmo um espe-
cial apego afetivo aos livros se desenvolveu ao sabor
dessas condições adversas.

O estudo sistemático, por seu lado, mais nos insti-
gava a entender esse estado que, até então, nos im-
pressionara por sua imensidão. Aqui havia história, que
ia muito além de episódios como a Retirada da Laguna
e a Retomada de Corumbá, durante a Guerra da Tríplice
Aliança. Mas era uma história em grande parte subter-
rânea. Nossas relações com os vizinhos, por exemplo,
tão importantes no sentido de plasmar nossa singulari-
dade cultural, nem sempre gozavam de apreço por

TENHO MUITO

PRAZER QUANDO

EXERÇO A

ATIVIDADE DE

ENSINO, QUANDO

REALIZO PESQUISA

OU QUANDO

ADQUIRO UMA

NOVA E

EXPRESSIVA OBRA

DE ARTE.

CONTUDO, NÃO

POR PRAZER, MAS

POR NECESSIDADE

SOCIAL, HOJE

ATRIBUO

PRIORIDADE AO

TRABALHO DE

FORMAÇÃO

CULTURAL.
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parte dos mato-grossenses. O discurso oficial as
enaltecia, mas, por força da (de)formação cultural, olhá-
vamos bolivianos e paraguaios com estranhamento.
Ao mesmo tempo, havia uma disputa política, herda-
da do passado e já sem sentido, entre as lideranças
das cidades portuárias e dos  proprietários rurais, ra-
zão de uma sensível atomização política, sem que es-
tudos científicos procurassem desvelar suas raízes. Isso
gerava interrogações e, na medida em que a academia
pouco pode fazer no sentido de intervir direta e ime-
diatamente em questões tão candentes, nos propuse-
mos a investigar a fundo as relações sociais na região,
esperando, honestamente, que no futuro o conheci-
mento acumulado pudesse corrigir distorções tão ar-
raigadas. Portanto, nosso interesse pela cultura não
foi algo diletante. Não nos colocávamos no mesmo
campo dos regionalistas que batiam no peito para cantar
as grandezas da terra. Nem dos aventureiros que, che-
gando de outros rincões, viam a região como terra
arrasada e se metiam a fazer propostas políticas as
mais esdrúxulas. Queríamos ver Mato Grosso reconhe-
cido pela sua história e pela cultura produzida pelos
homens que viviam em seu espaço. Queríamos, igual-
mente, que o conhecimento científico pudesse desve-
lar mais claramente o que somos para construir, no
futuro, relações sociais que superassem preconceitos
e carências dominantes.

– Colecionar obras de arte foi consequência– Colecionar obras de arte foi consequência– Colecionar obras de arte foi consequência– Colecionar obras de arte foi consequência– Colecionar obras de arte foi consequência
ou aconteceu por acaso?ou aconteceu por acaso?ou aconteceu por acaso?ou aconteceu por acaso?ou aconteceu por acaso?
– Como já disse, as obras de arte sempre foram vistas
por mim como registros do real. Ao captarem as rela-
ções sociais, elas nos ajudam a reconstruir em pensa-
mento a trajetória dos homens. Logo, falar sobre a
constituição de meu acervo é falar da história regio-
nal, de minha própria vida e das progressivas mudan-
ças operadas na forma de ver e analisar as relações
sociais. Nunca adquiri uma peça pela qual não nutris-
se algum tipo de identificação. Na década de 1970,
quando comprei a primeira tela, eu pouco sabia de
estética. Mas desejava saber  mais. Ao mesmo tempo,
sentia  certo desconforto com as considerações
especializadas da maioria dos críticos e dos estudiosos
de arte profissionais. Pareciam-me superficiais, abstra-
tas e arrogantes, além de muito distanciadas dos acon-
tecimentos que marcam a existência humana. Lukács
[Georg Lukács, filósofo húngaro, 1885-1971] ensinou-

me que uma obra só consegue emergir à condição de
arte quando, além de atender a certos critérios estéti-
cos formais, também capta as contradições da socie-
dade. Portanto, é impossível dissociar tais elementos
formais da  mensagem veiculada pela obra de arte.
Por isso, sempre histórica, esta  nos permite apreender
as relações sociais; daí a sua perenidade, daí a possibi-
lidade, a qualquer tempo, de ela ajudar a revelar a
história dos homens. De início, intuitivamente, mas,
em seguida, de uma forma mais intencional, esse
parâmetro passou a ser uma exigência que sempre
observei nas aquisições de peças de artes plásticas.

É ilustrativo falar da primeira tela de minha cole-
ção, adquirida no ano de 1974. Realizava-se em
Corumbá uma exposição do artista plástico boliviano
Rubén Dario Añez Román,  promovida pelo Centro
Pedagógico  onde eu trabalhava. Uma tela expres-
sionista, intitulada “Manifestación”, tocou-me profun-
damente. Segundo o artista, ela fora concebida em
Santa Cruz de la Sierra, quando do golpe de estado
que levou Hugo Banzer Suárez ao poder. A violência
nas ruas teria sido intensa. Profundamente sensibiliza-
do, Rubén esboçou a obra, concluída mais tarde quan-
do já residia em Corumbá. Essa tela remeteu-me ao
meu passado estudantil, então pouco distante. Estava
bem viva em mim, ainda, a conjuntura inaugurada
pelo AI-5 [Ato Institucional no 5], de 1968. Nessa fase,
eu presidia o Diretório Acadêmico  Filosofia, da Facul-
dade de Ciências e Letras de São José do Rio Preto. O
movimento estudantil e todos os movimentos de mas-
sas se encontravam em refluxo. Vigiados e ameaça-
dos, muitos jovens, intelectuais e lideranças de esquerda
preferiram submeter-se à clandestinidade para tentar
realizar um projeto de transformação social com o re-
curso das armas. Às imensas manifestações, anterio-
res a 1968, havia se sucedido o medo. Iniciativas iso-
ladas dos mais afoitos eram realizadas sempre à vista
do perigo de prisão. Com os direitos individuais bani-
dos, nas celas da ditadura militar imperava a violên-
cia. Tortura e morte não foram acontecimentos isola-
dos. O Brasil perdeu, então, talentos da melhor estir-
pe, cuja maioria se encontrava em processo de forma-
ção. Ao suscitar esse passado recente, a pintura de
Rubén produziu em mim fortes sentimentos. Revi, por
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meio dela, as manifestações de que participara; lem-
brei-me de colegas desaparecidos ou alienados pela
loucura. A tela de um artista boliviano, concebida a
partir de um evento singular desse povo vizinho, mas
ao mesmo tempo muito expressivo de um momento
histórico em que ditaduras militares se alastraram pela
América do Sul, ajudou-me a compreender como a
experiência humana é universal e como a obra de arte
foge aos grilhões da singularidade que a produz.

Nessa mesma exposição, Rubén Dario expôs a tela
“O grito”, que adquiri mais tarde, em 1976. A temática
encontrava eco na minha forma de ver o mundo. Ain-
da muito influenciado pelos ideais libertários do movi-
mento estudantil, frustrava-me diante das tendências
antagônicas que dominavam o movimento da socie-
dade. O conteúdo desta tela, também expressionista,
ao patentear uma indisfarçável angústia de viver, re-
presentava um elo de identificação, de fato, com o
existencialista que eu ainda era.

– Como se deu a formação da coleção e quan-– Como se deu a formação da coleção e quan-– Como se deu a formação da coleção e quan-– Como se deu a formação da coleção e quan-– Como se deu a formação da coleção e quan-
tas obras a compõem atualmente?tas obras a compõem atualmente?tas obras a compõem atualmente?tas obras a compõem atualmente?tas obras a compõem atualmente?
– Depois de 1974, nunca mais deixei de adquirir obras
de arte. O foco foi, por muito tempo, a nossa
regionalidade. Formei um acervo muito expressivo de
nossos mais relevantes artistas plásticos. Gosto muito
de presentear meus amigos com telas, desenhos ou
esculturas, hábito providencial, pois não teria espaço
suficiente em minha casa para guardar todas as obras
já adquiridas. Como decorrência, “bugres” da Concei-
ção, telas de Ilton Silva, de Jorapimo, de Lelo, de Xavier
e de nossos primitivistas passaram a povoar paredes e
móveis das residências de meus amigos, o que me
deixa feliz. Sempre comprei diretamente dos artistas,
frequentando seus ateliês. Ao mesmo tempo, por sa-
berem de minha ligação com as artes plásticas, vez ou
outra alguém me oferece obras mais antigas de artis-
tas da região. Alguns exemplares maravilhosos têm
chegado às minhas mãos dessa forma. Devo mencio-
nar uma história relevante. Certo dia visitou-me Mag-
no Baís,  sobrinho-neto de Lidia Baís. Trazia em suas
mãos uma tela dessa pioneira das artes plásticas em
Mato Grosso do Sul, até então integrante do acervo
de sua família. Ele próprio estava preocupado com o
estado de conservação da obra. Furos e descascados
nas bordas começavam a comprometer a pintura. Ten-
do a consciência de seu valor histórico, ofereceu-me
generosamente  aquele exemplar, com a condição de
que o restaurasse e tornasse possível sua exposição ao
público. Não aceitei a doação. Mas, estipulado um
preço, fiquei com a obra e providenciei sua restaura-
ção. É uma tela datada de 1917, anterior, portanto, à
Semana de Arte Moderna, evento que influenciou o
rumo artístico de Lidia Baís  em seguida. Trata-se de
uma paisagem singela, mas rara pelo fato de ser data-
da, prática pouco usual na autora, o que permite situá-
la no tempo e apreender  os primeiros passos da traje-
tória da pintora ainda adolescente.

Com o tempo a coleção se diversificou. Hoje  não
mais se restringe  às obras dos artistas regionais. Mi-
nhas viagens são pretextos para obter peças dos mais

expressivos artistas brasileiros. Tenho explorado tam-
bém os leilões de algumas das principais galerias de
São Paulo e do Rio de Janeiro.

Recentemente, com o auxílio de Marian Jan
Chudechi Jr., o meu acervo começou a ser fotografado.
Em paralelo, iniciei o  trabalho de catalogação das obras
que o integram. Só então tive a possibilidade de fazer
um balanço da extensão atingida pela coleção. Hoje ela
inclui em torno de 450 peças, envolvendo telas, sobre-
tudo, mas também desenhos e esculturas.

– Entre todas essas obras, que trabalhos con-– Entre todas essas obras, que trabalhos con-– Entre todas essas obras, que trabalhos con-– Entre todas essas obras, que trabalhos con-– Entre todas essas obras, que trabalhos con-
sidera mais expressivos? Por quê?sidera mais expressivos? Por quê?sidera mais expressivos? Por quê?sidera mais expressivos? Por quê?sidera mais expressivos? Por quê?
– Eu não indicaria uma ou outra obra, pois as tenho
todas em alta conta. Prefiro mencionar a parte do  acervo
que reúne obras de todas as fases daquele que é um
nome de relevo das artes plásticas na região. Falo de
Ilton Silva. Quem o conhece sabe que Ilton nunca guar-
dou obras de referência, visando constituir uma espécie
de reserva expressiva de sua carreira. Isto foi o que fez,
por exemplo, Humberto Espíndola. Conservou exempla-
res de sua produção da maior importância cultural, cuja

Ao lado,
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destinação final precisa ser um museu público ou de uma
fundação. Tudo o que Ilton produziu foi direcionado  ao
mercado, daí a dispersão de suas telas e de seus enta-
lhes. Sempre me identifiquei politicamente com a obra
de Ilton, pois celebra o trabalho. Em especial, a existên-
cia do trabalhador do campo é por ele retratada com
muita inspiração, revelando por inteiro sua “lida”, seus
prazeres,  sua exploração, seu sofrimento e seus vícios.
Em face da grandeza da obra de Ilton Silva e da dispersão
de suas telas, comecei colecionar exemplares de sua pro-
dução. Procurei adquirir  telas expressivas de todas as
suas fases. Uma boa parte comprei dele próprio. Ao lon-
go do tempo fui preenchendo as lacunas existentes. Cons-
tantemente sou procurado por pessoas que querem ven-
der telas antigas do artista, o que facilitou esse trabalho
de reconstituição de sua trajetória. Hoje, o acervo corres-
pondente gira em torno de cem telas, produzidas entre o
final da década de 1960 e os nossos dias.

– Como colecionador atento, qual sua avalia-– Como colecionador atento, qual sua avalia-– Como colecionador atento, qual sua avalia-– Como colecionador atento, qual sua avalia-– Como colecionador atento, qual sua avalia-
ção do cenário das artes plásticas em MS?ção do cenário das artes plásticas em MS?ção do cenário das artes plásticas em MS?ção do cenário das artes plásticas em MS?ção do cenário das artes plásticas em MS?
Que tendências predominam? Como o senhorQue tendências predominam? Como o senhorQue tendências predominam? Como o senhorQue tendências predominam? Como o senhorQue tendências predominam? Como o senhor
vê a nova geração de artistas?vê a nova geração de artistas?vê a nova geração de artistas?vê a nova geração de artistas?vê a nova geração de artistas?
– Não sou um nostálgico nem faço apologia do passa-
do.  Quero ver, sempre, a roda da história se movendo
para frente.  Mas, infelizmente, a constatação é a de
que os nossos artistas escassearam. Vejo com preocu-
pação, também, o cenário e o rumo geral das artes
plásticas na região. Os contornos da situação podem
ser ilustrados com diversos indicadores.

A nova geração não ombreou com o mesmo ta-
lento nomes como Humberto Espíndola, Ilton Silva e
Jorapimo. Entre os jovens, um único nome me im-
pressiona vivamente. Trata-se de Ton Barbosa, premia-
do nos últimos salões do estado e do município de
Campo Grande. Ele tem em comum com os outros
nomes citados o fato de ser um artista intuitivo. Os
artistas intuitivos sempre representaram o que de me-
lhor nós temos. Contraditoriamente, os frutos  dos
cursos de graduação na área de artes plásticas foram
escassos no que se refere à produção de novos talen-
tos. Restringiram-se quase tão somente à migração para
Mato Grosso do Sul de nomes expressivos, como os
professores Darwin Longo de Oliveira e Lúcia Monte
Serrat. Os acadêmicos e egressos pouco realizaram de
relevante no plano das artes plásticas. Surgiu, sim, uma
discussão pretensamente teórica sobre as artes, incor-
porando modismos como as temáticas pós-modernas,
que revelam falta de foco e de consciência social. É
um discurso que  Kurz [Robert Kurz, filósofo alemão
contemporâneo] diria estar carregado de teorias
antiteóricas.

Também deixaram de existir movimentos que pro-
curam problematizar a relação entre arte e a singulari-
dade cultural sul-mato-grossense. Mesmo que se pos-
sa divergir da proposta de natureza regionalista do
Movimento Guaicuru de Cultura e de sua idealização
do índio, ninguém pode negar que ele realizou um
papel de animação cultural muito intenso no final do
século XX. Formado por um grupo de artistas plásti-
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cos, inúmeros salões foram promovidos pelos seus
mentores. Eles alimentaram na mídia, também, a dis-
cussão da questão cultural e do índio. Hoje o que se
tem é o vazio dominando o espaço de debate de ques-
tões que continuam sendo candentes.

Ao mesmo tempo verifica-se uma situação de pe-
núria marcando a existência dos pintores primitivistas
de Mato Grosso do Sul. Falo do  gênero de pintura
mais expressivo  do estado e de artistas que tiveram
obras incluídas ou premiadas nas bienais do  Salão de
Piracicaba, o principal de arte primitiva no Brasil. Al-
guns são nomes reconhecidos, como Isaac Saraiva e
Cecílio Vera. Outros são ignorados inclusive entre nós,
como Juraci Marques, Sidney Nofal, Ramão Lopes e
Marcelo Ivanhez.  Cecílio, Juraci e Marcelo já foram
premiados no referido  salão. Quase todos eles asse-
guram a existência pintando faixas  para eventos ou
desenvolvendo outras atividades para a comple-
mentação de seus rendimentos.

– E público para a área das artes plásticas, já– E público para a área das artes plásticas, já– E público para a área das artes plásticas, já– E público para a área das artes plásticas, já– E público para a área das artes plásticas, já
existe em número razoável?existe em número razoável?existe em número razoável?existe em número razoável?existe em número razoável?
– Tanto o público como o mercado de artes plásticas
precisam ser produzidos e, por enquanto, dependem
da instauração de políticas, em especial das públicas.
Os salões de arte na região começaram a ser retoma-
dos recentemente, iniciativa que se fazia necessária.
Mas os espaços de exposição não fazem parte dos
endereços visitados pelos sul-mato-grossenses. Os
museus, física e culturalmente, estão distanciados das
pessoas comuns. Galerias de arte há poucas. As prin-
cipais resistem a trabalhar com artistas da região, a
pretexto de que eles não respeitam os preços fixados.
Nem as escolas realizam visitas sistemáticas dos alu-
nos aos museus de artes. A formação dos professores
conspira contra uma mudança de comportamento
dessa natureza, pois eles próprios ignoram as artes na
região. Como estimular os alunos para coisas cuja im-
portância os próprios professores ignoram?

É lento e pouco dinâmico o processo de atuali-
zação dos acervos de nossos museus. Contraditoria-
mente, quem quiser, hoje, ter uma boa amostra das
artes plásticas produzidas na região deve visitar uma
singela  oficina de molduras na Capital: Wenceslau
Molduras. Lá, o visitante terá contato com obras
dos principais artistas sul-mato-grossenses, desde os
mais consagrados até os primitivos, podendo adquiri-
las a preços convidativos. Talvez, na situação de es-
trangulamento das artes plásticas em Campo Gran-
de e no estado, esse espaço seja o local onde se
realiza o que se encontra mais próximo de um tra-
balho de formação  cultural. As paredes apinhadas
de telas ajudam os visitantes a educar o olhar. A
afetividade e o bom humor de Wenceslau e de César,
que trabalham no local, bem como o conhecimen-
to que passaram a ter das artes plásticas na região e
a disposição para discuti-las, fazem deles educado-
res. A postura não arrogante de ambos e o ambien-
te sem pompa acalmam  a timidez das pessoas sim-
ples, hoje afastadas dos espaços de exposições, e as
convidam  ao conhecimento.

– Como o senhor analisa o mercado de arte– Como o senhor analisa o mercado de arte– Como o senhor analisa o mercado de arte– Como o senhor analisa o mercado de arte– Como o senhor analisa o mercado de arte
em Mato Grosso do Sul? Para quem desejaem Mato Grosso do Sul? Para quem desejaem Mato Grosso do Sul? Para quem desejaem Mato Grosso do Sul? Para quem desejaem Mato Grosso do Sul? Para quem deseja
investirinvestirinvestirinvestirinvestir, é uma alternativa rentável? Que su-, é uma alternativa rentável? Que su-, é uma alternativa rentável? Que su-, é uma alternativa rentável? Que su-, é uma alternativa rentável? Que su-
gestão daria para um iniciante interessado emgestão daria para um iniciante interessado emgestão daria para um iniciante interessado emgestão daria para um iniciante interessado emgestão daria para um iniciante interessado em
começar a colecionar?começar a colecionar?começar a colecionar?começar a colecionar?começar a colecionar?
– Quem quiser começar uma coleção, o melhor cami-
nho é a compra de obras dos artistas da região. Essa
foi a minha trajetória. Para tanto, espaços como o da
oficina Wenceslau Molduras são providenciais. Ao
mesmo tempo, pela sua limitada inserção no merca-
do, é necessário reconhecer que a aquisição de arte
regional não é investimento rentável a curto prazo.
São reduzidas em número as pessoas que compram
pinturas, desenhos e esculturas. O mercado estreito
limita a procura e contribui para pressionar os preços
para baixo. Não se pode falar em cotações precisas. As
tendências de preços são fixadas em leilões de arte e
por um conjunto reduzido de galerias dos grandes
centros culturais do país. Infelizmente, as obras de
nossos artistas não circulam nessas galerias e nos lei-
lões de arte. Por isso, os preços são arbitrários, pois
destituídos de parâmetros. A venda de uma obra, sis-
tematicamente, está sujeita a negociações que geram
uma situação de constrangimento para o artista. De
fato, o valor de sua obra encontra-se sob permanente
suspeição.

 
– O que o senhor sugere para ampliar e incre-– O que o senhor sugere para ampliar e incre-– O que o senhor sugere para ampliar e incre-– O que o senhor sugere para ampliar e incre-– O que o senhor sugere para ampliar e incre-
mentar a relação de fruição e consumo nestamentar a relação de fruição e consumo nestamentar a relação de fruição e consumo nestamentar a relação de fruição e consumo nestamentar a relação de fruição e consumo nesta
área?área?área?área?área?
– Tenho como referência, sempre, a maioria  dos ho-
mens e mulheres que vivem em nosso estado, princi-
palmente os mais simples e humildes. A formulação
de políticas públicas na direção apontada é essencial.
Quanto às sugestões, não há novidades, pois algumas
já foram objeto de iniciativas no passado. As críticas
merecem ser dirigidas à forma de execução dessas ini-
ciativas. Falta de articulação política e de apoio logístico
matam muitas delas. E quando  não vão à frente, ao
invés de se analisar o que falhou na execução, sim-
plesmente as próprias propostas são abandonadas.

Ilton A. Silva
(Ponta Porã, MS, 1944 -
Joinvile, SC) a.c.i.d.
VELHO CARREIRO
50 x 70 cm.
Óleo sobre Tela
1989
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Para ilustrar aponto  dois exemplos. Em primeiro
lugar, ações combinadas das áreas de cultura e educa-
ção podem incentivar a exploração de nossos museus
como recursos educativos pelas escolas. Isso ajudaria
a criar público para as artes plásticas na região e, por-
tanto, mercado. Ajudaria, inclusive, a educar os edu-
cadores. De outro lado, exposições itinerantes promo-
vidas pelo estado, em cooperação com entidades
municipais, também assegurariam visibilidade cons-
tante da produção regional em todas as principais ci-
dades e favoreceriam a sua comercialização. Logo, a
produção de público não se desvincula da produção
de mercado e, nas propostas, essas duas instâncias
precisam ser pensadas de forma combinada. Recursos
materiais são necessários para tanto, mas, muito mais
do que recursos materiais, são essenciais o exercício
de articulação e a boa vontade das entidades culturais
e educacionais do estado e dos municípios.

Sem menosprezar as iniciativas privadas e o fato
de serem desejáveis, nos próximos anos o estado ain-
da terá um papel significativo na redefinição de ru-
mos, não só das artes plásticas, mas de todas as mani-
festações da cultura em Mato Grosso do Sul. Não se
quer um estado paternalista, mas um estado que, re-
conhecendo a necessidade de sua ação incisiva no
momento, crie as condições para a ampliação de pú-
blico consumidor de arte e do mercado de arte.

 
– Quanto à sua produção acadêmica, em que– Quanto à sua produção acadêmica, em que– Quanto à sua produção acadêmica, em que– Quanto à sua produção acadêmica, em que– Quanto à sua produção acadêmica, em que
áreas se concentram seus trabalhos?áreas se concentram seus trabalhos?áreas se concentram seus trabalhos?áreas se concentram seus trabalhos?áreas se concentram seus trabalhos?
– Sou ligado originalmente à área de educação. Ao
longo do tempo, participei da fundação e do desen-

volvimento do grupo de estudos e pesquisa “História,
Sociedade e Educação no Brasil” [HISTEDBR]. Também
fundei  a unidade regional desse grupo  em Mato Gros-
so do Sul. Dentro dele, desenvolvemos uma pesquisa
que tematiza a questão da organização do trabalho
didático. Integram-no a Dra. Silvia Helena Andrade de
Brito, da UFMS, os doutores Ana Arguelho de Souza,
Carla Villamaina Centeno, Samira Saad Pulchério
Lancillotti e João Mianutti, e a doutoranda  Enilda Fer-
nandes, da Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul [UEMS].  Outra frente de produção acadêmica que
passei a desenvolver a partir de minha vinculação ao
curso de mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Regional, da Universidade Anhanguera-Uniderp,
coloca em questão a relação entre cultura e ambiente.
Daí as minhas pesquisas mais recentes sobre arte e
artesanato em Mato Grosso do Sul.

 
– Quais as principais obras publicadas?– Quais as principais obras publicadas?– Quais as principais obras publicadas?– Quais as principais obras publicadas?– Quais as principais obras publicadas?
– Logo que concluí o curso de mestrado em Educa-
ção, realizei uma pesquisa histórica intitulada “Histó-
ria e educação em Mato Grosso: 1719-1864”. Elabo-
rado o relatório homônimo, em 1982 o encaminhei à
Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos da UFMS, solici-
tando sua publicação. Essa universidade, à época, não
tinha editora. Foi formada uma comissão ad hoc para
analisar o mérito do texto. Aprovado, foi encaminha-
do à Imprensa Universitária. Eis que o reitor de então
achou que o livro era “coisa de comunista” e suspen-
deu sua publicação. Só com um novo reitor o livro foi
publicado em 1984. A edição deste primeiro relatório
de pesquisa  foi passo importante para a constituição
da Editora UFMS e faz parte de sua história.

Pela UFMS, publiquei também o “Catálogo biblio-
gráfico da educação sul-mato-grossense” em 1988.

O resultado de meu doutorado em Educação, com
o título “O pensamento burguês no Seminário de
Olinda: 1800-1836”, foi publicado em 1993. Sua se-
gunda edição saiu em 2001 pela Editora Autores As-
sociados. No mesmo ano, essa que é uma das mais
importantes editoras brasileiras da área de educação,
publicou também “A produção da escola pública con-
temporânea”, livro que teve  mais três edições em
seguida. Resultados de pesquisas mais recentes, dois
outros livros foram publicados pela mesma editora:
“O trabalho didático na escola moderna: formas his-
tóricas”, em 2005, e “Educação no campo: recortes
no tempo e no espaço”, em 2009. Quanto a este
último, fui seu organizador e autor de um extenso
capítulo.

Por editoras universitárias publiquei livros de inte-
resse regional. A Editora UNIDERP editou “Mato Gros-
so do Sul: o universal e o singular”, em 2003, “Panta-
nal da Nhecolândia e modernização tecnológica”, em
2004, e “A casa comercial e o capital financeiro em
Mato Grosso: 1870-1929”, em 2005. A Editora UFMS
coeditou o segundo livro.

Recentemente, um projeto do MEC que edita obras
de grandes educadores brasileiros e internacionais con-
vidou-me para escrever um livro sobre o fundador do
Seminário de Olinda, objeto de meu  doutorado. Em

Ao alto,

Silvio Rocha
(Cruzeiro do Oeste, PR,
1954 - Curitiba, PR) a.c.i.d.
SÉRIE FRAGMENTOS
GUAICURUS:
A última carga da
Cavalaria Guaicuru
64 x 100 cm.
Óleo sobre Tela Colada
sobre Madeira.
s.d. (2002)

Acima,

Ton Barbosa
(Campo Grande, MS,
1967 - Campo Grande,
MS) a.c.i.d.
PONTE SOBRE O RIO
AQUIDAUANA
30 x 60 cm.
Acrílica sobre Tela
s.d. (2006)
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2010, a Editora Massangana publicou o resultado com
o título “Azeredo Coutinho”.

Além dos livros, inúmeros artigos em revistas cien-
tíficas e capítulos de livros na área de educação as-
sinados por mim encontram-se publicados no Brasil e
no exterior.

– Atualmente, para que lado está direcionado– Atualmente, para que lado está direcionado– Atualmente, para que lado está direcionado– Atualmente, para que lado está direcionado– Atualmente, para que lado está direcionado
seu interesse? Que trabalhos tem desenvolvi-seu interesse? Que trabalhos tem desenvolvi-seu interesse? Que trabalhos tem desenvolvi-seu interesse? Que trabalhos tem desenvolvi-seu interesse? Que trabalhos tem desenvolvi-
do? Como estão seus estudos sobre artesana-do? Como estão seus estudos sobre artesana-do? Como estão seus estudos sobre artesana-do? Como estão seus estudos sobre artesana-do? Como estão seus estudos sobre artesana-
to e cultura indígena?to e cultura indígena?to e cultura indígena?to e cultura indígena?to e cultura indígena?
– Há alguns anos, por necessidade de meus alunos do
curso de mestrado em Educação da UFMS, escrevi
um pequeno ensaio denominado “O universal e o sin-
gular: acerca da abordagem científica do regional”.
Nesse trabalho lancei o embrião de uma proposta de
investigação que dá rumo ao que hoje realizo. Esse
texto é muito conhecido, inclusive fora de Mato Gros-
so do Sul. Com base nele, tenho me preocupado com
o entendimento daquilo que poderíamos chamar de
matrizes culturais de Mato Grosso do Sul. Uma delas
se revela no estudo das casas comerciais dos portos,
que discute a formação das cidades portuárias, as ca-
racterísticas dos migrantes e do processo de ocupação
do espaço dominado pela bacia platina. A discussão
sobre a pecuária da Nhecolândia coloca em relevo outra
matriz cultural, associada às famílias vindas do norte
do antigo Mato Grosso, ligadas nas suas origens a
bandeirantes empobrecidos lá fixados. Mas muitos
outros estudos são necessários. Para ilustrar, é neces-
sário aprofundar o entendimento da matriz associada
à imigração de paraguaios para a fronteira sul. Ligada,
de fato, à população que se amestiçara em presença
de espanhóis e do imenso contingente guarani, e que
revelava também o resultado da aculturação indígena
nas reduções jesuíticas, o seu estudo pode lançar lu-
zes sobre a disseminação de hábitos, costumes e valo-
res que não se limitou à fronteira, pois , adentrando
para o interior do estado, tornou-se importante ver-
tente para a constituição de nossa singularidade cultu-
ral. Pode-se falar, ainda, de uma matriz cultural minei-
ra, que no processo de expansão da pecuária ampliou
o seu espaço para o norte de São Paulo e o leste e
região central de Mato Grosso do Sul. Matrizes como
a japonesa e a árabe, cujos integrantes chegaram em
grandes contingentes pelos trilhos da Noroeste do
Brasil, também merecem estudos aprofundados. Até
mesmo uma matriz boliviana, que não se alastrou para
muito além de Corumbá, precisa ser investigada, além
dos movimentos migratórios realizados por nordestinos,
tendo como epicentro a Colônia Federal de Dourados,
e os oriundos dos estados do sul a partir da década de
1970. Para tal, uma parte do terreno já está prepara-
da, pois investigações históricas recentes, realizadas a
título de exemplo por estudiosos como Valmir Batista
Corrêa, Lúcia Salsa Corrêa, Carla Villamaina Centeno e
Silvia Helena Andrade de Brito, deram contribuições
significativas para a sistematização dos resultados re-
queridos. Também memorialistas têm oferecido rele-
vantes relatos para o entendimento dessas matrizes
culturais. Ilustram-nos obras de inegável valor, como

“Nossa gente”, de Abílio Leite de Barros, referente à
matriz associada à pecuária na Nhecolândia, e “Me-
mória: janela da história”, de Wilson Barbosa Martins,
sobre a matriz mineira.

Assegurar inteligibilidade a essas matrizes é somente
uma parte da tarefa, contudo. Mas é o pré-requisito
para a realização de outra tarefa decorrente: a com-
preensão do caldo resultante das trocas culturais entre
elas. Essas trocas se mantêm e são reveladoras de uma
síntese em permanente transformação. Tal síntese cons-
tituiria a  singularidade cultural sul-mato-grossense.

– Quanto ao senhor– Quanto ao senhor– Quanto ao senhor– Quanto ao senhor– Quanto ao senhor, quais os planos daqui, quais os planos daqui, quais os planos daqui, quais os planos daqui, quais os planos daqui
para frente?para frente?para frente?para frente?para frente?
– No plano da investigação científica, estou envolvido
nesse processo de entendimento da cultura em Mato
Grosso do Sul. Este é um trabalho de natureza teórica,
associado à minha vida acadêmica, que não terá fim
enquanto fôlego eu tiver. Como cidadão, aspiro reali-
zar um trabalho de formação cultural que permita às
pessoas simples, inclusive, terem acesso ao que se pro-
duz de mais significativo na área da cultura e, mais
especificamente, nas artes plásticas em Mato Grosso
do Sul e no Brasil. Minha coleção ficará à disposição
dessa iniciativa. A ideia é produzir um espaço que fun-
cione como um verdadeiro centro cultural, onde os
frequentadores possam se encontrar, discutir e estu-
dar. Minha biblioteca também estará aberta ao públi-
co. Um auditório seria essencial como espaço de ma-
nifestação e de organização de movimentos culturais
e de grupos devotados às artes. Também a comer-
cialização de telas, desenhos e esculturas poderia se
realizar nesse espaço com o envolvimento dos  artistas
locais. Talvez uma fundação seja o melhor caminho
para tal. As dificuldades são de ordem material. A sede
da iniciativa não pode ficar distanciada dos locais por
onde as pessoas transitam, ou, pelo menos, deve ser
de fácil acesso. A recente especulação imobiliária trans-
formou os espaços centrais em áreas extremamente
caras. Enquanto a ideia permanece no papel, temos
procurado sensibilizar pessoas amantes das artes em
Campo Grande. A resposta tem sido positiva e muitas
delas têm aderido à proposta e se colocado à disposi-
ção para participar de sua execução.

É NECESSÁRIO

COMPREENDER

O CALDO

RESULTANTE DAS

TROCAS ENTRE AS

MATRIZES

CULTURAIS

PRESENTES EM

NOSSA FORMAÇÃO.

ESSAS TROCAS SE

MANTÊM E SÃO

REVELADORAS DE

UMA SÍNTESE EM

PERMANENTE

TRANSFORMAÇÃO.

TAL SÍNTESE

CONSTITUIRIA A

SINGULARIDADE

CULTURAL SUL-

MATO-GROSSENSE.
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DO ALTO DA SERRA DA BODOQUENA

ATÉ ONDE O OLHAR ALCANÇA,

A PAISAGEM IMPRESSIONA.

ALÉM DO ENCANTO, HÁ TODA UMA

RIQUEZA CIENTÍFICA E CULTURAL

A SER MAIS BEM CONHECIDA POR

ESTUDIOSOS E APRECIADA POR

TURISTAS, VISITANTES E PELAS

PRÓPRIAS COMUNIDADES LOCAIS.

SE BEM TRABALHADO, ESSE POTENCIAL

PODE OFERECER TAMBÉM GRANDE

INCENTIVO PARA ELEVAÇÃO DA

QUALIDADE DE VIDA DE

TODA A POPULAÇÃO.

CLEVERSON CLAY GIORDANO IPHAN-MS FABIO PELLEGRINI
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PAISAGEM CULTURAL
Cultura, economia, ciência
e turismo se encontram no

Geopark
Bodoquena-Pantanal

MANOEL VALENÇA IPHAN-MS
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EEm 1982, o professor alemão Detlef Walde e sua
equipe estavam pesquisando a geologia de uma
escarpa calcária de mais ou menos dez metros de
altura, em Corumbá-MS. Acabaram encontrando
uma peça inédita no quebra-cabeça sobre a evolu-
ção da vida na Terra. Na rocha matizada, uma im-
pressão mais escura chamou a atenção, parecida
com o corpo tubular de uma minhoca, achatada e
rodeada de anéis.

“Era o fóssil do invertebrado mais antigo encontra-
do até hoje na América do Sul”, conta Paulo César
Boggiani, geólogo e professor do Instituto de
Geociências da Universidade de São Paulo (USP). “No
meio da rocha há pequenos cristais de minerais que
permitem datá-lo com muita precisão, e esses regis-
tros têm cerca de 550 milhões de anos.” A raridade e
a importância do fóssil fizeram com que o batizas-
sem, em homenagem à cidade, de Corumbella

werneri, “a bela de Corumbá”, possivelmente fazen-
do referência também ao geólogo alemão Abraham
Gottlob Werner (1749-1817).

Para dar uma ideia da antiguidade da Corumbella,
esse invertebrado surgiu depois do que pode ter sido
uma glaciação global da Terra, em que o mundo todo
estaria coberto de gelo. Animais como os primeiros
dinossauros só surgiriam mais de 300 milhões de anos
depois. Todo o cenário atual, o maciço rochoso cober-
to de vegetação, os calcários pretos à margem direita

do rio Paraguai, as casinhas irregulares no alto das ro-
chas, onde hoje tudo isso está, um dia já foi mar. A
Corumbella é um dos primeiros animais marinhos com
um tipo primitivo de esqueleto, talvez para se prote-
ger de predadores e ondas.

“Mostrar a evolução biológica e geológica do pla-
neta remonta a esses testemunhos com milhões ou
até bilhão de anos. Do ponto de vista paleontológico,
a Corumbella é muito impactante”, afirma o profes-
sor e diretor do Museu de Arqueologia da Universida-

PAULO ROBSON DE SOUZA (ACIMA) FABIO PELLEGRINI (ABAIXO) IPHAN-MS FABIO PELLEGRINI
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Estudos científicos

favorecem um olhar

mais atento para

aspectos ambientais e

valores turísticos,

econômicos, culturais

e educacionais,

possibilitando às novas

gerações oportunidades

de crescimento

individual e coletivo.

Abaixo, fóssil de

Corumbella werneri,

descoberta em 1982 na

cidade de Corumbá.

Ao lado, crianças

examinam fósseis

em uma escarpa

calcária da cidade.
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O conceito de paisagem na história
A primeira menção à paisagem nas leis da Euro-

pa, datada de 1805, trata de florestas no ambiente
rural da Dinamarca. Naquela época, nunca se imagi-
naria que as relações entre um boiadeiro e o Pantanal
poderiam ser um exemplo de paisagem a ser
reconhecida, protegida e valorizada.

A ideia de que uma paisagem reúne natureza e
cultura, de forma ampla e inseparável, é nova em nossa
civilização. Por muito tempo, os modelos de paisa-
gem designaram quase estritamente a natureza e o
que nela era considerado belo. Isso se refletia nas
ciências, como na geografia, e também no modo de
lidar com as paisagens dentro da sociedade.

No Brasil, mecanismos legais efetivos de prote-
ção ao patrimônio nacional foram se estabelecendo
a partir da década de 1930. Surgiram códigos como
o Florestal, de Águas, de Minas, de Proteção aos
Animais. Em 1937, em nível federal, foi criado o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), para identificar e proteger os bens culturais.
De início, a questão ambiental não envolvia ainda
uma contextualização cultural abrangente, e a cultu-
ra não era entendida para além de suas manifesta-
ções materiais, como edifícios e monumentos histó-
ricos. Integrar natureza e cultura na compreensão da
paisagem foi um longo caminho.

Progressivamente, começou-se a perceber que cada
sítio precisa ser considerado em relação à sua ambiência,
em suas relações intrínsecas com os aspectos culturais.

As atividades humanas no entorno, por mais aparente-
mente discretas que sejam, têm relação com o conjunto
histórico que se deseja preservar. Foi essa concepção que
a Unesco buscou fixar ao adotar a categoria de “paisagem
cultural” na década de 1990.

A partir da Convenção para a Proteção do Patrimônio
Cultural e Natural, de 1992, a expressão “paisagem
cultural” começou a ser propagada. Era preciso evitar a
visão dicotômica entre um bem a ser preservado e o
entorno, considerado em sentido amplo.

Desde então, o modelo de paisagem cultural ga-
nhou força. Tornou-se cada vez mais utilizado no con-
texto internacional, ampliando-se, por exemplo, de
paisagens rurais para todo tipo de paisagem, como
urbana, industrial, costeira, submarina.

Quando a Convenção Europeia da Paisagem foi
organizada, em 2000, esse direcionamento estava
tão firme que se buscou, inclusive, não diferenciar
o que era paisagem natural e cultural. O cultural
estava integrado ao conceito de paisagem. A
proposta era olhar para qualquer paisagem, deixando
para trás a fixação naquelas de beleza única e ex-
cepcional: todas interessam, inclusive as aparen-
temente comuns e as destruídas.

No Brasil, um importante marco legal sobre o as-
sunto é a declaração do Iphan sobre a Paisagem Cultu-
ral Brasileira, na Portaria 127 de 2009. Qualquer cida-
dão pode propor a criação de uma, no intuito de pro-
teger conjuntamente o patrimônio do país.

de Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Gilson
Rodolfo Martins. Apesar de a descoberta ter sido feita
há quase trinta anos, só recentemente se começou a
falar nela. “Nem os corumbaenses, nem os sul-mato-
grossenses, nem os brasileiros a conhecem. Ela está
sendo conversada agora”, diz Heloísa Helena da Costa
Urt, presidente da Fundação de Cultura e Turismo do
município de Corumbá.

A possibilidade de estudos científicos favorece
um olhar internacional para a conservação do ambien-

te na região onde se encontravam populações de
Corumbella, nas escarpas calcárias às margens do rio
Paraguai, mas para os habitantes mais próximos há
outros valores envolvidos, além dos ambientais: edu-
cacionais, turísticos, econômicos, culturais. Por reco-
nhecer essas relações e para valorizar todos os ele-
mentos que coexistem em um local, a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) adota hoje o conceito de “paisagem
cultural”.

Nas páginas 18 e 19,

foto maior, vista parcial

da serra da Bodoquena e,

nas fotos menores, da

esquerda para a direita:

placa do Geopark na

gruta do Lago Azul,

crianças no Museu de

História do Pantanal,

roda de cururueiros,

turistas no rio da Prata

em Jardim, geoturista

filmando o pôr do sol e

avaliadoras da Rede

Global de Geoparks

durante visita técnica

à região.

Na página 20, ao alto,

foto maior, baía do Arroz

com a morraria do

Rabichão ao fundo,

e nas fotos menores, da

esquerda para a direita,

carandás em área alagada

na Estrada-Parque, figura

em baixo relevo no sítio

arqueológico do Lagedo

em Corumbá e cachoeira

formada de tufas calcárias

em Bonito.

Abaixo, o breve

espetáculo da floração

das piúvas no Pantanal.
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Carlos Delphim: o que dá sentido a uma paisagem é o olhar humano.

Desde 1992, a Unesco inclui as chamadas “pai-
sagens culturais” em sua lista de bens do patrimônio
mundial – considerados tão valiosos que a respon-
sabilidade por sua proteção e valorização é parti-
lhada por toda humanidade. Na prática, países sig-
natários da convenção da Unesco podem solicitar
a inclusão, na lista, de uma paisagem cultural a ser
preservada em seu território. É o caso do Brasil.
Depois, o país se compromete a protegê-lo e rece-
be apoio para isso. O que significa, entre outras
coisas, recursos financeiros: desde que a institui-
ção começou a estabelecer essa lista, em 1972, foi
criado o Fundo do Patrimônio Mundial, para con-
tribuir com a salvaguarda dos bens ao redor do
planeta.

Graças a essa realidade complexa e rica da paisa-
gem cultural, focar em um só aspecto de um local
– como a importância geológica, no caso dos fós-
seis de Corumbella – não é tão eficiente nem inte-
ressante quanto considerar o todo. Esse olhar
abrangente que se anuncia na contemporaneidade
pode favorecer a conservação, valorização e
integração dos diferentes tipos de patrimônio em
território sul-mato-grossense, sejam eles as pegadas
de dinossauros em Nioaque, a astronomia dos ín-
dios Guarani, a beleza dos jardins submersos da
Bodoquena ou os roteiros históricos da Guerra do
Paraguai.

Aproximando cenários
Na formação de Mato Grosso do Sul, uma

pluralidade de contribuições culturais configurou ter-
ritórios singulares, que podem ser pensados à luz do
conceito de paisagem cultural brasileira – na defini-
ção do Iphan, de 2009, “uma porção peculiar do
território nacional, representativa do processo de
interação do homem com o meio natural, à qual a
vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atri-
buíram valores”.

Os registros arqueológicos mais antigos datam
de oito mil anos, aproximadamente: vestígios da
presença de caçadores, coletores e pescadores pré-
indígenas no estado, expressos por painéis de arte
rupestre e resíduos da fabricação de ferramentas.
“Se hoje nós temos uma diversidade cultural acen-
tuada dentro da população indígena, que mostra a
riqueza cultural do passado de MS, isso já vem des-
de a pré-história”, diz o arqueólogo Gilson Martins.
Ou seja: desde períodos muito distantes na linha
do tempo – bem anteriores à formação de Santia-
go de Xerez, o povoado mais antigo, fundado por
espanhóis em 1593 – é possível reconstituir univer-
sos culturais particulares, que não raro ajudam a
explicar a apropriação humana do território em mo-
mentos posteriores.

Atualmente, alguns roteiros históricos são va-
lorizados e até explorados pelo turismo, como os
que relembram a Guerra do Paraguai ou a Rota
das Monções. Neste último, há mais de dez anos,

O espírito do lugar

“O que dá sentido, ilumina, sombreia e confere valor a uma paisagem é
o olhar humano.” É o que afirma o coordenador geral de Patrimônio Natural
e Paisagem Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Depam/Iphan), Carlos Fernando de Moura Delphim.

Arquiteto e paisagista, ele explica que é na paisagem que se reúnem todos os
valores que podem ser considerados como patrimônio de um povo. “Aqui,
terras como as da Bodoquena e do Pantanal já são reconhecidas de alguma
forma, como reserva da biosfera ou unidade de conservação, mas o mais impor-
tante na paisagem é que nós não separemos corpo e alma.” A alma, para
Delphim, seriam justamente as questões humanas peculiares que condicionam
a região. Isso faria parte do “espírito do lugar”: a atmosfera que reina em um
local determinado, os saberes e fazeres forjados ali, imagens e emoções que ele
suscita. “A alma da paisagem é tudo aquilo que existe de prazeres, de sentimento,
de sagrado que as pessoas conferem. Qualquer significado que nós estejamos
conferindo vai enriquecer a paisagem.”

Durante o 2º Encontro Estadual do Geopark Bodoquena-Pantanal, no
mês de julho, em Bonito, Delphim contou uma história da casa de sua
infância. Uma vez, observando o telhado de telha vã em uma despensa,
onde sua mãe passava roupa, disse a ela que precisavam forrá-lo. O quarto
ficaria como o resto dos aposentos, em uma casa muito antiga em Minas
Gerais. A mãe teria exclamado: “Ah, mas eu gosto tanto disso...”

O caso ilustrou, para ele, a importância de observar as relações afetivas
despertadas em cada localidade. “Às vezes nós chegamos a um lugar e
queremos mudar uma coisa que parece importantíssima para nós de
fora, mas que tem um significado afetivo enorme para quem vive ali. A
paisagem tem esse lado macro e micro. Ficar vendo o pôr do sol, com
toda sua grandiosidade, é ver a paisagem, mas ver uma perereca pulando
também é ver a paisagem.”

Quem viu o arquiteto mineiro em Bonito pôde observá-lo vivenciando
este discurso. Enquanto os clientes do hotel tomavam café da manhã,
Carlos Delphim abaixava-se para cheirar uma flor ou para ver de perto as
galinhas e os galos que o estabelecimento deixa soltos pelo alojamento,
como parte do cenário. No horizonte, a morraria da serra da Bodoquena,
com toda sua grandiosidade.
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passeios turísticos reconstituem o trajeto dos ban-
deirantes no século XVIII, conectando história,
meio ambiente, preservação e cultura ao abordar o
período em que a descoberta de ouro no rio Cuiabá
consolidava um novo movimento de ocupação e
expansão territorial na região do atual Mato Gros-
so do Sul.

Quanto à guerra que envolveu Paraguai, Bra-
sil, Uruguai e Argentina, de 1864 a 1870, a
abrangência internacional do conflito destaca o
caráter histórico de paisagens como as de Bela Vis-
ta, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Antonio João,
Corumbá, Miranda, Aquidauana, Nioaque,
Anastácio e de parte do Pantanal. A principal ação
a unir turismo, cultura e história envolve o episó-
dio da Retirada da Laguna, com a proposta de
uma trilha que segue o percurso dos soldados bra-
sileiros. “Como a Guerra do Paraguai é um fenô-
meno histórico continental, os cenários do con-
flito em MS projetam esses espaços para uma di-
mensão que transcende as nossas fronteiras”, co-
menta Gilson Martins.

Em diversos lugares do Brasil o Iphan está fazendo
a identificação de paisagens culturais e, embora ne-
nhum território sul-mato-grossense esteja identifica-
do, é possível propor seu reconhecimento em diversas
instâncias, até mesmo a partir da própria população.
Veja mais sobre paisagens culturais em Mato Grosso
do Sul nas páginas 26 e 27.

A ideia do Geopark
Se um novo conceito de paisagem surgiu no hori-

zonte, sob os auspícios da Unesco, nada mais natural
que uma nova modalidade de conservação fosse cria-
da. É o caso do geopark. O termo designa uma área
delimitada, com excepcionalidades geológico-
paleontológicas, mas cuja gestão precisa servir de es-
tímulo ao desenvolvimento local.

Apesar de abarcar sítios geológicos de importân-
cia científica, raridade ou beleza, a exploração desses
valores em um geopark não pode estar desvinculada
do desenvolvimento econômico da região, nem de
componentes ecológicos, históricos e culturais. “O
geopark está mais para um modelo de desenvolvi-
mento econômico e social”, explica Paulo Boggiani.
“Esse nome ‘parque’ atrapalha um pouco, porque
ele dá essa visão de ser uma unidade de conserva-
ção, de um lugar físico”, diz o geólogo, acrescentan-
do que muitos geoparks não usam o termo para evi-
tar esse problema.

Além disso, o geopark não envolve só geologia ou
paleontologia. Um dos conceitos fundamentais é agre-
gar vários setores, tendo um apelo especial para o tu-
rismo, a educação e a cultura. “Todos esses elementos
vão se articulando, de forma que ao final do processo
se chegue àquele conceito de desenvolvimento local”,
diz o arqueólogo Gilson Martins. Ao atrair o turismo e
gerar atividades acessórias, a consciência preser-

Conectando história,

meio ambiente,

preservação e cultura,

novo conceito de

paisagem aproxima

cenários. Nas fotos

menores, da esquerda

para a direita, painel

com rosto de mulher

indígena ao lado de

peças arqueológicas,

borboletas e peixes

no rio da Prata em

Jardim e peão conduzindo

boiada no Pantanal.

Na foto maior, turistas

atravessam um corixo na

Estrada Parque Pantanal.

RODRIGO OSTEMBERG (ACIMA), FABIO PELLEGRINI (DEMAIS FOTOS)
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Criado em 2009, pelo

decreto estadual 12.897, o Geopark

Bodoquena-Pantanal tem cerca de

39.700 mil km2 e envolve 13 municípios:

Anastácio,

Aquidauana,

Bela Vista,

Bodoquena,

Bonito,

Caracol,

Corumbá,

Guia Lopes da Laguna,

Jardim,

Ladário,

Miranda,

Nioaque

e Porto Murtinho.

vacionista também fica mais aguçada, já que as pes-

soas dependem do local para viver. Nada parecido com

um simples roteiro geológico-paleontológico ou um

museu a céu aberto. “Uma explicação de um dos

mentores do conceito de geopark é de que o geo não

se refere à geologia, mas vem de Terra, de todo”, com-

pleta Boggiani.

Dentro desse conceito integrado, as áreas podem

pleitear o reconhecimento da Rede Global de Geoparks,

sob os auspícios da Unesco. Hoje, 77 geoparks do

mundo inteiro são membros dessa rede, a maioria na

Europa e na China. Na América do Sul, o único é o

Geopark Araripe, no Ceará. Aprovado em 2006, ele é

pioneiro nas Américas e, por enquanto, o único do

Brasil.

Em 2010, a Rede Global de Geoparks recebeu 16

pedidos de inclusão em sua lista. Dois foram do Bra-

sil: um para o Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais), e

o outro em Mato Grosso do Sul, o Geopark Bodo-Geopark Bodo-Geopark Bodo-Geopark Bodo-Geopark Bodo-

quena-Pantanalquena-Pantanalquena-Pantanalquena-Pantanalquena-Pantanal.

Geopark ou geoparque?

A opção pela grafia em inglês foi

feita em função, principalmente, da

terminologia internacional e para

diferenciar de “parque”, categoria de

unidade de conservação adotada pela

legislação brasileira.

NIVALDO VITORINO

Na proposta enviada à

Rede Global de Geoparks, a área

foi reduzida para 20 mil km2.

Para informações atualizadas sobre o

Geopark Bodoquena-Pantanal acesse:

www.geoparkbodoquenapantanal.ms.gov.br

Tromba dos Macacos

e Morro Santa Cruz:

ícones da paisagem

reproduzidos na

logomarca do Geopark

Bodoquena-Pantanal

(ver croqui página 26).

Mapa reproduzido do dossiê de candidatura à Rede Global
de Geoparques Nacionais (adaptado do original).
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Para trazer desenvolvimento

A história que resultou na criação do conceito de geopark ajuda a en-
tender sua imbricação com a ideia de desenvolvimento. Envolvido desde o
início com as discussões para criação de um geopark em Mato Grosso do
Sul, o geólogo Paulo Boggiani conta que o conceito remonta a um con-
gresso internacional de geologia na China, em 1996, com profissionais que
atuavam em trabalhos de geoturismo na França, Alemanha, Espanha e
Grécia. “Eram regiões com características semelhantes, com as quais a
gente também vai se identificar: áreas rurais, de particular patrimônio
geológico, belezas naturais, uma paisagem excepcional, um grande potencial
cultural; e todos enfrentando um problema de baixo desenvolvimento
econômico, desemprego elevado, o que levava as pessoas a saírem da
região. Eles pensaram: como usar esse nosso potencial, desenvolver o
geoturismo e trazer de novo essas pessoas para trabalhar aqui e trazer de-
senvolvimento?”

Boggiani explica que a denominação geopark é inspirada nos parques natu-
rais da Europa, principalmente da França, que têm muitas atividades econômi-
cas envolvidas – uma concepção diversa da que existe no imaginário brasileiro.
No Brasil, uma diferença importante no formato de geopark é que ele não
proíbe usos e ocupações, nem implica indenizações e desapropriações. “Não
tem nenhuma lei brasileira que enquadre ou o remeta a uma estrutura ou a
uma instituição, e eu acho muito boa essa abertura.” Em Mato Grosso do Sul,
na década de 1990, uma tentativa próxima do formato dos parques naturais
franceses foi pensada para o Pantanal, ligada à Secretaria do Meio Ambiente e
à Federação dos Parques da França, mas não teve continuidade.

Para o geólogo, algumas ações são essenciais para que o Geopark Bodoquena-
Pantanal vingue em Mato Grosso do Sul com o brilho sonhado pela proposta
mundial: montar uma equipe de trabalho em tempo integral, elaborar projetos
educacionais, de geoconservação, de divulgação científica e para arrecadar
fundos. “Para isso, é preciso uma equipe mínima, talvez três ou quatro pessoas
que durmam e acordem pensando o geopark 24 horas por dia.” Trabalhando
essas questões, o Geopark Bodoquena-Pantanal pode ser a oportunidade de
unir interesses e até alavancar propostas antigas para a região. “Nossos mo-
delos de desenvolvimento não estão dando a resposta que a gente quer. O
geopark pode ser uma nova forma de pensar, gerir e planejar o território”, diz

o pesquisador, que foi
professor da Universida-
de Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS)
e o primeiro diretor
científico da Fundação
de Apoio ao Desenvol-
vimento do Ensino,
Ciência e Tecnologia do
Estado de Mato Grosso
do Sul (Fundect). Atual-
mente, Boggiani é pro-
fessor do Instituto de
Geociências da Univer-
sidade de São Paulo
(USP).

O Geopark

Bodoquena-Pantanal
Em Mato Grosso do Sul, um grande exemplo con-

creto de visão global da paisagem cultural é o Geopark
Bodoquena-Pantanal, que abrange duas regiões de rara
beleza e extrema fragilidade em seus ecossistemas, no
oeste e sudoeste do estado. Se integrado à Rede Glo-
bal de Geoparks, será o segundo das Américas.

Criado em 2009, pelo decreto estadual 12.897,
de 22 de dezembro, o Geopark Bodoquena-Pantanal
envolve 13 municípios, com uma população de apro-
ximadamente 300 mil habitantes. Ele pleiteia o reco-
nhecimento da Rede Global de Geoparks, já tendo
sido visitado por técnicos da instituição em junho de
2011. Na proposta enviada à Rede Global, a área do
geopark, de aproximadamente 39.700 km2 segundo o
decreto, foi reduzida para 20 mil km2. O relatório
dessa visita será avaliado por uma comissão de espe-
cialistas, que deverá divulgar o resultado até o final
de 2011. A chancela é um selo de reconhecimento
de excepcionalidade, que faz com que a região seja
divulgada nacional e internacionalmente, facilitando,
inclusive, o aporte de recursos financeiros.

O que projeta a região para a candidatura à cate-
goria de geopark são suas particularidades geológi-
cas e paleontológicas. Além da Corumbella, outro
fóssil de destaque encontrado em Corumbá é a
Cloudina, um metazoário que viveu no Ediacarano,
período da era neoproterozoica, compreendida entre
630 e 542 milhões de anos atrás. Ambos testemu-
nham uma transição na história do planeta, em que
a vida evoluía de formas microbianas mais primitivas
para outras mais evoluídas, caso dos dois fósseis. Por
isso, o geopark ganhou o slogan de “O alvorecer da
biodiversidade”.

“Este é um geopark sui generis na rede mundial
pela sua extensão, unindo duas realidades bem dife-
rentes, da serra da Bodoquena e do Pantanal, mas que
estão integradas nesse passado geológico, de história
natural, com geossítios expressivos e bem diferencia-
dos”, avalia o arqueólogo Gilson Martins.

Além de ser uma região-chave para o conhecimen-
to da evolução geológica e paleoambiental do conti-
nente sul-americano, só quem a conhece tem a di-
mensão de suas biodiversidade e diversidade cultural.
O relevo da serra da Bodoquena reúne inúmeras gru-
tas e dolinas, ressurgências, tufas calcárias que origi-
nam cachoeiras, num território em que convergem
províncias diferenciadas de flora e de fauna, com mui-
tas espécies terrestres e aquáticas. O substrato das ro-
chas atribui transparência e coloração azulada aos cur-
sos d’água, gerando jardins submersos magníficos. É
uma área prioritária para conservação, segundo o Mi-
nistério do Meio Ambiente. Entre os bens de patrimônio
histórico e cultural na região, há territórios de ocupa-
ção indígena pretérita, marcantes na formação cultu-
ral do estado, e assentamentos rurais remanescentes
de missões jesuíticas. O Pantanal, por sua vez, é a
maior planície inundável do planeta, declarado

Para Paulo Boggiani
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O geopark como forma de preservar o patrimônio

Em 2005, em uma viagem a Bonito, Maria
Margareth Escobar Ribas Lima, superintendente do
Iphan de MS, ouviu falar pela primeira vez em
geopark, um pouco antes de chegar a Sidrolândia. A
ideia pareceu tão interessante que a discussão com
Carlos Delphim, do Iphan nacional, só se interrom-
peu quando o motorista chegou ao destino. O con-
ceito de geopark cristalizava uma percepção que a

arquiteta foi estabelecendo
desde que entrou na Super-
intendência de Mato Grosso
do Sul, em 1999: no estado,
o grande valor de patrimônio
não estava tanto nos monu-
mentos, mas na paisagem
cultural.

– Em que contexto sur– Em que contexto sur– Em que contexto sur– Em que contexto sur– Em que contexto sur-----
giu a ideia do geopark?giu a ideia do geopark?giu a ideia do geopark?giu a ideia do geopark?giu a ideia do geopark?
– Mundialmente, o concei-
to se firmou mesmo em
2004, com a primeira con-
ferência internacional de
geoparks, a partir de Niko-
laos Zouros, Margarete
Patzak, Patrick McKeever –
um grego, uma francesa e
um inglês. Eles começaram
a perceber que só haveria
condições de a Terra ter sua
sustentabilidade e sua per-
manência a partir do mo-

patrimônio da humanidade pela Unesco e patrimônio
natural pela Constituição Brasileira, também com uma
diversidade muito grande de espécies e ambientes terres-
tres, semiaquáticos e aquáticos. A área do geopark en-
volve o Pantanal do Jacadigo-Nabileque e da região de
Corumbá. A ocupação indígena, colonial e até pré-colo-
nial do ambiente, incluindo sítios remanescentes de ca-

çadores e coletores pré-in-
dígenas, deixou aterros, arte
rupestre, ruínas, fortes e
casarios expressivos.

A “saia-justa” para sin-
tetizar essa riqueza em
uma logomarca, que divul-
gasse o geopark para o
resto do mundo, se
resolveu pelo coração. En-
tusiasmado com a paisa-
gem, o arquiteto Nivaldo
Vitorino sugeriu utilizar a
Morraria do Urucum. “As
duas montanhas – TTTTTrom-rom-rom-rom-rom-
ba dos Macacos e Morba dos Macacos e Morba dos Macacos e Morba dos Macacos e Morba dos Macacos e Mor-----

ro de Santa Cruzro de Santa Cruzro de Santa Cruzro de Santa Cruzro de Santa Cruz – são ícones muito fortes na pai-
sagem, uma parece sombra da outra... um milagre.”

Outra peculiaridade contribui para a boa acolhida
de um geopark na região: desde a década de 1990, a
região da serra da Bodoquena discute a articulação
entre preservação da natureza, turismo e desenvolvi-
mento sustentável, devido à sua vocação turística e à
fragilidade de seu ecossistema. A proposta para o
geopark começou aí, e se desdobrou para o Pantanal a
partir da interpretação geológica de que a região de-
veria ser estendida até Corumbá, devido à concentra-
ção de fósseis pré-cambrianos e pela presença das
Morrarias de Urucum, com importantes jazidas de fer-
ro e manganês.

Aproveitando essas discussões prévias, que tinham
tudo a ver com o conceito da Unesco de paisagem cul-
tural, a ideia do Geopark Bodoquena-Pantanal surgiu com
o Iphan, em meados de 2005. A partir de 2008, foram
sendo integradas entidades para fazer parte do conselho
gestor, formado hoje pelo Governo do Estado – repre-
sentado pela Fundação de Turismo (Fundtur), Fundação
de Cultura de MS (FCMS), Fundação de Apoio ao Desen-
volvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado

mento em que se conhecesse não só a biodiversidade,
mas a geodiversidade. Ou seja: não só o que está em
cima da terra, mas aquilo que está dentro da terra.

No Brasil, falar sobre isso passa um pouco pela
criação do próprio Iphan, que nasceu em 1937. Ape-
sar de o decreto-lei já falar de patrimônio natural e
material, a questão, de 1930 a 1960, era material, do
edificado e do monumental: era a igreja barroca, o
teatro nacional, o palácio... era o edifício pelo edifício,
desconsiderando quem usava, qual a função, quem
construiu – só a monumentalidade era olhada. De 1960
a 1990 isso começou a mudar um pouco, até porque
esse patrimônio começou a ter visibilidade internacio-
nal. E de 1990 a 2010 o Iphan começou a trabalhar
outros valores da cultura brasileira, que não só a
edificação. É o período do patrimônio imaterial, da
paisagem cultural, do espírito do lugar, dos caminhos
históricos. Dentro do foco que o Iphan tem após a
Portaria 127, estamos fazendo a identificação de pai-
sagens culturais no Brasil inteiro. Por exemplo: recen-
temente foi reconhecido e tombado o encontro do
Rio Negro com o Solimões, uma coisa maravilhosa.
Agora foi reconhecida a Paisagem Cultural do Rio São
Francisco; tudo isso é paisagem cultural.

––––– Em MS, quais seriam os exemplos de pai- Em MS, quais seriam os exemplos de pai- Em MS, quais seriam os exemplos de pai- Em MS, quais seriam os exemplos de pai- Em MS, quais seriam os exemplos de pai-
sagem cultural?sagem cultural?sagem cultural?sagem cultural?sagem cultural?
– O Iphan sempre trabalhou com a monumentalidade.
O que você vê em Ouro Preto, Rio de Janeiro, São
Paulo, São Luís, na Bahia ou no Pará, está relacionado
à monumentalidade dos edifícios. Quando entrei no
Iphan, em 1999, falei: “A gente não tem isso aqui. E

Foi em uma
viagem a Bonito que

a superintendente do
Iphan ouviu falar pela

primeira vez em geopark.

G
A

B
R

IE
LA

 F
E

R
R

IT
E

MARGARETH ESCOBAR

Tromba
dos Macacos?

O nome faz referência
à conformação

das morrarias do
Maciço de Urucum

que, em planta,
lembra a forma
de um macaco.
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Com apoio de Carlos
Delphim (abaixo), a ideia
do geopark abriu caminho
e ampliou parcerias.
À esquerda, Margareth
Escobar (ao microfone),
Nilde Brun e Américo
Calheiros no 1o Encontro
do Geopark, realizado
durante o Festival de
Bonito em 2010.

agora?” Se eu não tenho isso, o que eu tenho de patrimônio? E
percebi que o patrimônio está na nossa paisagem. E se ela tem que
expressar o modo de vida que a gente tem, nossa paisagem está no
Pantanal, no homem pantaneiro, está na nossa fronteira, com a in-
fluência dos países vizinhos, em diversos locais. Outro exemplo é o
rio Coxim, por onde passaram os bandeirantes, as monções. A região
do Inferninho, em Campo Grande, toda a parte da serra da Bodoquena,
da serra de Maracaju. A parte de Costa Rica que tem inscrições rupestres
belíssimas... O estado está ainda intacto porque nossa população é
relativamente pequena. O fato de ainda sermos poucos talvez tenha
ajudado a preservar muita coisa, então a potencialidade cultural des-
ses espaços continua muito grande. Cada uma dessas regiões tem
sua potencialidade. E nós podemos trabalhar em nível municipal tam-
bém, não precisa ser só em nível federal.

– Mas há a intenção de propor algum desses cenários– Mas há a intenção de propor algum desses cenários– Mas há a intenção de propor algum desses cenários– Mas há a intenção de propor algum desses cenários– Mas há a intenção de propor algum desses cenários
como paisagem cultural?como paisagem cultural?como paisagem cultural?como paisagem cultural?como paisagem cultural?
– Sim. Inclusive, no 2º Encontro do Geopark, realizado no Festival
de Inverno de Bonito deste ano, eu sugeri que cada geossítio fizesse
uma solicitação ao Iphan para que fosse reconhecido como paisa-
gem cultural. O Buraco das Araras, por exemplo. Aquela região e o
entorno podem ser uma paisagem cultural. A beleza das águas está
muito relacionada a Bonito, mas isso também acontece em Jardim
e Bodoquena. Carlos Fernando Delphim propôs um estudo de re-
cursos hídricos nessa região. Ele está fazendo isso em Minas Gerais
[propondo a criação de um circuito das águas, ligando cidades como
Caxambu, São Lourenço, Rio Verde, Pouso Alto e outras], e nós
também pensamos algo para cá em relação a essa potencialidade.

– Quais foram os momentos marcantes desde o surgimento– Quais foram os momentos marcantes desde o surgimento– Quais foram os momentos marcantes desde o surgimento– Quais foram os momentos marcantes desde o surgimento– Quais foram os momentos marcantes desde o surgimento
da ideia até a consolidação do Geopark Bodoquena-Pan-da ideia até a consolidação do Geopark Bodoquena-Pan-da ideia até a consolidação do Geopark Bodoquena-Pan-da ideia até a consolidação do Geopark Bodoquena-Pan-da ideia até a consolidação do Geopark Bodoquena-Pan-
tanal?tanal?tanal?tanal?tanal?
– Um ano depois da primeira conferência internacional de geoparks,
quando o conceito era trazido mundialmente, nós começamos a
trabalhar com essa ideia em MS, em 2005. O Carlos Fernando

Delphim, hoje coordenador de Patrimônio Natural e Paisagem
Cultural, foi a primeira pessoa que conheci no Iphan. Em uma
viagem para cá, ele trouxe esse conceito em nossa conversa. Eu
me lembro bem, antes de chegar a Sidrolândia nós começamos a
discutir a questão e fomos conversando até Bonito.

Em 2006, nós fizemos um primeiro seminário sobre
geopark. Na época, o Geopark do Araripe tinha acabado de
conseguir a chancela da Rede Global. Hoje é mais difícil
conseguir, antes não existiam tantas exigências. No Araripe, o
potencial inicial foi apenas geológico. Aqui cobraram a questão
cultural, da sustentabilidade, da educação.

Em janeiro de 2007, logo após a eleição, fui fazer uma visita
ao governador André Puccinelli. Estávamos eu, o Américo Calheiros
e o Carlos Fernando Delphim. O governador, de imediato, de-
monstrou sensibilidade quanto à proposta. A cultura foi parceira
da primeira hora para o geopark. Depois entraram o turismo, o
meio ambiente, vários parceiros. Entendendo que a questão do
geopark tem esse tripé da educação, da sustentabilidade e da
geodiversidade, isso despertou o interesse da sustentabilidade pelo
aspecto do turismo, que é uma grande vertente econômica. Então
nós começamos em 2006; em quatro anos finalizamos o dossiê
que apresentamos para a Rede Global.

– O Iphan teve um papel fundamental de agregação de– O Iphan teve um papel fundamental de agregação de– O Iphan teve um papel fundamental de agregação de– O Iphan teve um papel fundamental de agregação de– O Iphan teve um papel fundamental de agregação de
parcerias para chegar a esse momento. E daqui paraparcerias para chegar a esse momento. E daqui paraparcerias para chegar a esse momento. E daqui paraparcerias para chegar a esse momento. E daqui paraparcerias para chegar a esse momento. E daqui para
frente?frente?frente?frente?frente?
–     Há o reconhecimento desse papel, mas agora temos que pensar
o que compete a quem. A missão do Iphan é a preservação do
patrimônio cultural, inclusive o natural, e o geopark é uma das
possibilidades de preservar essa paisagem. Não é a função do
Iphan gerenciar um geopark, mas nós somos responsáveis na co-
laboração com as informações e a pesquisa de seu potencial cultural.

de MS (Fundect) e Instituto de Meio Ambiente de MS
(Imasul) –, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan-MS), pelo Comando Militar do Oes-
te, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-
23º Distrito/MS, pela Companhia de Pesquisa de Recur-
sos Minerais-Serviço Geológico do Brasil (CPRM-SGB),
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS),

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de MS
(Sebrae-MS) e prefeituras da área compreendida pelo
geopark. Entre as instituições que compõem o grupo
científico, além da UFMS e da UEMS, estão: o Museu de
Arqueologia da UFMS, o Instituto de Geociências da Uni-
versidade de São Paulo, a Universidade Regional do Cariri,
a Universidade de Brasília e a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais-Serviço Geológico do Brasil.
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Da preguiça-gigante

aos mortos na Guerra do Paraguai

AO TODO,

47 GEOSSÍTIOS

SÃO  DESCRITOS NO

DOSSIÊ  DE

CANDIDATURA À

REDE GLOBAL DE

GEOPARKS. MAS O

POTENCIAL É MUITO

MAIOR. A REGIÃO É

RICA EM TEMAS

QUE PODEM SER

EXPLORADOS.

Os geossítios localizados na área do Geopark
Bodoquena-Pantanal são dos mais diversos interesses,
escolhidos por sua representatividade geocientífica,
turística, paisagística, cultural e histórica. Para a candi-
datura à Rede Global de Geoparks foram selecionados
47 geossítios. São grutas, pedreiras, baías, minas, ca-
choeiras, nascentes e monumentos, entre outros, que
devem ser integrados em um roteiro turístico conduzi-
do por guias capacitados, já atuantes na região.

De início, pensou-se em uma área maior para o
geopark, de 39 mil quilômetros, que abarcaria mais luga-
res de interesse. A extensão, porém, foi considerada ex-
cessiva para a Rede Global de Geoparks, desacostumada
às dimensões territoriais brasileiras. De toda maneira, téc-
nicos e pesquisadores apostam que o estabelecimento
do geopark será um atrativo para os sítios do entorno,
motivando turistas e pesquisadores a se desviarem para

visitá-los. “Você tem uma espécie de arquipélago cen-
tral, que são esses sítios oficiais reconhecidos pela Rede
Global como marcos efetivos da área do geopark, mas
claro que há uma órbita em volta, cheia de temas que
podem ser explorados”, comenta Gilson Martins.

Entre os geossítios, há atrativos turísticos estabeleci-
dos, que já têm apelo popular e visitação estruturada,
como a Gruta do Lago Azul, em Bonito. Outros, porém,
são sítios reconhecidos como atrativos, mas com visitação
moderada ou reduzida. É o caso das pegadas de
dinossauros em Nioaque, que têm seu acesso restrito
devido à falta de estrutura para receber turistas. Por fim,
há sítios sem visitação no presente, mas que têm impor-
tância didática ou científica e se vinculam a um turismo
mais específico, como a Pedreira Saladeiro/Porto Sobramil,
que apresenta fósseis de Cloudina e Corumbella werneri.
Conheça esses e alguns outros geossítios.
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NhandepáNhandepáNhandepáNhandepáNhandepá: Mais um roteiro histórico da Retirada da Laguna,
episódio da Guerra do Paraguai, desta vez localizado em Bela Vista.
Nhandepá é o nome pelo qual ficou conhecido o campo de violenta batalha
entre paraguaios e brasileiros em 1867, onde os paraguaios erigiram um
monumento em honra de seus mortos. Toda a área é um importante sítio
arqueológico para investigar vestígios relativos a este que é considerado o mais
mortífero conflito da história das Américas. Do guarani, ñandepá pode ser
traduzido mais ou menos como “nós acabamos, nós chegamos ao fim”.

Abismo Anhumas: Abismo Anhumas: Abismo Anhumas: Abismo Anhumas: Abismo Anhumas: Em Bonito,     a estreita fenda de
paredes escarpadas, com 72 metros de altura, leva a
um universo subterrâneo impressionante. Belas
formações calcárias terminam num vasto salão, onde
há um lago de águas transparentes. Elas representam
um dos sítios mais importantes, mundialmente, para
a observação de raros cones calcários. Dispõe de
uma estrutura para receber turistas, que descem a
cavidade por rapel, limitada atualmente a
18 pessoas por dia.

Buraco do Japonês/dos fósseis:Buraco do Japonês/dos fósseis:Buraco do Japonês/dos fósseis:Buraco do Japonês/dos fósseis:Buraco do Japonês/dos fósseis:
Preguiça-gigante, mastodonte, tigre-dentes-de-sabre.
Esses vestígios da chamada megafauna da Era do
Gelo, que povoam o imaginário popular, foram
descobertos nesta cavidade subaquática na cidade
de Jardim. São fósseis de dezenove espécies de
mamíferos. Associados aos encontrados nas cavernas
do Rio Formoso, de Nossa Senhora Aparecida e
Lago Azul, dão preciosos indícios para a ciência.
Um exemplo de questão importante dentro da
arqueologia mundial é se o homem das Américas
chegou a conviver com esses animais. Outra, já
apontada pelos pesquisadores, é a presença da
vegetação de savana nesse período histórico, do
Pleistoceno e Holoceno.

Gruta do Lago Azul: Gruta do Lago Azul: Gruta do Lago Azul: Gruta do Lago Azul: Gruta do Lago Azul: É o principal
cartão-postal da cidade de Bonito. É um
dos destinos mais procurados, devido às
formações minerais, como estalagmites
e estalactites, em sua cavidade de 180

metros, ao fim da qual há um lago
subterrâneo de intensa cor azul. No

fundo do lago foram encontradas
ossadas de animais pré-históricos,

como a preguiça-gigante.
Destaque nacional para

a espeleologia e paleontologia.
É tombada como

Patrimônio Natural pelo Iphan
e protegida em nível

estadual com a criação
do Monumento Natural

Gruta do Lago Azul.
(FOTO: IPHAN-MS / TIAGO MELO)

Cemitério dos Heróis: Cemitério dos Heróis: Cemitério dos Heróis: Cemitério dos Heróis: Cemitério dos Heróis: Roteiro histórico da Retirada da Laguna, importante
episódio da chamada Guerra do Paraguai, que envolveu diretamente Paraguai,

Brasil, Argentina e Uruguai, de 1864 a 1870. Localizado em Jardim, o Cemitério
dos Heróis guarda túmulos de líderes da guerra, soldados e coronéis que

morreram de cólera durante a Retirada. O sítio se encontra em processo de
tombamento pelo Iphan e é referência para a população local e para o exército,

ainda que alguns restos mortais, como os do Coronel Camisão e de Guia Lopes,
tenham sido transladados para um monumento no Rio de Janeiro, no

Forte da Praia Vermelha, na década de 1920.
(FOTO: IPHAN-MS / FABIO ROLIM)
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Buraco das Araras:Buraco das Araras:Buraco das Araras:Buraco das Araras:Buraco das Araras: A depressão a céu aberto, circular, é a maior do geopark e
uma das maiores dolinas do Brasil, com aproximadamente 120 m de

profundidade. Além da curiosidade espeleológica, as escarpas de arenito atraem
araras-vermelhas, que fazem ninhos escavados na rocha e habitam o local. O
Buraco das Araras é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural em Jardim,

com estrutura receptiva já bem desenvolvida. (FOTO: FABIO PELLEGRINI)

Icnofósseis/Formação Botucatu: Icnofósseis/Formação Botucatu: Icnofósseis/Formação Botucatu: Icnofósseis/Formação Botucatu: Icnofósseis/Formação Botucatu: No município de Nioaque
foram encontradas pegadas de dinossauros, impressas em arenito
da Formação Botucatu. Além do valor paleontológico de alcance
mundial, o geossítio é importante para a hidrologia, por ser
um local onde afloram arenitos de um dos maiores
e melhores reservatórios de água doce
do mundo, o Aquífero Guarani.
É por essas rochas porosas
que as águas infiltram,
abastecendo-o.
(FOTO: NIVALDO VITORINO)
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Escadinha da XV: Escadinha da XV: Escadinha da XV: Escadinha da XV: Escadinha da XV: Não bastasse o valor arquitetônico
e cultural do Porto de Corumbá, tombado pelo Iphan,

a parede da escada da XV é formada por calcretes
da Formação Xaraiés, notável por sua variedade

de formas e significado geológico.
As rochas ali presentes (calcretes) são

testemunho de uma fase muito seca, quase
desértica, que teria marcado a origem do Pantanal.

Na área, o turista pode visitar os belos casarios
antigos do Porto, às margens do rio Paraguai.

TTTTTufas calcárias da Cachoeira Boca da Onça e Cânion do rio Salobra:ufas calcárias da Cachoeira Boca da Onça e Cânion do rio Salobra:ufas calcárias da Cachoeira Boca da Onça e Cânion do rio Salobra:ufas calcárias da Cachoeira Boca da Onça e Cânion do rio Salobra:ufas calcárias da Cachoeira Boca da Onça e Cânion do rio Salobra:
Do paredão de rochas da Formação Bodoquena despencam as cachoeiras mais
altas do estado. O sítio é de propriedade particular e dotado de grande estrutura
receptiva para o turismo, nomeado graças à aparência de uma das muitas
esculturas que as tufas calcárias formaram nas rochas. Ao visitante interessado
em esportes radicais é oferecido o rapel de plataforma mais alto do Brasil, em
uma queda d’água de 90 metros de altura, que ao fim se junta ao cânion do rio
Salobra. Há também a possibilidade de trilhas ecológicas em meio a uma
paisagem de grande beleza, com vegetação arbórea muito preservada.
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Pedreira Saladeiro/PortoPedreira Saladeiro/PortoPedreira Saladeiro/PortoPedreira Saladeiro/PortoPedreira Saladeiro/Porto
SobramilSobramilSobramilSobramilSobramil: Geossítio em
Corumbá de importância

paleontológica mundial, por
causa dos fósseis de Cloudina e

Corumbella werneri. Essas
formas primitivas de animais

antecederam a explosão de
vida cambriana, assim

conhecida por ser o
registro de ampla
diversificação de
espécies animais

no planeta.

Estromatólitos e Mirante Morraria do Sul: Estromatólitos e Mirante Morraria do Sul: Estromatólitos e Mirante Morraria do Sul: Estromatólitos e Mirante Morraria do Sul: Estromatólitos e Mirante Morraria do Sul: Em
Morraria do Sul, distrito de Bodoquena, há evidências de
estromatólitos, um dos vestígios de vida mais antigos na
Terra, originados por cianobactérias. O metabolismo desses
microorganismos gera estruturas sedimentares que, no local,
estão depositados sobre xistos e quartzitos. O interesse
científico e didático na região se une ao paisagístico e
histórico, pois do sítio tem-se uma vista privilegiada do
Pantanal do Nabileque e do Campo dos Índios, região da Terra
Indígena Kadiwéu. (FOTO: PAULO ROBSON DE SOUZA)

CorumbellaCorumbellaCorumbellaCorumbellaCorumbella/Parque Ecológico das Cacimbas:/Parque Ecológico das Cacimbas:/Parque Ecológico das Cacimbas:/Parque Ecológico das Cacimbas:/Parque Ecológico das Cacimbas:
A escarpa de aproximadamente 10 metros

de altura, situada no limite com a planície do
rio Paraguai, traz ocorrência do fóssil

Corumbella werneri, o mais antigo fóssil
de animal encontrado até hoje na

América do Sul.  O sítio está localizado
em uma área de grande beleza,

mas também de risco, potencializado pela
degradação ambiental resultante da ocupação

urbana incipiente no bairro Cacimba da Saúde,
em Corumbá. Adequar o local para visitação

e divulgação científica seria uma mostra
das potencialidades do geopark,

no sentido de aumentar a qualidade de
vida de uma região. (FOTOS: NIVALDO VITORINO)
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Pegadas de

dinossauro são

importante estímulo

ao turismo

Identificadas pelo arqueólogo Gilson
Martins na década de 1990, as impres-
sões encontradas na fazenda Minuano,
em Nioaque, assemelham-se às mar-
cas de ornitópodes, dinossauros bípedes
com pés de três dedos. “É uma rarida-
de e um privilégio do Brasil ter essas
pegadas, já que os dinossauros são um
tema científico tão atraente.”

Para Gilson Martins, elas são um
importante fator de relevância e divul-
gação internacional do geopark, e po-
deriam também estimular o desenvol-

vimento do turismo em Nioaque e adjacências “de forma tão intensa quanto
hoje é em Bonito”. Além disso, o sítio pode ser uma boa porta de entrada das
pessoas ao mundo do conhecimento científico. Apesar da Corumbella des-
coberta em Corumbá ser muito relevante neste sentido, um leigo precisa
fazer um grande exercício mental para valorizar o que o fóssil representa.
Com os dinossauros, há uma bagagem prévia de informação. “Todo mundo
já viu tanto filme, tanta ilustração de cenários paleoambientais, que se torna
capaz de reconstituir mentalmente a ambientação daquelas pegadas.”

O professor enfatiza a importância de uma boa assessoria para abordar os
temas. “Tem que haver uma interpretação disso, um centro receptivo que instrua
as pessoas. Mesmo no caso das pegadas dos dinossauros, senão a pessoa pode
ficar em dúvida se aquilo é verdade ou não.” Uma referência neste caso poderia
ser buscada nas experiências do Vale dos Dinossauros,
em Sousa, na Paraíba. Um dos mais importantes sítios
paleontológicos do mundo, o complexo impressiona
pela quantidade de marcas espalhadas pela bacia
sedimentar do rio do Peixe, com mais de 50 tipos de
pegadas de animais pré-históricos, e conta com centro
de visitação e réplicas em tamanho natural.

Reconhecido internacionalmente, Gilson
Martins é professor e diretor do Museu de Arqueo-
logia na UFMS, responsável por descobertas ar-
queológicas importantes na região do Geopark
Bodoquena-Pantanal.

Ciência e emancipação
Uma demanda que vem sendo marcada pelo con-

selho gestor e pelos pesquisadores é a criação de uma
biblioteca que reúna todo o conhecimento a ser pro-
duzido sobre o geopark no escopo da botânica, zoo-
logia, ecologia, paleontologia, geografia, cultura, his-
tória ou qualquer outra área, aberta também para pes-
quisadores de fora.

O conselho gestor investe na parceria com as uni-
versidades e está definindo as primeiras ações para
fomentar a pesquisa. O próximo evento do geopark,
provavelmente em Bonito ou em Corumbá, já terá
chamada para trabalhos científicos. “A interlocução
com a academia será induzida por editais específicos”,
diz Marcelo Turine, secretário executivo do geopark e
presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimen-
to do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS
(Fundect).

Com a formação toda na área de exatas, Turine fez
mestrado e doutorado com foco em pesquisa aplica-
da. O pós-doutorado em Políticas Públicas, na PUC de
São Paulo, deu a ele ainda mais abertura para traba-
lhar em projetos de cunho social e enxergar a impor-
tância da transversalidade. “O grande valor do nosso
conhecimento é o seu uso para a comunidade, a fim
de promover desenvolvimento humano, social, eco-
nômico.”

A abordagem abrangente seria requisito para o bom
aproveitamento do saber científico produzido sobre a
região. Se o eixo central do geopark é a história natu-
ral, a compreensão da evolução biológica e geológica
está essencialmente ligada à história humana, subsi-
diando também visões de mundo. “Isso eleva o grau

Para Gilson Martins

(ao alto, na Serra da

Bodoquena - assentamento

Campina), as pegadas de

dinossauro, como a da

foto ao lado, são um

importante fator de

relevância e divulgação

internacional do geopark.N
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Centro de referência

deve ser construído em Bonito

Uma das recomendações da Unesco para os geoparks é a construção de

um centro de referência que propague o conhecimento sobre os geossítios.

Ele constituiria um incentivo para as pessoas visitarem os lugares e também

uma possibilidade de aprofundamento para quem já os conhece. A UFMS

já disponibilizou uma área de quatro mil metros quadrados para sua

construção, em Bonito.

“A ideia é que ele seja uma interpenetração de tudo o que aconteceu em

torno do geopark”, explica Nivaldo Vitorino, cujo estúdio Votupoca, em

São Paulo, realizou, a pedido do Iphan, a primeira proposta para o centro.

Sua escolha museológica é a de realizar uma travessia temporal, iniciando

com a origem do universo e passando pelas transformações do planeta,

sempre com ênfase nos acontecimentos da região – ao mostrar, por exemplo,

a elaborada astronomia Guarani. “A proposta é de uma peregrinação que

inspire reverência e devoção à vida.”

Para introjetar o efeito de respeito e devoção pela vida, o arquiteto

prevê que o percurso termine em um jardim especial, que estimule os

cinco sentidos por meio de plantas, flores, pássaros. “Depois que você

conhece todos os processos da vida desde a primeira cena, com o primeiro

corpo de vertebrado, passando por toda a evolução da vida animal e vegetal,

você vai enxergar com outro olhar uma planta, um pássaro, um inseto”,

explica Vitorino. O espaço favoreceria que o visitante absorvesse a informação

e também repousasse, depois de todo conteúdo apresentado.

O centro atenderá ainda a uma antiga demanda de guardar e divulgar

patrimônios sul-mato-grossenses, especialmente o paleontológico. Fósseis,

como de dentes de mamute encontrados em

Bonito, já foram mandados para o Rio de Janeiro,

da mesma forma que os restos mortais de soldados

e coronéis da Guerra do Paraguai, sob o argumento

da falta de lugares para exposição em MS.

Pela elaboração do projeto museográfico do Mu-

seu de História do Pantanal, instalado em Corumbá,

Nivaldo Vitorino ganhou o Prêmio Rodrigo Melo Fran-

co de Andrade, do Ministério da Cultura. Agora, além

dos estudos para o centro de referência, ele fará a

museografia do setor de biodiversidade do Aquário do

Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo e

laboratório para estudos e pesquisas sobre peixes dos

ecossistemas regionais, que está sendo construído em

Campo Grande. “Como o geopark, o aquário também

vai oferecer outro olhar sobre Mato Grosso do Sul.”

de conhecimento da sociedade e promove até um me-

lhor entendimento das pessoas entre si. Não dá para

separar a história natural da história humana”, acres-

centa Gilson Martins.

Quando os paleontólogos estudam os vestígios da

megafauna da Era do Gelo, como a preguiça-gigante,

o tigre-dentes-de-sabre e o mastodonte encontrados em

Bonito, essas pesquisas podem permitir estudar tam-

bém a economia de caça da humanidade. Quando os

geólogos estudam e protegem as formações naturais,

revelam informações sobre a arte rupestre. “Entender

as dinâmicas geomorfológicas, suas características

empíricas, nos ajuda a entender porque o homem es-

A proposta de Nivaldo

Vitorino (ao alto, ao lado

de um estromatólito em

Porto Morrinhos, Corumbá)

para o centro de referência

é de uma travessia que

tem início com a origem

do universo e passa pelas

transformações do

planeta, com ênfase nos

acontecimentos da

região. Acima e ao lado,

vistas superior e frontal da

edificação. Na página 32,

duas perspectivas internas.

Acesse o link

http://vimeo.com/31144055

para fazer um passeio

virtual por todo o projeto.
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O geopark pode ser a alma do produto turístico local
Na presidência do Conselho Gestor do Geopark
Bodoquena-Pantanal, Nilde Brun vê nesse formato uma
ótima possibilidade de a região preservar e também
aumentar a receita. Em sintonia com os interesses
mundiais que resultaram na criação dos geoparks, a
presidente da Fundação de Turismo de MS destaca a
vocação do turismo de gerar e distribuir a renda demo-
craticamente, revertendo-a para a comunidade.

– Qual o papel do turismo e da cultura– Qual o papel do turismo e da cultura– Qual o papel do turismo e da cultura– Qual o papel do turismo e da cultura– Qual o papel do turismo e da cultura
dentro do geopark?dentro do geopark?dentro do geopark?dentro do geopark?dentro do geopark?
– O geopark traz o conhecimento do que aconte-
ceu no passado à disposição do desenvolvimento
sustentável. É a contribuição da ciência e da
tecnologia para o desenvolvimento econômico da
região, do turismo e da cultura como atividades

colheu determinados luga-
res para construir seus
habitats e suas representa-
ções simbólicas sobre a re-
alidade. Aí sim, em casos
como esses, há uma liga-
ção direta entre arqueolo-
gia, geologia, geomor-
fologia e paleontologia, os
temas principais do
geopark”, comenta Gilson.

Para Marcelo Turine, a
ideia do geopark traz a vi-
são integrada e flexível que
permite à ciência e à
tecnologia atingirem seus
objetivos de dar apoio a

todas as grandes áreas que fortalecem o estado e pro-
porcionar uma real transformação na vida dos ho-
mens. “A meta das ciências e da tecnologia não se
realiza se estas não forem áreas transversais. A cultu-
ra tem que fazer uso da ciência, da tecnologia e da
informação, o turismo tem que fazer uso, o plane-

econômicas. A cada dia, as pessoas estão percebendo
o quanto o turismo e a cultura geram emprego e renda.
São as atividades que mais agregam valor e mais dis-
tribuem renda. O maior índice de inclusão social que
acontece no desenvolvimento econômico se dá nos
segmentos do turismo e da cultura.

– O empresariado e os setores econômicos– O empresariado e os setores econômicos– O empresariado e os setores econômicos– O empresariado e os setores econômicos– O empresariado e os setores econômicos
mais tradicionais estão enxergando isso?mais tradicionais estão enxergando isso?mais tradicionais estão enxergando isso?mais tradicionais estão enxergando isso?mais tradicionais estão enxergando isso?
– Desde o início tivemos a preocupação de disseminar
a informação do que é o geopark. Os empresários já
sofreram muito com a questão dos parques [como uni-
dades de conservação] e da ameaça de desocupação.
As pessoas guardam essa memória, elas se sentiam muito
desprotegidas no seu bem adquirido. E com o geopark
é outra teoria e também outra prática. Na verdade, será

jamento... As políticas públicas de ciência, tecnologia
e inovação devem fazer com que a universidade se
aproxime da comunidade, ou seja, atinja a sua mis-
são como um todo.”

Desafios da gestão
Os sítios selecionados para o Geopark Bodoquena-

Pantanal são de natureza diversificada. Existem áreas
federais, estaduais, municipais e particulares, em dife-
rentes categorias de proteção, algumas tombadas pela
União ou pelo estado. Como um geopark não proíbe
o uso e a ocupação do solo e está ligado ao desenvol-
vimento local, há uma grande abertura. “Quem quer
entrar no geopark, entra, quem não quer, fica de fora”,
sintetiza Paulo Boggiani.

“O grande desafio do momento é a gestão. Como
pegar todo esse lugar e gerenciar? Que medidas de-
vem ser adotadas para que isso não morra?”, questio-
na a superintendente do Iphan-MS, Margareth Escobar.
“Estamos conversando para pensar a quem compete
o quê, o que fazer e como fazer. O que já sabemos é

Com o geopark o turismo
na região ganha novos
olhares e significados.
Nas fotos menores, da

esquerda para a direita,
fêmea de bugio com

filhote, turista de pesca,
pôr do sol no Pantanal

e papagaio curica.
Na foto maior, geoturistas
contemplam vitória-régia

em lagoa marginal do
rio Paraguai.

Marcelo Turine, em
Corumbá (Casa Vasquez
ao fundo): geopark traz

visão integrada e flexível.
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uma valorização dos geossítios que existem na proprie-
dade pois eles contam a história de como aquilo nasceu,
como tudo aconteceu: é a alma do produto. E nós co-
meçamos a mostrar para o empresário que isso valoriza
a sua propriedade. Acredito que conseguimos passar essa
informação para quase toda a região. Na visita das con-
sultoras da Rede Global de Geoparks, por exemplo, os
empresários estavam lá recebendo, colocando placa para
sinalizar, falando dos geossítios. A gente percebe a preo-
cupação deles em agregar valor, e esse é um dos ganhos
que o geopark pode proporcionar.

– Como ficam os geossítios que ainda não têm infraestrutura– Como ficam os geossítios que ainda não têm infraestrutura– Como ficam os geossítios que ainda não têm infraestrutura– Como ficam os geossítios que ainda não têm infraestrutura– Como ficam os geossítios que ainda não têm infraestrutura
para visitação?para visitação?para visitação?para visitação?para visitação?
– Temos que considerar os geossítios dentro da área e classificá-los. São
vários os que já estão prontos e neles temos que fortalecer a sinalização,
fazer direcionamento de visitação, divulgar como geopark, colocar placas,
dizer o que é o geossítio, informar o que ele significa para as pessoas
visualizarem. Isso é mais simples. Tem outros que estão começando a
se estruturar, como a Gruta Nossa Senhora Aparecida. Esses, temos que
preparar como produto. Em outros, como no caso das pegadas de
dinossauro e dos espécimes de Corumbella, é preciso fazer tudo. Preci-
samos pensar em estratégias específicas para cada um. Primeiro ato: ir
aos municípios. Nós da Fundtur, Fundect, Iphan e FCMS estamos nos
reunindo com esses municípios, fazendo uma classificação dos geossítios
e listando tudo que é necessário de imediato.

– Quais foram as principais observações feitas pelas técni-– Quais foram as principais observações feitas pelas técni-– Quais foram as principais observações feitas pelas técni-– Quais foram as principais observações feitas pelas técni-– Quais foram as principais observações feitas pelas técni-
cas da Rede Global de Geoparks e que medidas estãocas da Rede Global de Geoparks e que medidas estãocas da Rede Global de Geoparks e que medidas estãocas da Rede Global de Geoparks e que medidas estãocas da Rede Global de Geoparks e que medidas estão
sendo tomadas?sendo tomadas?sendo tomadas?sendo tomadas?sendo tomadas?
– Quando elas vieram, a primeira providência foi uma reunião com a
equipe técnica em que foi feita uma avaliação do dossiê encaminha-
do à Rede por ocasião da solicitação da chancela. Esclarecemos as
perguntas que tinham e que, na verdade, eram mais dúvidas do que

questões graves de melhorias e providências a serem tomadas. A
recomendação mais direcionada foi em relação à equipe técnica.
As pesquisadoras pediram muita atenção do governo nesse ponto,
para disponibilizar pelo menos três profissionais – um na área
científica, um na área pedagógica e outro na área institucional e
de marketing. No Conselho, todos achamos que o mais adequa-
do seria a secretaria executiva ficar com a Fundect, porque lá
está toda a parte científica e de tecnologia.

– Por que é tão importante a chancela da Rede Global– Por que é tão importante a chancela da Rede Global– Por que é tão importante a chancela da Rede Global– Por que é tão importante a chancela da Rede Global– Por que é tão importante a chancela da Rede Global
de Geoparks?de Geoparks?de Geoparks?de Geoparks?de Geoparks?
– – – – – Hoje já existem dezenas de geoparks no mundo inteiro. Nas
Américas, só tem um. Dentro da rede de geoparks existe um fluxo
muito grande de pessoas circulando, não só para conhecer a beleza
natural, mas para fazer estudos científicos. Não são pessoas que
vão entrar aqui, pegar o conhecimento e ir embora, mas sim que
vão agregar conhecimento, fazer parcerias com as universidades.
Integrar essa rede faz ganhar muito em relação a estudos e pesquisas,
e também facilita na hora de captar recursos a fundo perdido. Há
várias instituições que investem em geoparks a fundo perdido, mas
a chancela pesa muito. É ela que vai dizer àquela entidade que nós
estamos dentro dos padrões criteriosos da Rede.

que todos são importantes para o sucesso do geopark,
cada pessoa, cada município, cada geossítio.”

A coordenação do Conselho Gestor é eleita a cada
dois anos, com possibilidade de recondução por mais
dois anos, e hoje está a cargo da Fundação de Turis-
mo. A secretaria executiva, responsável pela opera-

Um dos passeios mais
procurados na região de
Bonito, a Gruta do
Lago Azul é forte
indutora do turismo.
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Nilde Brun, em Corumbá
(rio Paraguai ao fundo):
o geopark traz o
conhecimento do que
aconteceu no passado
à disposição do
desenvolvimento
sustentável.
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Reunião das avaliadoras

da Rede Global de

Geoparks com a equipe

do Geopark Bodoquena-

Pantanal, realizada na

sede da Fundação de

Turismo de MS durante a

visita em junho deste ano.

cionalização das ações do conselho, é da Fundect.
“Nosso papel é operacionalizar as grandes ações e as
metas definidas pelo conselho gestor, e também cui-
dar da transversalidade dos conhecimentos, com a ciên-
cia, tecnologia e inovação, a educação, o turismo e a
cultura”, explica Marcelo Turine. É na Fundect que está
lotada a equipe de profissionais com dedicação exclu-
siva ao geopark, um na área científica, outro na peda-
gógica e um terceiro na institucional.

A grande tarefa inicial diz respeito à estruturação
dos geossítios. Cada um está em um estágio diferente
de visitação, e alguns casos exigem grandes investi-
mentos para poder receber turistas e pesquisadores.
“Há lugares com condições enormes de se transfor-
mar em grande produto, como a mina [localizada
no maciço do Urucum, propriedade da Companhia
Vale do Rio Doce]. Já exemplos como o das pega-
das de dinossauros em Nioaque exigem muito mais
investimento. Estamos pensando estratégias especí-
ficas para cada caso”, conta a presidente do Conse-
lho Gestor e da Fundação de Turismo de Mato Grosso
do Sul, Nilde Brun.

Com o geoturismo,

a cultura tradicional das

pequenas comunidades é

valorizada. Ao lado,

crianças e peças da

cerâmica Kadiwéu.

Abaixo, grupo de crianças

e mulheres da região e

cena do Banho de

São João, em Corumbá.
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“O fato cultural mais
importante é a presença

do ser humano e sua
relação com o ambiente”

A história já viu prevalecerem, e conviverem, diversas
visões de cultura. Esta seria uma das duas ou três pala-
vras mais complexas da língua, segundo o crítico inglês
Terry Eagleton em seu “A ideia de cultura”, de 2000.
Cultura como civilização, com tudo que decorre da ação humana;
cultura como o cultivo para o desenvolvimento individual e social;
cultura como o conjunto de manifestações artísticas e o imaginário
alimentado por elas – diferentes perspectivas que estão presentes na
discussão sobre paisagens culturais e o Geopark Bodoquena-Panta-
nal. Para o presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do
Sul, Américo Calheiros, uma compreensão mais ampla do que é a
cultura poderia ser um dos grandes ganhos da consolidação do
Geopark em Mato Grosso do Sul.

– Como a cultura se insere nesse contexto de paisagem– Como a cultura se insere nesse contexto de paisagem– Como a cultura se insere nesse contexto de paisagem– Como a cultura se insere nesse contexto de paisagem– Como a cultura se insere nesse contexto de paisagem
cultural e de geopark?cultural e de geopark?cultural e de geopark?cultural e de geopark?cultural e de geopark?
– – – – – Sempre digo que a cultura antecede todas as demais áreas. Se ela
pressupõe a relação do ser humano com o espaço em que está inse-
rido – e a maneira como ele altera esse espaço e vice-versa, incluin-
do tudo que advém, interfere, reforça e modifica isso –, então eu
penso que não há como questionar que a cultura esteja presente
dentro dessa concepção de geopark. Se nós temos os vestígios de
toda uma civilização que estão ali disponíveis, às vezes invisíveis,
que precisam ser cuidados, pesquisados, colocados à vista, isso já
pressupõe o processo cultural.

Esse conceito novo da paisagem cultural permite ver que o ser
humano tem, o tempo todo, um diálogo com a paisagem, configu-

Cultura e
desenvolvimento local

Um dos pontos da discussão mundial que desem-
bocou na chancela da paisagem cultural pela Unesco
e, no Brasil, pelo Iphan, é a preocupação com a
massificação das paisagens no planeta, com o
consequente desaparecimento de tradições e modos
de vida peculiares. Para a superintendente em Mato
Grosso do Sul, Margareth Escobar, o avivamento da
memória cultural é uma boa forma de se fortalecer
contra a ameaça: “A Guerra do Paraguai, por exemplo,
está dentro da história da minha família. Meu avô con-
tava coisas da guerra, meu pai, mas eu mesma desco-
nheço um tanto. Essas coisas podem ir se perdendo”.

Ao proporcionar o conhecimento da história às ge-
rações futuras, a memória é fundamental para nos
orientar. É o que lembra o arquiteto Nivaldo Vitorino
ao citar frase de Guimarães Rosa, que colocou no
museu em Corumbá: “Do que lembro, tenho”. Para
Nivaldo, o reconhecimento da memória cultural
também sensibiliza para novos olhares. “Projetos como

o do geopark têm essa nobreza de submeter a cultura
à admiração, para que outras pessoas que estão
chegando possam tomar contato, sensibilizar-se e criar
novos paradigmas, novas ideias.”

Além de motivar a conservação e a relação respon-
sável com os diversos tipos de patrimônio, a valoriza-
ção da paisagem, que vem na esteira do geopark, é
em si mesmo um dos principais ganhos. Natural de
São Paulo, Nivaldo dá um depoimento significativo:
“Para mim, a Morraria do Urucum é tão importante
quanto o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro”. Esse valor
atribuído à paisagem determina toda relação humana
que se desenrola em cada espaço.

Mas o que faz com que o país conheça tão bem o
complexo de morros cariocas, mas não os de Corumbá?
O consultor americano Peter Fowler analisou a lista de
patrimônio mundial por dez anos, de 1992 a 2002, e

rando uma relação profícua e estreita com esse espaço. Isso é
extremamente enriquecedor, tanto para o espaço quanto para o
ser humano, que precisa entender cada vez mais qual é sua rela-
ção com o ambiente. Isso fortalece o sentido de preservação
nesse planeta, de que somos corresponsáveis o tempo todo. Não
é só uma fração miúda do que podemos enxergar como a presença
cultural. Eu posso desenvolver produtos culturais, ações culturais,
tudo isso é importante, mas, acima de tudo, a presença do ser
humano e sua relação com o ambiente é o fato cultural mais
importante, decisivo para o destino de qualquer paisagem.

– A cultura envolveria todas as áreas? De que forma?– A cultura envolveria todas as áreas? De que forma?– A cultura envolveria todas as áreas? De que forma?– A cultura envolveria todas as áreas? De que forma?– A cultura envolveria todas as áreas? De que forma?
– – – – – Sim, por sua característica de transversalidade e pluralidade,
ela é ponto de convergência, interseção e, por isso também,
extremamente estratégica para que todas essas ações sejam
potencializadas. Cada vez mais eu vejo a cultura como esse ele-
mento fundamental, não apenas na questão do geopark, mas
em todas as questões que hoje estão aí para serem resolvidas.

– O que muda para MS do ponto de vista da cultura a– O que muda para MS do ponto de vista da cultura a– O que muda para MS do ponto de vista da cultura a– O que muda para MS do ponto de vista da cultura a– O que muda para MS do ponto de vista da cultura a
partir do geopark? Ou melhorpartir do geopark? Ou melhorpartir do geopark? Ou melhorpartir do geopark? Ou melhorpartir do geopark? Ou melhor, o que pode mudar?, o que pode mudar?, o que pode mudar?, o que pode mudar?, o que pode mudar?
– – – – – Eu acho que, à medida que o conceito for sendo absorvido,
compreendido e divulgado, ele amplia para o grande público a

Américo Calheiros:
por sua característica
de transversalidade e
pluralidade, a cultura é
ponto de convergência.

R
O

D
R

IG
O

 O
ST

EM
B

ER
G

AMÉRICO CALHEIROS



38 CULTURA EM MS - 2011 - N.4

verificou que ela não estava bem distribuída na geo-
grafia do globo, reproduzindo a concentração de bens
presente em outras formas do patrimônio mundial. Os
sítios de paisagem cultural se encontravam 65% na
Europa e 35% no resto do mundo. Sua pesquisa indi-
ca a influência econômica e social no olhar sobre as
paisagens, e revela que o trabalho de reconhecimento
e preservação é árduo, mesmo quando há a preocupa-
ção manifesta de valorizar a diversidade no planeta.

Para o presidente da Fundação de Cultura, Américo
Calheiros, é fundamental a compreensão ampla dos
processos culturais existentes na região, para além de
sua materialização em produtos artísticos e atividades.
“O ser humano desenvolve com o espaço uma
interação estreita e contínua, e compreender as parti-
cularidades dessa relação é decisivo para que essa pai-
sagem tenha relevância, seja cuidada e respeitada, sem
ser intocada.” O reconhecimento local mantém e per-
mite a fruição completa da paisagem, sendo também
estratégico para que os visitantes de fora a contem-
plem em sua singularidade.

Sobre o interesse dos turistas, o geólogo Paulo
Boggiani dá um exemplo pessoal. Em férias no nor-

deste, chegou primeiro a hotéis luxuosos, com restau-
rantes italianos, tocando música italiana. Convenceu
os amigos e partiram para uma comunidade de pesca-
dores, em busca de acomodações, alimentação e uma
convivência que lhes permitiriam participar de valores
da cultura mais antiga do local. “A pessoa que vai atrás
do geoturismo é um turista diferenciado, e é o espírito
do lugar que ele quer conhecer.”

Para a presidente da Fundação de Turismo, os visi-
tantes e pesquisadores do Geopark Bodoquena-Panta-
nal estarão especialmente atentos à questão. “Quando

extensão da palavra cultura. Ainda hoje vemos pessoas estudadas
que têm uma visão localizada da cultura, muito segmentada, que
acabam associando-a apenas à arte, e não é esse o caminho que a
cultura no século XXI entende como o seu, ou seja, essa possibilida-
de de estar presente em tudo, alterando alguns conceitos, fortale-
cendo outros, participando ativamente da vida social, política, edu-
cacional, gerando melhor condição de vida para as pessoas por
meio da chamada economia criativa, que hoje começa a tomar
conta do mundo como um dos eixos indutores de desenvolvimento.

– Dentro dos geossítios já existem ações direcionadas de– Dentro dos geossítios já existem ações direcionadas de– Dentro dos geossítios já existem ações direcionadas de– Dentro dos geossítios já existem ações direcionadas de– Dentro dos geossítios já existem ações direcionadas de
política cultural?política cultural?política cultural?política cultural?política cultural?
– – – – – Isso está caminhando ainda embrionariamente. Nós temos ideias, e
essas ideias serão desenvolvidas na medida em que forem amadurecidas
coletivamente. É uma experiência nova para todos os envolvidos, e é
preciso pensar a concepção deste geopark como algo vivo. Há uma
diferença muito grande da teoria à prática. O mais importante no
momento, como eu entendo, é difundir o conceito de geopark e agregar
uma participação maior das comunidades, diretamente envolvidas ou
não, e dos cientistas, estudiosos, do trade turístico, da educação, de
todas as pessoas pensantes que possam contribuir para que a gente
enxergue vértices diferenciados. O Geopark Bodoquena-Pantanal não
precisa ser igual ao do Araripe ou de nenhum outro do mundo, tem
que ser pensado a partir da realidade local. Essas particularidades são o
grande desafio. É importante entender que não precisamos trabalhar
com uma noção de desenvolvimento que privilegie o resultado acima
de tudo, mas o resultado é consequência do amadurecimento da utili-
zação desse espaço.

– A Fundação de Cultura foi uma das primeiras parceiras– A Fundação de Cultura foi uma das primeiras parceiras– A Fundação de Cultura foi uma das primeiras parceiras– A Fundação de Cultura foi uma das primeiras parceiras– A Fundação de Cultura foi uma das primeiras parceiras
na constituição do geopark. Como se deu esse interesse?na constituição do geopark. Como se deu esse interesse?na constituição do geopark. Como se deu esse interesse?na constituição do geopark. Como se deu esse interesse?na constituição do geopark. Como se deu esse interesse?
– – – – – Nós já desenvolvemos essa visão mais aguçada para perceber a
presença da cultura onde às vezes ela não está tão evidente. É o caminho
natural. Se a gente analisar com acuidade, vai ver que esta deveria ter
sido sempre a visão quando se pensa na palavra cultura. Ela é esse
marco que vai caminhando entre todas as áreas, e por essa sua amplitude

ela se dilui e deixa de ser vista. Temos uma oportunidade de
fortalecer essa ideia, que é nova apenas por ser mais compartilha-
da agora, com pessoas de outras áreas. Mas há dez anos ou mais
nós já abordávamos esse assunto assim, da relação da cultura
com o meio ambiente, defendendo coisa semelhante.

– Em termos de políticas públicas, o que pode ser– Em termos de políticas públicas, o que pode ser– Em termos de políticas públicas, o que pode ser– Em termos de políticas públicas, o que pode ser– Em termos de políticas públicas, o que pode ser
pensado como ação conjunta entre cultura e educa-pensado como ação conjunta entre cultura e educa-pensado como ação conjunta entre cultura e educa-pensado como ação conjunta entre cultura e educa-pensado como ação conjunta entre cultura e educa-
ção para o geopark? Como vê a possibilidade dessação para o geopark? Como vê a possibilidade dessação para o geopark? Como vê a possibilidade dessação para o geopark? Como vê a possibilidade dessação para o geopark? Como vê a possibilidade dessa
ação?ação?ação?ação?ação?
– – – – – A educação e a cultura caminham juntas, embora tenham
suas especificidades. A educação tem uma estrutura consolidada
há centenas de anos e a obrigação de proceder uma formação,
preparar para que se exerça essa formação na sociedade, inserindo
no mercado de trabalho e possibilitando um crescimento muito
específico nessa área. Já a gente caminha de uma maneira mais
aberta. Com relação ao geopark, não tenho a fórmula de como
isso vai acontecer, mas sei que trabalhar junto é indispensável e
que a educação é preponderante também nessa área.

Dois grandes festivais
de arte e cultura

acontecem em polos
extremos da área do

geopark: o de Inverno
de Bonito e o América

do Sul, em Corumbá
(fotos ao lado).

Consolidados na
agenda de eventos do

estado, promovem a
integração, ampliam as

possibilidades de
turismo e fortalecem

a economia local.
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vamos divulgar o turismo sul-mato-grossense, sempre
levamos música, artesanato, gastronomia. É uma for-
ma de mostrar que aqui as pessoas vão encontrar con-
templação, natureza, beleza, estrutura, e também arte,
produtos de qualidade e um povo que se manifesta
por sua cultura”, comenta Nilde Brun.

Na Portaria 127/2009 do Iphan, o terceiro artigo
reconhece o caráter dinâmico da cultura e da ação hu-
mana sobre o território, e afirma a convivência com
transformações inerentes ao desenvolvimento econô-
mico e social sustentável. Técnicos, pesquisadores e
gestores governamentais acreditam que, para que o re-
conhecimento de uma paisagem cultural não seja uma
declaração inócua, não é viável que uma entidade externa
estabeleça a importância de conservar e valorizar um
território sem que haja interesse verdadeiro do restante
da comunidade envolvida. Com o mesmo pensamento,
o Conselho Gestor do Geopark Bodoquena-Pantanal tem
como orientação consensual que cada potencialidade
nos municípios seja revertida em qualidade de vida.
“Dentro dos aspectos da educação, sustentabilidade e
geodiversidade, a gestão tem que ter ações efetivas para
que a comunidade regional seja beneficiada”, afirma a
superintendente do Iphan-MS Margareth Escobar.

O arqueólogo Gilson Martins cita como bom exem-
plo disso o Geopark do Araripe. “Eles fizeram uma
feliz associação entre a cultura local e todo o conjunto
de dados empíricos, como os geológicos e paleon-
tológicos. Manifestações culturais, como as de
religiosidade ou a arte rupestre, serviram também de
matéria-prima para uma produção de artesanato, e essas
coisas foram se organizando encadeadamente de for-

ma a proporcionar o desenvolvimento local.” Gilson
avalia que esses benefícios criam ainda uma consciên-
cia preservacionista vigorosa, porque as pessoas preci-
sam do ambiente para viver. “O geopark pode ser vis-
to como um sistema de preservação de monumentos
naturais que estimula o desenvolvimento por meio da
geração de atividades acessórias.”

Em 2011, o Geopark do Araripe recebeu nova ava-
liação positiva da Rede Global de Geoparks. Esse reco-
nhecimento facilita o trabalho, mas o secretário executi-
vo e presidente da Fundect, Marcelo Turine, enfatiza que
também outros fatores contribuem para que um geopark
decole. “Em Mato Grosso do Sul, se houver chancela,
melhor, porque aumenta o reconhecimento internacio-
nal, mas, independentemente disso, nós já somos um
geopark. Houve o decreto, tem um grupo trabalhando e
precisamos dar continuidade às nossas ações.”

Uma das visões mais importantes a reboque do
conceito de paisagem cultural é que os mecanismos de
preservação podem ser menos conflituosos, baseados
em um maior entendimento entre os setores da socie-
dade. “Uma criança tem que tomar uma vacina, quer
ela queira ou não. O pai a obriga a isso. Nossa sociedade,
enquanto é imatura, requer instrumentos como o
tombamento, ou alguns da legislação ambiental, que
também têm coisas muito fortes”, comenta Carlos
Delphim. “Mas a paisagem cultural é a maioridade da
nossa sociedade. Somos nós mesmos que queremos e
propusemos as condições desse instrumento legal”.

A mesma visão tem Paulo Boggiani sobre a evolu-
ção dos instrumentos de preservação e conservação
no Brasil. “No passado, frente a um sistema produtivo
mais agressivo, justificava-se o radicalismo do
movimento ambientalista, até porque não existia um
setor governamental de preservação ambiental. Hoje
não, o setor produtivo está mais consciente dos
cuidados ambientais, até como forma de perpetuar
sua atividade. Frente a este novo cenário, a proposta
de geoparque, ao conciliar produção, necessária para
nossa sobrevivência, com preservação, pode vir a ser
o elo que faltava.”

Fontes de pesquisa:

Ribeiro, Rafael Winter.
Paisagem cultural e

patrimônio. Rio de Janeiro:
IPHAN/COPEDOC, 2007.

Silva, Éder Jâneo da.
Implantação do Geopark

Bodoquena-Pantanal e

implicações no

desenvolvimento local.
Monografia (Licenciatura
em Geografia) -
Universidade Católica
Dom Bosco, 2009.

Geoparque Bodoquena-

Pantanal. Dossiê de
candidatura à Rede Global
de Geoparques Nacionais
sob auspício da
Organização das Nações
Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura
(Unesco).

Valorizar as
potencialidades
das comunidades
envolvidas, fazendo
o desenvolvimento
proporcionar qualidade
de vida, é um dos
grandes objetivos a
serem conquistados
com as ações do Geopark
Bodoquena-Pantanal.
Nas fotos, pequenos
comerciantes, passeio
com geoturistas e peão
na lida com o gado.

Reportagem: Marília Leite
e Moema Vilela
Texto: Moema Vilela
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A cena musical de Dourados

Música do mato com cheiro de cidade

MÚSICA

POR ANDRÉ MAZINI

MPB com pé no mato
Ninguém melhor do que Alicea para ilustrar o pri-

meiro passo que a música douradense dá em direção
à cidade. Aliás, o caminho do campo ela conhece muito
bem. Até os 18 anos viveu em um sítio bem simples,
localizado na região de Cristalina, entre Dourados e
Caarapó. Com pai paraguaio, mãe brasileira e mais
três irmãos, vivia em uma casinha que sequer tinha
energia elétrica, quanto mais estrutura para estimular
o interesse pela música.

“O único contato que a gente tinha com o mundo e
com a música era através de um rádio de pilha. Ouvía-
mos emissoras de Dourados que praticamente só toca-
vam sertanejo, e pela noite ouvíamos a Rádio Nacional,
que só tocava músicas brasileiras. Muito chorinho, MPB,
samba. Assim, minha influência pra tocar música po-
pular brasileira foi natural e involuntária”, conta Alicea.

Terminada a 4ª série do ensino fundamental – o máxi-
mo oferecido onde morava –, passou a ir a Caarapó todos
os dias para dar prosseguimento aos estudos. Foi em sala
de aula, com os pés sujos de terra roxa, que a menina do
campo teve seu primeiro contato pessoal com a música.
“Eu tive um professor que nunca vou me esquecer, chama-
se José Sinclair. Em um dia da semana ele levava um violão,
sentava-se na carteira e tocava para os alunos. Eu achava
lindo e quando chegava em casa criava as brincadeiras
imitando o professor e seu violão.”

O encantamento distante se tornou real quando
sua irmã, três anos mais velha, ganhou um violão de
presente no 15º aniversário. “Ela não gostava muito
de tocar, mas também não deixava a gente mexer.
Quando ela saía o violão ficava escondido, mas a gen-
te achava e tocava escondido.” Instintivamente Alicea

A CULTURA EM MS propõe um teste que você pode
repetir facilmente, se quiser, é claro. Faça uma
enquete com pessoas de qualquer região do Brasil
(dica: use as redes sociais) com a seguinte pergunta:
“Quando você pensa em Mato Grosso do Sul, que
estilo musical lhe vem à cabeça?”. Não é preciso ser
nenhum gênio, tampouco um grande crítico musical
para saber que a resposta quase unânime será
“sertanejo”. E com razão. Artistas da terra do tereré
como Luan Santana, João Bosco e Vinicius, Michel
Teló (e a lista continua...) estão diariamente nas
rádios e TVs de todo o país fazendo um sertanejo
com forte apelo popular e faturamento certo para as
grandes gravadoras.

A história da música em Mato Grosso do Sul tem o
cheiro, a cor e o tempero do campo. Nada mais
natural para um estado que tem mato no nome e
que por muito tempo viu sua economia se
desenvolvendo a partir de praticamente só duas
bases: boi e soja. A cena musical de Dourados,
porém, tem mostrado sinais de mudança.

A cidade está cada vez mais presente nas inspirações
que movem os artistas locais, que não descartam,
inclusive, a possibilidade de ganhar visibilidade
nacional a partir de gêneros essencialmente urbanos,
como o pop rock de Léo Verão e Daniel Freitas, a MPB
suave de Alicea e o rap “presidenciável” do Brô Mc’s.

É verdade que a chance de se ouvir o timbre de um
violão sertanejo ao sintonizar uma rádio em
Dourados é muito grande. Muito grande mesmo.
É verdade também que santo de casa não faz
milagre. As rádios da cidade dão pouquíssimo
espaço para os artistas locais, ainda que estes já
tenham comprovado competência suficiente para
ganhar o gosto dos ouvintes.

Dourados passa, nesse momento, por um êxodo
rural artístico. As alegrias e os dramas da cidade
cada vez mais são incorporados nas percepções dos
músicos dessas bandas. Até mesmo o sertanejo tem
se esquecido um pouco do menino da porteira e
olhado com mais atenção para os meninos e
meninas da cidade na hora de produzir as músicas
mais populares.

Os artistas douradenses apresentados a seguir
representam três etapas desse caminho
que tem desviado do campo as inspirações
dos músicos locais.

DOURADOS PASSA

POR UM ÊXODO

RURAL ARTÍSTICO.

AS ALEGRIAS E OS

DRAMAS URBANOS

CADA VEZ MAIS SÃO

INCORPORADOS

NAS PERCEPÇÕES

DOS MÚSICOS. ATÉ

O SERTANEJO TEM

OLHADO COM

MAIS ATENÇÃO

PARA OS MENINOS

E MENINAS DA

CIDADE NA HORA

DE PRODUZIR SUAS

COMPOSIÇÕES.

ESTANISLAU SANABRIAAlicea
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aprendeu os primeiros passos no instrumento que se-
ria seu escudo musical. “Com uns 13 ou 14 anos eu
percebi que minha voz combinava com as notas, eu
descobri que era afinada.” E como é!

Já em Dourados, Alicea aprendeu a combinar as
influências da infância bucólica com as novas realida-
des musicais a que era apresentada. Tocou em bares e
eventos municipais, até que a grande chance lhe sur-
giu em 2010. A primeira edição do prêmio nacional
Divas da Música Brasileira, promovido pelo Sistema
Globo de Rádio, buscava justamente encontrar novos
talentos que homenageassem as divas do rádio brasi-
leiro.  Nada mais familiar para Alicea, que crescera no
universo do som pelo som, sem o auxílio de imagens.

Com um arranjo completamente original para a
música “Tocando em Frente”, de Almir Sater, Alicea
encantou os jurados que, sem economia nos elogios,
colocaram-na entre as três finalistas do prêmio. Com a
garota de Cristalina, Dourados esteve no centro das
atenções da MPB brasileira.

O primeiro lugar não veio na final do prêmio. Nada,
porém, que tirasse o brilho da música de Alicea, que
guardou como joia preciosa as críticas e conselhos que
recebeu. “Ouvir de cantoras como Alaíde Costa que
eu sou um diamante bruto a ser lapidado foi algo que
guardei no coração como um prêmio.”

Mistura que deu liga
Se a música de Alicea ainda respira um pouco dos

ares do campo, a dos douradenses Léo Verão e Daniel
Freitas usa, e muito bem, o oxigênio da internet para
ganhar o país. Os dois já eram conhecidos na cena
musical de Dourados quando resolveram fazer uma
brincadeira que lhes renderia atenção de todo o Brasil.
“A gente estava no estúdio do Daniel e surgiu a ideia
de misturar sertanejo com outras músicas (a combina-
ção mais bem sucedida foi “I’am yours”, de Jason Mraz,
e “Chora, me liga”, de João Bosco e Vinicius). Foi
uma brincadeira mesmo, pra postar no Youtube, mas
em pouco tempo o vídeo estava com mais de 400 mil
visualizações”, conta Léo Verão. Mais de 400 mil é
algo em torno de três vezes o número de habitantes
de Dourados.

E os acessos continuaram, porém, com um obstá-
culo. Como as “misturas” envolviam músicas de gran-
des gravadoras, o Youtube retirava o som do vídeo
assim que o mesmo era identificado, devido a sua
política de preservação de direitos autorais. “Então,
sempre que o vídeo chega a uns 400 mil acessos, o
Youtube corta, mas logo alguém posta o vídeo de novo
e assim vai.”

Da MPB ao pop rock,

Alicea e Léo Verão

foram a cara da

música douradense no

Festival de Bonito (2011).
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Léo Verão
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Da brincadeira nasceu um show com Léo Verão e
Daniel Freitas, que rodou um ano e meio por todo o
Brasil. Trampolim que os dois precisavam para dar gás
a seus projetos solo.

Se a mistura foi a pegada que impulsionou a car-
reira de Léo Verão, por meio da internet, ela continua
sendo o principal ingrediente de seu show. Com pou-
ca conversa, uma banda competentíssima e repertório
para lá de eclético, Léo vai de Beatles a Black Eyed
Peas, passando por LS Jack, Sean Kingston, Stevie
Wonder, e por aí em diante. Uma verdadeira colcha

Talvez um dos maiores equívocos que a maioria te-
nha tido durante os anos iniciais de formação escolar
seja o de aprender que no Brasil só se fala português.
Em Dourados – e em toda a região de fronteira – isso
certamente não é verdade. Basta uma breve visita às
aldeias indígenas para constatar o quão diversa a popu-
lação é, tanto no que se refere à língua como à cultura,
aos costumes e, infelizmente, à realidade social.

Realidade silenciosa, diga-se de passagem. Um des-
pretensioso passeio pelos principais sites de notícias
da região de fronteira pode revelar como o indígena é
retratado. A maior parte das matérias que citam essas
populações é policial e fala sobre crimes cometidos
por ou contra indígenas. Algumas tratam da demarca-
ção de terras, mas quase sempre sob a ótica política, e
não cultural. Em quase todas elas o fato que mais
chama a atenção é constatar que praticamente não se
dá voz ao indígena, à aldeia.

de retalhos com vários estilos e idades costurados com
a sempre eficiente linha do pop. O sertanejo, mesmo,
ficou nos vídeos do Youtube e, no máximo, em uma
participação especial com Daniel Freitas no palco.

“Não tem como negar que lá fora, quando as pes-
soas olham para Mato Grosso do Sul, o estilo que eles
associam é o sertanejo. É a nossa marca. Mas essa
não é muito minha pegada no show”, comenta o
douradense que, nesse momento, negocia com uma
famosa gravadora que, concretizado o acordo, acom-
panhará Léo nos próximos trabalhos.

Inconformados com esse silêncio social, quatro
adolescentes Guarani da aldeia Jaguapiru Bororó,
localizada em Dourados, resolveram soltar a voz e
mostrar para as pessoas o índio pela ótica do pró-
prio índio. Surge, então, o grupo de rap Brô MC’s.
Tímidos sem o microfone nas mãos, os jovens in-
dígenas mostram toda a ousadia quando o hip-hop
entra em cena.

Precisou de pouco para que os rappers da aldeia
alcançassem o Brasil. Em 2008, com um ano do nas-
cimento do projeto, fizeram uma participação gravan-
do a música “No Yankee”, do segundo CD de Higor
Lobo, coordenador da Central Única das Favelas (CUFA)
em MS. O sucesso da música foi tão grande que ga-
nhou o Festival Rap Brasileiro, com direito a represen-
tar o estado na final nacional realizada no Rio de Ja-
neiro em 2009.

“No Rio de Janeiro foi o show mais legal que a
gente fez. A maioria daquelas pessoas não costuma

Tímidos sem o

microfone nas mãos,

os quatro integrantes

do Brô MC’s mostram

toda a ousadia quando o

hip-hop entra em cena.

Brô MC’s
Da aldeia para o planalto central
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Projetos e perspectivas
Mas a música em Dourados não é feita só de ta-

lentos individuais que se sobressaem.
Não são apenas os temas urbanos que estão

cada vez mais presentes nas composições. Cresce
também o ritmo das iniciativas de fomento. De-
pois de uma fase de estagnação na cultura – de-
corrente em grande parte dos problemas de ges-
tão pública que eclodiram em 2009, com as de-
núncias de corrupção na administração municipal
– outros ventos começam a soprar no cenário cul-
tural da cidade e uma série de ações vêm sendo
implementadas.

O maior instrumento legal que Dourados tem para
estimular a produção musical dos artistas locais é o
Fundo de Investimento Artístico e Cultural (Fip), que
em 2011, selecionou três projetos de até R$ 30 mil,
seis de R$ 15 mil e dez de R$ 10 mil. A maior parte,
de acordo com o diretor municipal de cultura Carlos
Fábio, é de projetos relacionados à música.

EJU ORENDIVEEJU ORENDIVEEJU ORENDIVEEJU ORENDIVEEJU ORENDIVE
(tradução)

Aqui o meu rap não acabou
Aqui o meu rap está apenas começando
Eu faço por amor
Escute, faz favor
Está na mão do senhor
Não estou para matar
Sempre peço a Deus
Que ilumine o seu caminho
E o meu caminho
Não sei o que se passa na sua cabeça
O grau da sua maldade
Não sei o que você pensa
Povo contra povo, não pode se matar
Levante sua cabeça
Se você chorar não é uma vergonha
Jesus também chorou
Quando ele apanhou
Chego e rimo o rap guarani e kaiowá
Você não consegue me olhar
E se me olha não consegue me ver
Aqui é o rap guarani que está chegando pra
revolucionar
O tempo nos espera e estamos chegando
Por isso venha com nós

Nós te chamamos pra revolucionar
Por isso venha com nós, nessa levada
Nós te chamamos pra revolucionar
Aldeia unida, mostra a cara

Vamos todos nós no rolê
Vamos todos nós, índios festejar
Vamos mostrar para os brancos
Que não há diferença e podemos ser iguais
Aquele boy passou por mim
Me olhando diferente
Agora eu mostro pra você
Que sou capaz, e eu estou aqui
Mostrando para você
O que a gente representa
Agora estamos aqui
Porque aqui tem índios sonhadores
Agora te pergunto, rapaz
Por que nós matamos e morremos?
Em cima desse fato a gente canta
Índio e índio se matando
Os brancos dando risada
Por isso estou aqui
Pra defender meu povo
Represento cada um
E por isso, meu povo,
Venha com nós

“Além do FIP, nós temos tentado criar ambientes e
incentivos para que os artistas locais tenham condições
de se apresentar com qualidade e mostrar seus talentos.
Uma das ações mais bem-sucedidas foi a Festa Junina
deste ano, que reuniu aproximadamente 60 mil pes-
soas. Fizemos questão de montar um palco para os
artistas locais com tanta qualidade quanto os utilizados
pelos artistas famosos, justamente para incentivá-los”,
conta o diretor e compositor Carlos Fábio.

Resgatando um festival musical que movimentava
culturalmente a classe estudantil na década de 1980 (o
Fenpop), atualmente está em fase de desenvolvimento
o Festan (Festival Estudantil), que contempla intérpretes
do ensino regular de Dourados. Em sua primeira edi-
ção, o projeto teve 185 inscrições de 34 escolas da
cidade, incluindo as vilas mais distantes da região cen-
tral e as aldeias indígenas. A ideia de um festival de
música universitária também está sendo elaborada, a
fim de congregar o grande público estudantil de todas
as instituições de ensino superior douradenses.

ter contato com indígenas, mas mesmo assim curti-
ram demais a apresentação. Foi um momento bem
marcante”, diz Bruno Verón. De fato, o show em ter-
ras cariocas foi especial. O Brô MC’s estava no lugar
certo e na hora certa. Mal podiam imaginar que asses-
sores da Presidência da República assistiam, e curtiam
muito, o desabafo que os jovens de Dourados trans-
mitiam por meio da música.

Meses depois da apresentação no RJ surge um con-
vite que nem nos sonhos mais distantes de cada mem-
bro do grupo poderia acontecer em tão pouco tempo.
Os rappers foram chamados para tocar em Brasília, na
posse da presidente Dilma Roussef. O Brasil inteiro,
então, finalmente ouviu a voz, em guarani e portu-
guês, daqueles que têm muito a dizer, mas poucos
lugares para falar.

A MISTURA

INÉDITA ENTRE RAP

E ALDEIA CHAMOU

A ATENÇÃO ATÉ DA

EQUIPE DA

PRESIDÊNCIA DA

REPÚBLICA, QUE

LEVOU O BRÔ MC’S

PARA A POSSE DE

DILMA ROUSSEF

EM BRASÍLIA.
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Plugados no século XXI, artistas realizam

suas experimentações artísticas

relacionando arte e tecnologia. Impossível?

Não – Produzir arte usando as linguagens

tecnológicas é mais uma possibilidade de

percurso para o processo de criação.

Plugados no século XXI, artistas realizam

suas experimentações relacionando

arte e tecnologia. Impossível?

Não. Produzir arte usando as linguagens

digitais é mais uma possibilidade de

percurso para o processo de criação.



45CULTURA EM MS - 2011 - N.4

Obras da série “HotelCash”, de Maíra Espindola.

As produções, usando processamento
fotográfico, fazem referência a um hotel
próximo à antiga rodoviária de
Campo Grande-MS, usando ícones
ligados àquele meio – letreiros,
luminosos, meia arrastão.

Do telégrafo ao computador.
Uma série de invenções permite
explorar as novas tecnologias.
Os artistas interessados em instantaneidade,
interatividade e virtualidade fazem uso dos
meios e das ideias de seu tempo para expandir
fronteiras. Mais que conhecimento de técnicas,
buscam suas poéticas por meio de
experimentações estéticas. Nesse caso, a
tecnologia é mais uma ferramenta para dar
vazão à maneira de ver o mundo.

POR ROZANA VALENTIM
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A necessidade de um
olhar artístico-tecnológico
para o estado de
Mato Grosso do Sul

O Festival de Arte e Tecnologia de
Campo Grande-MS (FAT), que neste ano
teve sua terceira edição, é um evento idea-
lizado pelos cursos de Artes Visuais e de
Música da UFMS e realizado com a par-
ceria das instituições SESC Horto, MIS/
FCMS, IESF e SED/CEPEF. Os objetivos do
evento são gerar estímulos à produção e à
pesquisa na área, proporcionando novos
olhares e perspectivas sobre a arte
contemporânea que se utiliza das
tecnologias digitais como meio e, ao
mesmo tempo, tentar aproximar o público sul-mato-grossense das
discussões sobre o panorama atual dessa produção artística nacional.

Nas edições anteriores, o FAT contou com a presença de pesqui-
sadores de importância nacional e internacional, que se inserem de
forma bastante incisiva na contribuição teórica e prática desse pa-
norama. Na primeira edição, em 2009, a professora drª Diana
Domingues (UnB) apresentou a discussão sobre ciberarte e a
reconfiguração da vida pela interação humano-computador. Na se-
gunda edição, em 2010, os palestrantes convidados foram: profª
drª Lúcia Santaella (PUC/SP), que apresentou uma discussão a res-
peito das tendências emergentes e dos rumos da ciberarte; prof. drª
Diana Domingues (UnB), também presente na edição deste ano,
que abordou as pesquisas colaborativas e transdisciplinares em arte
e tecnociência; e o prof°. dr. Jônatas Manzolli (Unicamp)  que ex-

A necessidade de discutir e aprofundar a conexão

entre arte e tecnologia se faz cada vez mais presente

nas produções artísticas. Mesmo tratada entre tensões

e convergências, essa interação tem possibilitado um

processo de experimentação e investigação tanto do

pensar quanto do fazer artístico. No Brasil e no mun-

do, a produção na área vem incorporando conceitos

que nos remetem às relações estabelecidas pelos fato-

res econômicos, sociais e culturais em que as transfor-

mações são percebidas e efetivadas.

Há aqueles que julgam ser arte apenas o que é

produzido em suportes tradicionalmente utilizados,

como telas, pincéis e tintas – na linguagem da pintu-

ra; ou argila, mármore e bronze – na da escultura.

Nisso se estereotipiza a imagem do artista como aque-

le “ser divino” que cria a partir de pura inspiração,

sentado em frente a um cavalete, com a paleta repleta

de cores e unhas sujas de tinta.

Que tal então pensar neste tempo, no século XXI,

e em todas as ferramentas disponibilizadas para

conectividade e produção do conhecimento? Utilizar-

se de terminologias como web-art, ciberarte, tecnoart,

sky-arte, arte transgênica, arte robótica e arte com-

putacional – todas buscando sensações, significados e

relações entre espaços e pessoas, entre artista e público,

que não apenas observa, mas que interage com a

produção.

É saudoso escrever uma carta, colar selo, enviar

pelo correio e tão logo esperar o carteiro chegar. Po-

rém, os tempos são outros, a época atual exige rapi-

dez e a arte precisa também se adequar às novas ne-

cessidades. A partir de novos paradigmas, o artista que

trabalha com as tecnologias descobre novos espaços

para mostrar sua arte e estabelecer canais de comuni-

cação – afinal, milhões de pessoas usam e-mails e re-

des sociais.

Com o processo de criação ainda não tão difun-

dido, essa arte aparece com pouca frequência no

cotidiano das pessoas, mesmo porque as obras nem

sempre são expostas nos espaços tidos como conven-

cionais – museus e galerias de arte – mas circulam

nos espaços virtuais, gerando a noção de ubiquidade,

ou seja, a ideia de estar em lugares variados ao

mesmo tempo.

Investigações estéticas e processos de pesquisa na

arte voltam-se cada vez mais para as práticas que ex-

ploram as mídias e todas as potencialidades advindas

do avanço tecnológico. No entanto, conforme ressal-

ta a artista Maíra Espíndola, a maneira de colocar-se, a

poética e o posicionamento de quem produz são mui-

to importantes:  “Existem artistas para todos os gos-

tos,  e a linguagem tecnológica é um termo bastante

amplo. Não basta apenas utilizar-se de meios, instru-

mentos, matérias que acabaram de ser inventadas”.

Ainda que vários artistas já façam uso dos novos

recursos na construção de suas poéticas, as experiên-

cias são realizadas espora-

dicamente pelos artistas

sul-mato-grossenses. Mui-

tas produções que podem

Investigações
estéticas e
pesquisas na arte
voltam-se para as
práticas que
exploram as
potencialidades
advindas do
avanço
tecnológico.

Edmilson Barbosa - Cara Brasileira. 2011. Light Painting.
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planou sobre o conceito de paisagem sonora e apresentou um con-

certo de música eletroacústica.

Além das palestras de pesquisadores convidados, o FAT envolve várias

outras atividades, tais como mesas de comunicações, oficinas e mostra

de arte, por meio das quais pretende estabelecer uma rede de

compartilhamento de conhecimentos entre pesquisadores e artistas, e

assim oferecer referências conceituais e artísticas sobre a tecnologia e

sua convergência nas áreas de artes visuais, música, design, arquitetura

e comunicação. Nas edições anteriores as inscrições se estenderam além

das fronteiras de MS, abrangendo, entre outros, participantes de São

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal.

Uma das metas da iniciativa é propiciar o acesso do público em

geral às produções artísticas e pesquisas direcionadas a essa nova

linguagem estética. Sob o ponto de vista do estado da arte tecnológica,

estamos vivenciando um momento de transformações,

com o surgimento de novos conceitos e definições so-

bre a obra, a autoria e o espectador diante do processo

de apropriação dos meios tecnológicos, cabendo ao FAT

promover questionamentos e reflexões a respeito.

Diante dessas transformações, percebemos a impor-

tância de novos olhares e conceitos. Do ponto de vista das

curadorias, é importante salientar que os festivais e mostras

especificas em arte e tecnologia são espaços que analisam

as obras sob uma nova ótica – não limitada às técnicas tradicionais –,

em que a arte se apresenta de forma flexível, aberta e extremamente

mutável, em que há um rompimento com as nomenclaturas definidas

para as suas técnicas e produções. Ao contrário das propostas tradicionais

de produção, o desenvolvimento artístico tecnológico é embasado em

processos e hibridizações; com insistentes apropriações e aplicações a

partir de novas maneiras de perceber as potencialidades desses meios.

Dessa maneira, os critérios de produção, observação, análise e curadoria

também devem ser diferenciados e reformulados.

Propondo a oportunidade de reflexão aberta sobre os novos con-

ceitos emergentes da arte tecnológica, o FAT acontece anualmente e

as inscrições, tanto para apresentações de obras e pesquisas teóricas

quanto para ouvintes, são abertas a toda comunidade.

Profª Ma. Venise Paschoal de Melo, UFMS

ser observadas atualmente são frutos de uma proposta

iniciada por Dulcimira Capisani na década de 1990,

quando era professora da Universidade Federal de Mato

Grosso do Sul. Doutora em comunicação e semiótica,

suas propostas aos acadêmicos do curso de Artes Vi-

suais eram voltadas à investigação e à experimentação

artística em novos suportes e ao debate sobre a neces-

sidade de pensar o objeto artístico e o artista num

contexto de apropriação das técnicas e ferramentas

advindas da tecnologia, utilizando-as como meios de

expressão. Naquela época, suas pesquisas refletiram-

se no aumento da produção de trabalhos de conclu-

são de curso que demonstravam interesse em

aprofundar a discussão da arte, da tecnologia e os pro-

cessos de comunicação do artista/espectador. “Educa-

ção e arte no mundo digital” (2000) e  “Transforma-

ção e realidade: mundos convergentes e divergentes”

(2001), são os títulos organizados por Dulcimira, que

continuam como referências para pesquisas nessa

temática.

Atualmente percebe-se que a produção de conhe-

cimento via academia vem fazendo a diferença na nova

geração de artistas que, imbuída também dos desafios

de atribuir e compreender novos conceitos, tem com-

promisso com o estudo, com a imersão nas realidades

poéticas, compreendidas não apenas na materialidade,

mas também na exploração do mundo virtual. Denis

Feliz, ao falar de sua produção, afirma: “Venho de

formação um tanto tradicional em artes, enquanto meu

desenvolvimento profissional se deu junto com o ad-

vento da internet e a popularização dos computado-

res. Por tais motivos, não trato com diferença as lin-

guagens tecnológicas, trato como ferramentas, assim

como pincel, giz, grafite etc”.

Em “(im)pessoal solúvel”, instalação de Desirée

Melo – professora, pesquisadora e artista –,  a investi-

gação no processo de criação da imagem e a  reflexão

sobre a importância e a valorização da intencionalidade

são questões que norteiam

o trabalho. Segundo ela, é

salutar pensar no artista

como manipulador cons-

ciente de signos, que rela-

Venise Melo - Olhares Emergentes. 2011. Instalação Interativa.
Ao lado, Coletivo Corpomancia - Me=morar:
o corpo em casa. 2009-2011. Videodança.

Desirée Melo
(im)pessoal solúvel,
instalação,
200 x150x 200 cm,
2010.
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Denis Feliz.

Marionete: imagem 3D
feita em 3dsMax e
renderizada em Vray.

Nham-nhan: pintura
digital feita em Adobe
Photoshop utilizando
um tablet.

Jonas Santana. Rádio: infogravura, 1999.

ciona a produção com a constante busca do domínio

da linguagem, sendo a obra o resultado de um exercí-

cio de experimentação de “idealizar, projetar, pesquisar,

fazer e analisar”. Notadamente, esse tipo de produção

vem ganhando espaço em eventos culturais, festivais

e seminários, em que gestores, profissionais e estu-

dantes colocam em foco o debate sobre a arte na

contemporaneidade, sua reprodutibilidade técnica, visto

que em minutos uma imagem percorre o mundo por

meio de acessos em rede. Dessa forma, e com uma

proposta de estetização que questiona o objeto de arte,

as relações espaço/tempo e artista/espectador geram

um debate nos próprios conceitos de arte e de fruição,

presentes na leitura das diferentes linguagens.

É repensando a qualidade das imagens e transpon-

do a linguagem da gravura que o artista Jonas Santana

produz suas infogravuras, usando o computador como

ferramenta para a produção. Conta ele que, traba-

lhando com computação gráfica desde 1999, vem se

motivando a estudar e compreender as novas

linguagens: “Gosto muito de tecnologia. Hoje produzo

a infogravura ampliada em papel fotográfico, que for-

nece excelentes cor e resolução, bem superiores a ou-

tros meios de impressão”. Dividindo a mesma ideia,

outros artistas estão na lista daqueles que – a partir de

uma pesquisa iniciada em cursos de graduação em

artes ou especializações nas áreas de comunicação,

design, mídias, cultura e criação – apaixonam-se pelo

debate da arte enquanto conceito, que se constrói por

meio da interação das pessoas com as ferramentas do

seu tempo e tem na tecnologia mais um campo de

expressão.

Nessa articulação de teoria e prática, Desirée Melo

aponta que “ao iniciar uma produção artística, define-

se o fazer como um laboratório de investigação e de

desenvolvimento de potencialidades de significação.

Esses exercícios auxiliam tanto na compreensão e

exemplificação da teoria quanto na execução e

exemplificação da prática”. Daí a necessidade perma-

nente da experimentação artística, dos espaços aber-

tos para a discussão dos conceitos que emergem nas

mais variadas produções e da imensa possibilidade de

criação, seja lá por qual linguagem for. É a arte pre-

sente em qualquer tempo.
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C

crianças aprendem
do brincar

com a liberdade

Sem competições,

Criança é assim, cheia de “sabia que”. Tem até um
instinto de professor – “entendeu”? Mas o que elas
deixam mais evidente ao se expressarem é que a curiosi-
dade as move, a natural curiosidade que motiva para
o aprendizado. Mas só isso não basta, é preciso
estimular, deixá-las livres para serem criativas, brinca-
rem, descobrirem. “A ideia é trabalhar a liberdade da
criança, sem sala de aula, ensinando ao ar livre, des-
calço, para brincar na terra e na grama, ter contato
direto com as coisas naturais. Isso é uma vivência ines-
quecível para muitos, porque não são todos que têm
contato com um quintal”, aponta a diretora teatral
Ramona Rodrigues, 40 anos, que desde os 16 desen-
volve trabalhos artísticos. Ela é arte-educadora no “Es-
paço Imaginário”, um centro de cultura da infância
que começou a funcionar em Campo Grande no iní-
cio de 2011 com a proposta de reintegração entre in-
fância, natureza e brincadeiras.

“Sabia que criança precisa brincar?

Sabia que isso não faz ela deixar de estudar?
E sabia que isso até faz ela querer estudar mais?

Minha amiga me disse que a mãe dela leva ela para um monte

de lugar legal, em Campo Grande mesmo. E que quando
eles viajam pro interior do estado tem um monte de gente querendo

mostrar livro novo, apresentar teatro, ensinar a dançar,

a cuidar do planeta. Então, antes de achar que só a escola é suficiente e
que a criança não tem vontade de aprender por culpa da escola, tem

que olhar um pouco em volta. Entendeu?”

CULTURA E EDUCAÇÃO

Arte e educação
Integrar arte e educação não é uma ideia nova,

mas tem sido o novo olhar com que as políticas públi-
cas procuram trabalhar. Olhar presente, por exemplo,
no Plano Estadual do Livro e Leitura de Mato Grosso
do Sul (PELL-MS), como especifica sua publicação ofi-
cial lançada no mês de setembro na cidade de Bonito.

Dentre alguns pontos do Plano está a reciclagem
do conceito de avaliação, que não deveria ser vista de
forma classificatória, e sim como progressão do apren-
dizado contínuo. “Nada de concursos, prêmios e pri-
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Na  roda da cultura
CESTCESTCESTCESTCESTA BÁSICA DA CULA BÁSICA DA CULA BÁSICA DA CULA BÁSICA DA CULA BÁSICA DA CULTURATURATURATURATURA – Cestas de livros para entidades como sistema prisional,
casas de guarda, bibliotecas comunitárias, salas de leitura de instituições públicas e
organizações não governamentais. Trezentos conjuntos entregues desde 2007 num
total de 13.870 livros.

DIÁLOGOS COM O ESCRITORDIÁLOGOS COM O ESCRITORDIÁLOGOS COM O ESCRITORDIÁLOGOS COM O ESCRITORDIÁLOGOS COM O ESCRITOR  – Conversa de escritores com estudantes de todas as
faixas etárias. Desenvolvido na Biblioteca Estadual Isaias Paim para grupos agendados
de 30 a 50 pessoas.

ENCANTO COM A LEITURAENCANTO COM A LEITURAENCANTO COM A LEITURAENCANTO COM A LEITURAENCANTO COM A LEITURA – Encontro com escritores e/ou incentivadores da leitu-
ra, aos sábados pela manhã, em instituições que atendem crianças e adolescentes.
Entidades agendadas em 2011: ACC-Campo Grande, Educandário Getúlio Vargas,
Projeto  Sol da Manhã - Danúbio Azul, Escola Juliano Varela, Comunidade Quilombola
de Anhanduí.

Para despertar e ampliar o interesse pela
leitura, a Fundação de Cultura de MS

vem desenvolvendo uma série de atividades
que vão da publicação e distribuição

de obras ao trabalho dirigido segundo
as características de cada público.

O 2o MS em Letras reuniu

em Bonito secretários de

educação de todo o país

e a ministra da cultura

Ana de Hollanda.

Na abertura,

apresentação do

Coral das Meninas

Cantoras de Porto

Murtinho.

Brincadeiras, jogos e

atividades lúdicas

despertam o interesse e

introduzem a criança no

mundo da leitura.
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meiro lugar. Temos que motivar as crianças para que
continuem criando e produzindo. A ideia não é com-
petir para ser melhor que o outro”, reforça a arte-edu-
cadora Lais Dória, que, em julho deste ano, represen-
tou o estado em uma mesa de debates do I Encontro
Nacional Cultura e Infância, realizado no Rio de Janei-
ro pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria
de Cidadania Cultural. Na ocasião, foram discutidas
novas políticas para o ensino e a integração da cultura
como cerne do processo. O movimento se desenvolve
segmentadamente: cada estado e cidade repensa a
educação como um todo, tentando se livrar da forma
numérica como é encarada a aprendizagem dos alu-
nos. Democratizar o acesso à leitura é a forma mais
simples e efetiva que os profissionais da educação en-
contraram para trazer de volta características “infan-
tis”, como a curiosidade pelo saber. “Se existe um pro-
fessor específico para web, porque não tem esse res-
peito com a arte-educação? Temos que ter cuidado
para fortalecer o voltar a brincar e deixar a criança ser
o que ela quer ser. Temos que quebrar isso de a crian-
ça ser o adulto do amanhã, a criança é a criança hoje”,
aposta Lais Dória.

Conhecimento criativo
Além de mês da independência, setembro foi mês

de comemorar um momento importante para o Plano
de Ensino e Leitura no estado. No dia 22, em Bonito,
durante o 2o MS em Letras, com a presença de secre-
tários de educação de todo país e a ministra da cultura
Ana de Hollanda, foi lançado oficialmente o documento
que norteia programas, projetos e eventos na área do
livro, leitura, literatura e bibliotecas em Mato Grosso
do Sul, incentivando, inclusive, a construção de pla-
nos municipais na área.

Diretores e coordenadores de escolas estaduais fo-
ram convidados, além de gestores de cultura e bibliote-
cários. “A cartilha do PELL-MS contém as diretrizes polí-
ticas de ações para o livro e leitura. Desta forma pode-
mos visualizar as pequenas ações de incentivo à leitura,
sistematizar e estruturar”, aponta Neusa Narico Arashiro,
coordenadora do Proler Campo Grande-MS e gerente
de patrimônio histórico e cultural da Fundação de Cultu-
ra de Mato Grosso do Sul.

A barreira inicial já foi rompida. O estado pode,
inclusive, comemorar o fato de ter sido o primeiro no
Brasil a zerar o déficit em relação às bibliotecas públi-
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PELL-MS: NOVAS REALIDADES
Instituído pelo decreto estadual 12.954, de 7 de abril de 2010, e ancorado

em princípios estabelecidos pelo Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), o
Plano Estadual do Livro e Leitura de Mato Grosso do Sul (PELL-MS) foi construído
em regime de cooperação entre a Secretaria Estadual de Educação e a Fundação
de Cultura de MS, com participação de educadores, universidades, organizações
da sociedade civil e segmentos empresariais, num percurso que incluiu encontros
setoriais, seminários e audiências.

As metas a serem atingidas até o ano de 2020 estão organizadas em quatro
eixos temáticos: democratização do acesso; fomento à leitura e à formação de
mediadores; valorização da leitura e da comunicação; e apoio à criação e ao
consumo de bens de leitura. Dentro do plano, os eixos são detalhados, propondo
estratégias para que as ações aconteçam em suas totalidades – desde a estrutura
física até os critérios pessoais, econômicos e tecnológicos para difusão.

No Eixo 1, por exemplo, de democratização do acesso, uma das metas é a de
aprimoramento de tecnologias de informação e comunicação. Abaixo são rela-
cionadas estratégias para sua execução, como o incentivo de desenvolvimento
de tecnologias para a preservação e sistematização de acervos digitais. Dessa
forma, elencando os eixos do plano nacional com o que o estado considera
mais próximo e urgente em sua realidade, será possível
otimizar a condução das políticas para a leitura e, quem
sabe, aos poucos associar o dia da criança a um dia de
presentear os pequenos com um espelho chamado
livro – cheio de páginas carregando a própria imagi-
nação e  refletindo a construção de novas realidades.

ESPESPESPESPESPAÇO DA POESIAAÇO DA POESIAAÇO DA POESIAAÇO DA POESIAAÇO DA POESIA – Apresentações literomusicais realizadas no
Memorial da Cultura na última sexta feira de cada mês, em parceria com
UBE/MS, Comitê PROLER, Universidades. Atividades de declamações,
perfomances teatrais, danças, minipalestras, poesia cantada e lança-
mentos de livros. Média de público: 200.

EXPOSIÇÃO TEMÁTICAEXPOSIÇÃO TEMÁTICAEXPOSIÇÃO TEMÁTICAEXPOSIÇÃO TEMÁTICAEXPOSIÇÃO TEMÁTICA – Atividade mensal na Biblioteca Estadual
Isaías Paim, com exposição e palestra temática. Temas já contemplados:
dia do livro infantil, mulheres na literatura, mês da consciência negra,
cultura da paz, patrimônio cultural de MS, escritores de MS.

FÉRIAS NA BIBLIOTECA FÉRIAS NA BIBLIOTECA FÉRIAS NA BIBLIOTECA FÉRIAS NA BIBLIOTECA FÉRIAS NA BIBLIOTECA – Atividades lúdicas de incentivo à leitura
para crianças  a partir de 5 anos. Realizadas na Biblioteca Estadual Isaías
Paim com agendamento de grupos de instituições, escolas  e casas de
abrigo.

FUNDO DE INVESTIMENTOS CULFUNDO DE INVESTIMENTOS CULFUNDO DE INVESTIMENTOS CULFUNDO DE INVESTIMENTOS CULFUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MATURAIS DE MATURAIS DE MATURAIS DE MATURAIS DE MATO GROSTO GROSTO GROSTO GROSTO GROSSOSOSOSOSO
DO SUL (FIC-MS) DO SUL (FIC-MS) DO SUL (FIC-MS) DO SUL (FIC-MS) DO SUL (FIC-MS) – Publicação de  livros de escritores e pesquisa-
dores de Mato Grosso do Sul, selecionados por meio de edital públi-
co. Foram 69 títulos editados entre 2008 e 2011, num total de 50.900
exemplares.

GALERIA ECOCRIANÇAGALERIA ECOCRIANÇAGALERIA ECOCRIANÇAGALERIA ECOCRIANÇAGALERIA ECOCRIANÇA – Atividades de leitura, arte e literatura
desenvolvidas durante o Festival de Inverno de Bonito. Público de 5 a
12 anos. Participação das escolas das redes estadual e municipal de
Bonito.

QUEBRA-TORTOQUEBRA-TORTOQUEBRA-TORTOQUEBRA-TORTOQUEBRA-TORTO – Literatura, gastronomia, música e artesanato
dialogando nas manhãs do Festival América do Sul em Corumbá.

PROJETO ALMANAQUEPROJETO ALMANAQUEPROJETO ALMANAQUEPROJETO ALMANAQUEPROJETO ALMANAQUE – Projeto sediado na Biblioteca Estadual
Dr. Isaías Paim em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco.
Público: escolas e grupos agendados.

PROJETO TODAS AS LETRASPROJETO TODAS AS LETRASPROJETO TODAS AS LETRASPROJETO TODAS AS LETRASPROJETO TODAS AS LETRAS – Palestras com especialistas e es-
critores voluntários convidados pela Biblioteca Estadual Isaías Paim.

PROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIALPROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIALPROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIALPROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIALPROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL – Educar para proteger  –
Instrumento estratégico de alfabetização cultural por meio de ofici-
nas com professores e coordenadores. Participação de 21 escolas.

PROJETO FORÇA DA CIDADANIAPROJETO FORÇA DA CIDADANIAPROJETO FORÇA DA CIDADANIAPROJETO FORÇA DA CIDADANIAPROJETO FORÇA DA CIDADANIA – Kit literário composto de 200
obras de autores diversos financiados pelo FIC-MS, doações de escritores,
editoras e  entidades públicas. 35 municípios contemplados em 2011.

No PELL, as linhas

norteadoras na área

do livro e leitura em

Mato Grosso do Sul.
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cas, isto é, a ter ao menos uma unidade em cada
município. Na prática, porém, o cotidiano revela ca-
rências, como a falta de “mão de obra” qualificada
para atender aos leitores. Outros desafios são aponta-
dos por Neusa: “É muito difícil trabalhar com uma
política pública para incentivar a leitura em crianças se
os pais não leem. Essa é a maior contradição, porque
a criança aprende por modelos. Começa pelo simples
ato de presentear, habitualmente feito com brinque-
dos e quase nunca com livros.”

Para que o livro ultrapasse o contexto escolar e
chegue às crianças como sinônimo de prazer e ale-
gria, ações que transportam a biblioteca para o mun-
do infantil são eficazes. Essa sensação de diversão com
simplicidade ficou explícita em diversos momentos do
Festival de Inverno de Bonito que, neste ano, em sua
12ª edição, incluiu na programação o Eco-Criança,
um espaço específico para a faixa etária.

Paulo Robson de Souza, autor do livro “Animais mais
mais: música, poesia e muito +” e convidado das ofici-
nas oferecidas durante o evento, ressalta a importância
do lúdico na transmissão de conhecimentos. Biólogo e
educador ambiental, ele investe nos jogos didáticos,
explorando a curiosidade como ferramenta para o ensi-
no. “Ao saber que o morcego é um importante dispersor
de sementes e que o seu cocô pode gerar novas plan-
tas, as crianças começam a entender o grande ciclo da
natureza e, em consequência, despertam para a impor-
tância de respeitá-la e preservá-la.”

Criatividade é o que pulsa nas crianças e lhes des-
perta interesse. “A didática tem que ser chamativa, usar
vários recursos para atingir os objetivos a que se pro-

põe. Queremos unir literatura, arte, educação ambiental
e diversão”, explicou Cristina Moura, gestora de arte e
cultura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do
Sul, em um dos intervalos das atividades desenvolvi-
das no espaço Eco-Criança, que contou com a partici-
pação de alunos das escolas de Bonito.

Limites ampliados
No PELL-MS, as metas são claras e a maioria gira em

torno da promoção de debates e aproximação dos
difusores da leitura com leitores, futuros leitores e
financiadores de projetos. “Não adianta aumentar a lei-
tura durante a alfabetização, diminuir no ensino funda-
mental, aumentar na época de vestibular e deixar cair
novamente. Precisamos pensar em ações que façam a
família participar desse processo”, enfatiza Neusa Arashiro.

Ampliar o espaço do livro, tirando-o do nicho “sa-
grado” das estantes e espalhá-lo pelos quatro cantos
da casa, é uma forma de dar maior liberdade a esse
ato tão enriquecedor que é a leitura. “A pessoa pode
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O Brasil segue uma trilha sinuosa no que diz respeito a políticas
públicas específicas para o incentivo à leitura. E, por incrível que pareça,
ainda faz parte do imaginário do povo brasileiro a célebre frase de
Monteiro Lobato, “um país se faz com homens e livros”. Deixemos
aqui a discussão de gênero (homens e mulheres que leem livros e/ou
demais suportes presentes em nossa realidade atual), mas realmente
poucos são os que se lembram de Mário de Andrade, que propôs uma
enciclopédia brasileira e uma rede de bibliotecas públicas. Tudo isso
antes do sonho da construção da capital federal no centro-oeste brasileiro.
Dando um salto na história, sem termos realmente um avanço
significativo no âmbito de uma política pública consistente e de
continuidade, aterrissamos na gestão do renomado cronista Affonso
Romano de Sant’Anna à frente da Fundação Biblioteca Nacional, de
1990 a 1996, em que o tripé livros, leitura e biblioteca se fincou e
iniciativas concretas afloraram. A criação do Programa Nacional de
Incentivo à Leitura (Proler), em 13 de maio de 1992 pelo Decreto nº
519, com vínculo àquela instituição, é um marco para o Brasil. Pela
primeira vez a questão da leitura deixou de ser assunto tratado apenas
nos círculos oficiais e agregou todas as iniciativas da sociedade civil
num contexto em que as ações romperam o âmbito do MEC. Atual-
mente, os Comitês Proler, que somam 75 em todo o Brasil, sobrevivem
graças ao voluntariado de educadores, escritores e pesquisadores
compromissados com o ideal de construir novas gerações de leitores.
Nesse percurso histórico – de Lobato, Mário de Andrade e Paulo Freire
– constatamos que até hoje a leitura que ultrapassa os muros escolares
encontra-se em estado bem vulnerável. Vejamos um fato concreto: o
governo federal fixou como meta ter uma biblioteca em cada município
brasileiro até o ano de 2010. Isso não foi possível. Não pela falta de
apoio do Ministério da Cultura, mas pela resistência de muitos prefeitos
que não mostraram interesse nesse tipo de projeto. Investir no arejamento
intelectual da população parece nem sempre ser a prioridade de alguns
gestores públicos. Socializar e democratizar o ato da leitura é, com
certeza, uma aposta na melhoria da qualificação das relações humanas
e, consequentemente, no amadurecimento da leitura em todo e qual-
quer contexto sócio-histórico.

 Legislação e diretrizes voltadas para o livro e leitura não faltam.
No âmbito federal, em síntese, temos: Lei nº 10.753, de 30 de
outubro de 2003, que instituiu a Política Nacional do Livro;
Declaração de Santa Cruz de la Sierra, em que 21 países proclama-
ram 2005 como o Ano Ibero-americano da Leitura e compromete-
ram-se a somar esforços para efetivar o Plano Ibero-americano de
Leitura; constituição e posse da Câmara Setorial do Livro e da Leitu-
ra, em 6 de dezembro de 2005; Portaria Interministerial nº 1.442/
06, do MEC e MinC, de 10 de agosto de 2006, que instituiu o
Plano Nacional do Livro e da Leitura; e Decreto 7.559, de 1o de
setembro de 2011, que dispõe sobre o Plano Nacional do Livro,
Leitura e Literatura. Em Mato Grosso do Sul, o Decreto nº 12.954,

LEITURA, LIVRO E LITERATURA
Vias da qualificação das relações humanas

Até quando o incentivo à leitura dependerá de leis e decretos? O que fazer para mudar a realidade nessa área?
Refletindo sobre questões como estas, a coordenadora do Proler Campo Grande-MS pauta alguns
desafios que se apresentam aos atores da rede que trabalha pela formação de leitores no estado.

de 7 de abril de 2010, instituiu o Plano Estadual do Livro e da
Leitura (PELL-MS), sendo o pioneiro no Brasil.

E agora, quais são os desafios? Mapear as ações desenvolvidas
pela multiplicidade de setores públicos, privados, organizações
sociais, ONGs e pontos de cultura, entre outros, comprometidos
com a responsabilidade social em democratizar o acesso ao co-
nhecimento, tendo como suporte a leitura. O diálogo entre a
cultura e a educação, infelizmente, ainda é delicado. Basta verificar
que no texto do Plano Nacional de Cultura o binômio cultura-
educação é inseparável. O mesmo não acontece no Plano Na-
cional de Educação, e isso se reflete diretamente nas políticas da
maioria das secretarias municipais e estaduais de educação, que
não apresentam programas consistentes de incentivo à leitura.
Temos, sim, projetos de alguns educadores que desenvolvem
ações individuais, mas não uma política pública que garanta a
sustentabilidade e continuidade das práticas leitoras. Ora, se não
começarmos pelos pequeninos, o caminho com certeza será mais
sinuoso. Quando atuei, por mais de uma década, ministrando
aulas em cursos de licenciatura, pude fazer a estarrecedora
constatação do baixo índice do hábito de leitura. Hoje, como
gestora em âmbito estadual, verifico que a realidade não mudou
muito. Infelizmente, pois em sua maioria, os “concursados”, ou
seja, os que são admitidos por concurso público, ainda encontram-
se acomodados em conhecimentos que ficaram estacionados lá
na remota formação acadêmica.

Assim é que me permito fazer três indagações: 1. Até quando
teremos que nos “armar” de decretos, portarias e leis para incentivar
algo que deveria ser condição mínima de sobrevivência de cidadania?
2. Como os gestores públicos podem agir de forma a garantir a
sustentabilidade dos programas de incentivo à leitura, ao livro e à
literatura em suas pastas? 3. O aumento de investimentos financeiros
do programa federal chegará até aos rincões mais distantes de nosso
país e lá teremos mediadores de leitura comprometidos?

Parece-me pertinente emprestar aqui a voz de Antonio Cândido:
“[...] o que importa não é que os alvos sejam atingíveis na sua sonhada
integridade. O essencial é que nos disponhamos a agir como se
pudéssemos alcançá-los, porque isso pode impedir ou ao menos atenuar
o afloramento do que há de pior em nós e em nossa sociedade”.

É nessa essencialidade que o Comitê Proler Campo Grande-
MS conta com a ação e a generosidade de educadores, gestores
públicos e profissionais diversos, compromissados com o desen-
volvimento de práticas fortalecedoras do tripé leitura, livro e lite-
ratura, acreditando que estamos contribuindo para a construção
de um Mato Grosso do Sul com mais leitores.

Neusa Narico Arashiro

Coordenadora do PROLER – Campo Grande-MS

tudo, pode ir para qualquer lugar, conversar com quem
quiser. Pela leitura, ela não tem limites”, lembra Neusa.

Uma didática apresentada no I Encontro Nacional
Cultura e Infância, no Rio de Janeiro, entusiasmou Lais
Dória: “Em uma palestra, o Ziraldo mostrou um mé-
todo interessante: ele dá um diário para a criança e
pede para que ela escreva todo dia qualquer coisa so-
bre o que quiser; não tem tarefa. Assim, ela se interes-
sa sozinha por leituras e escritas.”

Outro ponto importante é não confundir a ativida-
de lúdica com a falta de responsabilidade. “Qualquer
trabalho tem que ter os dois: prazer e compromisso”,
afirma Lais. “A partir do momento que você pratica
algo que já estudou ou estuda algo que acabou de
praticar, a vivência e o aprendizado se ampliam. Te-

mos que integrar a teoria com a prática”, acrescenta a
diretora Ramona Rodrigues.

Adotando a didática de Ziraldo, é possível ver o
mundo pelos olhos infantis. Como seria o cotidiano
pela descrição de uma criança? Às vezes basta ouvi-la.
No 1º Simpósio Estadual de Educação Patrimonial, que
aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto no Museu da
Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande, um
minicurso de história oral mostrou que narrativas con-
têm informações essenciais sobre a realidade dos fatos,
o que muitas vezes não aparece na história oficial.

O simpósio serviu como palco de discussões para ques-
tões patrimoniais, visando a percepção crítica da impor-
tância da preservação de locais, fatos e outros bens
imateriais e materiais que compõem a história de um povo.
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TEATRO

CÉLIO

O

ADOLFO
Viajante  da

arte

intervenções, já era uma coisa cênica.” Aprovei-
tando o quintal como espaço, pegava um pedaço
de madeira – “se machucando mesmo” – na ela-
boração artesanal de um palco que era enfeitado
com os retalhos de costura da mãe. “Eram esquetes
com os bonecos que eram apresentados embaixo
de uma grande árvore. Brincava com o nome dos
amigos, as brigas que aconteciam. Não botava no
papel, era instintivo.”

Com o prêmio que recebeu na experiência muda,
aos 13 anos, Célio iniciou sua carreira. Ele e outros
nomes de destaque do festival foram convocados para
integrar o GUTAC, que formou toda uma geração.
Enquanto a atriz e diretora Cristina Mato Grosso pre-
parava um novo texto, o jeito foi envolver os integran-
tes com um espetáculo sem palavras. “Resolvemos
fazer uma experiência de pesquisa com ‘The wall’, do

POR

ALEXANDRE MACIEL

Teatro, dança, produção e educação cultural. Por mais de duas décadas, Célio Adolfo transitou por
diversas áreas, fazendo da expressão corporal sua marca singular. No dia 8 de junho último, um mês
antes de completar 47 anos de idade, saiu de cena. Com sua morte, a cultura do estado perdeu um artista
múltiplo e um militante dedicado, que nunca deixou de lado sua atuação como educador.

Em duas edições a série Vozes, da Fundação de Cultura de MS, traz o testemunho de sua arte. Na
edição dedicada à dança, de 2008, ele falou a Paula Bueno sobre sua trajetória e o processo de crescimen-
to profissional, bem resumido no último parágrafo do texto: “O caipira viaja com mais ternura hoje, no
ritmo da sua maturidade. Não para de andar porque a arte não é estação, é combustível. Achou o seu
lugar no próprio corpo, que está pronto para brincar, para pular, para o teatro, para a dança, para o palco,
‘e que precisa estar de prontidão é para a Vida!’”.

No depoimento ao jornalista Alexandre Maciel para o Vozes do Teatro, de 2010 (reproduzido a se-
guir), remontou o cenário/arcabouço de sua arte.

O verbal e o que é expresso pelas múltiplas vias do
corpo são linguagens complementares. Célio Adolfo
já desconfiava dessa aproximação quando ganhou o
prêmio de melhor ator em sua primeira apresentação.
Na peça “Vila Nhanhá”, em 1977, “fazia tudo e não
fazia nada”. Sua personagem ficava o tempo todo exe-
cutando um movimento minimalista com a cabeça,
observando as pessoas que passavam. Tudo em cima
de uma roda de carroça, durante o Festival de Teatro
na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. “É
engraçado, ainda que eu já tivesse uma voz razoável,
o corpo era forte, falava muito mais.”

Quando viu pela primeira vez, aos nove anos,
um teatro de bonecos, Célio Adolfo sentiu a estra-
nha intuição de que gostaria de brincar com aque-
la magia. Assim, sem conhecer mais profundamente
a técnica, criou um pequeno espetáculo. “Eu fazia
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Pink Floyd. Era só expressão corporal e todos tinham
uma participação muito intensa, pois um
complementava o corpo do outro.” Aquela represen-
tação da eterna luta pela libertação era consumada
quando se atingia a espada da liberdade, metáfora
que deu nome à peça, dirigida por Américo Calheiros.

O texto que Cristina preparava era baseado em uma
tragédia ocorrida em Mundo Novo. A filha, grávida do
pai, abortou o feto em um vaso sanitário. Como era
muito jovem para papéis maduros, Célio aparecia em
dois momentos na peça “Foi no belo sul Mato Grosso”
(1979). Primeiro, escondido embaixo de uma mesa co-
berta por uma toalha. A atriz que fazia a mãe fingia
ligar o rádio e a voz que irradiava era a dele, relatando a
notícia. Depois, em corpo presente, como jornaleiro
que apregoava o fato. Os ensaios aconteciam no perío-
do noturno, pois todos trabalhavam. Célio rodava o dia
inteiro com uma bicicleta nas diversas funções de office-

boy e, das 22:30h às 3 horas da madrugada, estava a
postos para seu outro ofício.

O circuito de teatro Mambembão proporcionou via-
gens por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Rio de
Janeiro com o mesmo espetáculo. “Era uma loucura. O
cenário tinha quilos de madeira velha, pedaços de pau,
trapos e nós, sem técnicos, juntávamos tudo e botáva-
mos no ônibus.” Após a última apresentação no Rio de

Janeiro, como voltariam de avião, eles jogaram os ele-
mentos cênicos no lixo, pois o aeroporto do Galeão
não aceitava embarcar aquela estranha bagagem. “Os
artistas que encontramos lá fora já eram mais profissio-
nais. Aqui ainda estávamos engatinhando.”

“Vila Paraíso, bom-dia”, outro texto de Cristina Mato
Grosso, permitiu viagens por vários municípios do in-
terior de Mato Grosso do Sul e pela região centro-
oeste. “A peça falava de um cortiço, um cubículo onde
não tinha água, nada. Misturava a marginalidade com
a família.” Dessa vez, Célio teve de encarar o seu pri-
meiro papel maduro, o de um velho que tentava mo-
ralizar aquele espaço decadente, mas ao mesmo tem-
po tinha “um quê de sacanagem”, uma falsa moral.
“Eu não tinha maturidade corporal para interpretar esse
velho de sessenta e poucos anos. Mas já tinha capaci-
dade intelectual para entender o que ele era. Fui bus-
car referências em certas pessoas da região que tinham
a mesma postura e fizeram parte da minha infância.”

Da experiência com o GUTAC, com o qual traba-
lhou até 1985, ficou a marca da intensa pesquisa da
oralidade e do teatro popular engajado e preocupado
com o ser humano, típicos do método de Cristina Mato
Grosso. A essa altura, ganhando dinheiro com ofici-
nas de teatro, já tinha “rasgado” a sua carteira de tra-
balho. O espetáculo “Anhanduí”, no qual interpretava
o papel principal de um índio em busca de suas ori-
gens, foi o último contato com o grupo. Célio havia
acumulado, então, vivências suficientes para procurar
uma expressão mais autoral.

A dança-teatro e o encontro do não verbal personi-
ficado em um corpo pleno de comunicação era a chave
do enigma. “Essa relação começa em Campo Grande,
porque não me satisfazia o que se fazia na academia de
dança. O passinho pelo passinho, as dez piruetas pelas
dez piruetas, isso me incomodava bastante.” Célio en-
tão resolveu embarcar em uma viagem de estudos a
São Paulo. No Balé Stagium, tomou contato com o
“classicão pesadíssimo”, mas que era a base de tudo
que desejava assimilar para, depois, recriar, subverter.

Certa ocasião teve um encontro desafiador com a
coreógrafa e dançarina alemã Pina Bausch, que mor-
reu em 2009. “Fui fazer uma audição para a compa-
nhia dela. Pina chegou para mim e disse que eu não
tinha maturidade suficiente para trabalhar com ela. Eu
tinha 25 anos e geralmente ela chamava as pessoas
acima de 35, com uma vivência mais sólida.” No en-
tanto, a figura era tão marcante que pelo menos o
mínimo contato com o projeto “muito denso” de Pina,
que vai do “extremo clássico à máxima sensibilidade
humana”, já valeu.

Com o auxílio de uma bolsa de estudos, acabou
permanecendo uma grande temporada na capital
paulista. “Encontrei pessoas que já tinham morado na
Europa, passado por Nova York, outra concepção de
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O teatro de Célio Adolfo mescla-se à dança. Desde quando ganhou o primeiro prêmio por atuação
no Festival de Teatro da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, quando tinha 13 anos, investiga
expressões sutis do corpo, sem a fala. Suas referências foram o Grupo Teatral Amador Campo-Grandense
(GUTAC), que integrou durante a adolescência, e o Balé Stagium (SP), por meio do qual pôde conhecer
a dança-teatro da alemã Pina Bausch. Em 1990 criou seu próprio grupo, o Trem Caipira de Teatro e
Dança. É coreógrafo, diretor e ator de suas peças, que já circularam por algumas regiões do estado e
do país. Dentre elas se destacam: “A missa de todos os tempos” (1990), “A viagem” (1991), “No rádio
tocou uma música triste” (1992), “Fragmentos de horizontes” (1999), “A cidade que nasceu” (1994
e 2005), “Histórias para contar, lembranças para guardar” (2007). Além de teatro-dança, Célio também
dirige apresentações de canto lírico.

ILUSTRAÇÕES DE DESIRÉE MELO PARA O LIVRO VOZES DO TEATRO - FOTOS: VÂNIA JUCÁ / EV IMAGENS (PÁGINA 54) E ARQUIVO DO ARTISTA (PÁGINA 53)

dança. Eu pegava, captava o que eu queria.” Mas, mesmo com a
possibilidade de até ir para fora do país, o artista resolveu voltar, já
transformado, ao seu recanto. Agora ele sabia que era capaz de criar
espetáculos em sua terra com linguagens extremamente teatrais, po-
rém sem a dramaturgia cênica do texto, mas lidando com sutilezas.

Em seu retorno, no final dos anos de 1990, criou o Grupo de
Teatro e Dança Trem Caipira. Com sua experiência, foi contratado para
dar várias oficinas, nas quais aproveitava para selecionar os integrantes,
que muitas vezes tinham pouca experiência, mas vontade de fazer
algo diferente. “Fragmentos de horizontes” (1999), uma das peças
que dirigiu, é definida por Célio como a representação da “busca do
que tem lá na frente, para aonde vamos, um eterno conflito.”

Nesse espetáculo instituiu a figura do viajante, que se tornou sua
principal personagem. Quase sem falas, a experiência corporal co-
meça com uma menina que entra em cena, tira a blusa e pergunta:
“De quem é esse corpo?” Célio explica que a ideia era representar
um corpo que não é de ninguém, é do mundo, vai para onde ele
quer, mas ao mesmo tempo é seu, tem de ser cuidado. “Nessa via-
gem, em nenhum momento a gente se esquece que o veículo que
vai levar é o corpo, que ele precisa ser agasalhado, amado, precisa
amar.” O espetáculo estreou no Teatro do Paço, fez uma excursão na
Paraíba e acabou engavetado por problemas no elenco.

Após organizar um dos marcos de sua carreira, mais voltado para
a dança, “A viagem” (1991), Célio Adolfo aceitou o convite para pre-
parar uma obra sob encomenda. O objetivo era criar um texto sobre a
história de Campo Grande voltada para as crianças. “Utilizamos teatro
de bonecos, danças, algumas pinceladas de atuação circense, lem-
brando os velhos circos que passavam por aqui.” Diferente das outras
situações, desta vez abusou do texto, evocando, inclusive, brincadei-
ras populares de outrora. O sucesso foi tanto que a peça permaneceu
quatro anos em cartaz e sempre há alguém pedindo uma nova versão.
Ainda hoje, em seu trabalho de contador de histórias, Célio recorda
alguns trechos, munido de uma mala e um guarda-chuva.

Outro momento da carreira de Célio que envolveu uma grande
produção, com muitos atores, foi uma releitura da “Missa dos
quilombos”, que circulou nos campi da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS). O projeto original de Milton Nascimento,
Pedro Tierra e Pedro Casaldáliga foi renomeado por Célio, em sua
adaptação, de “Missa de todos os tempos” (1990). “Aí a gente teve
uma grande mistura no grupo, com capoeiristas, atores e bailarinos,
aliando teatro, dança e também poemas de Castro Alves.” A ousadia
da peça, que reuniu um elenco de 30 artistas, era representar os
negros como senhores e os brancos como escravos.

Na peça “Um instante na vida do outro”, da década de 1990,
baseou-se na autobiografia do bailarino e coreógrafo francês Maurice
Béjart, na qual ele fala de um distanciamento de si próprio. Assim, a
metáfora criada foi colocar no palco duas personagens que, ao mes-
mo tempo, são únicas e diferentes, alternando amor e ódio, inter-
pretadas por homens. “Os dois querem a mesma coisa, mas há um
terceiro elemento que impede essa realização.” O texto entra no

final, como um auxílio para a compreensão: “Eu queria te encontrar
um dia, mas não sei onde”, afirma uma personagem. A outra res-
ponde que queria encontrá-la um dia, talvez, “no meu corpo, na
minha cabeça, mas não sei onde você está”.

Com a temática da ansiedade da busca, constante na obra do
artista, “Passagem para além-mar” e “No rádio tocou uma música
triste” continuaram explorando a linguagem simbólica do corpo sem
perder a estética do teatro. O primeiro começa com uma mãe grávi-
da. O filho, que a princípio aparece brincando em cima de um carri-
nho de madeira, depois vai para o quartel. Após a opressão da caser-
na, acaba se casando, trabalha uma vida inteira e morre. “Para aon-
de vai”? Já “No rádio tocou uma música triste” (1992) é uma sequência
do espetáculo de dança “A viagem”, e apresenta uma personagem
que se identifica com algum lugar por meio de uma música. “Essa
música o persegue por toda a caminhada e ele resolve registrar esse
momento em fotografia.” Outra vez o símbolo do ciclo da vida e da
ansiedade transparece no final trágico. Percebendo que já não é mais
o mesmo de quando ouviu pela primeira vez a melodia, cai na bebi-
da e se perde totalmente.

Mas todas essas ideias surgem no processo ou o não verbal é
precedido por um texto, um argumento escrito? Célio explica que
estrutura um roteiro por tópicos, base para a criação. “É claro que eu
vou querer que as pessoas gostem, mas essa não é a primeira preo-
cupação.” Se houver a percepção de que está presente na encenação
um trabalho de pesquisa e uma ordem estética e não algo aleatório
ou propositalmente perdido, confuso, está aberta a possibilidade de
diálogo do público com o artista. “Com o mínimo entendimento
que a pessoa tem, leiga ou não, já começa a gostar do espetáculo.”

Célio Adolfo estreitou relações com o teatro para a infância e
juventude no espetáculo organizado a partir de um prêmio da Funarte,
“Histórias para contar, lembranças para guardar” (2007).  “É o res-
gate das histórias da nossa infância, o que eu ouvia quando eu era
criança e as que são contadas hoje.” A encenação tinha início com a
cantoria de roda, seguida por outras brincadeiras, passando por ele-
mentos do circo popular e se estruturava com duas personagens que
apostavam quem sabia contar mais relatos.  O curioso é que o texto
chegou a ser encenado em aldeias de Sidrolândia, Dois Irmãos do
Buriti e Aquidauana. “As crianças indígenas faziam uma oficina co-
migo depois de ver a peça. Todos iam ver com a curiosidade de estar
presenciando algo mágico.” Acabou recebendo elogios do cacique,
que lhe disse que a representação havia feito as crianças pensarem,
pois brincar já era comum para elas.

O ator, coreógrafo e diretor vem realizando oficinas e dirigindo
espetáculos para grupos no interior do estado e na capital, principal-
mente com professores da educação da primeira infância. Busca
aliar o teatro, a dança e a pedagogia como veículo de aprendizagem
e do desenvolvimento integral da criança e dos profissionais. Para
Célio, o teatro é a ferramenta que possibilita às pessoas “uma visão
mais íntegra e humana sobre suas funções na Terra”. A linguagem
além do verbo continua sendo sua grande meta.
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UM NOVO CAMINHO

PARA A CULTURA

ECONOMIA
CRIATIVA

O tema Economia Criativa está no foco das discussões de organismos

internacionais nas últimas duas décadas e ganha destaque como
estratégico para o crescimento e o desenvolvimento econômico e social

de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Isso se dá por meio da

geração de trabalho, emprego e renda ou da promoção da inclusão

social, da diversidade cultural e do desenvolvimento humano. É difícil

conceituar Economia Criativa, mas nós sabemos onde ela está.

Atualmente, não possuímos dados precisos que nos permitam uma
compreensão mais aprofundada dessa economia no Brasil, embora

setores como a moda, o design e a arquitetura figurem com uma

contribuição bastante significativa. A diversidade e a ousadia da moda

brasileira refletem a criatividade de uma nação rica em referências

culturais plurais. A moda brasileira é sinônimo de criatividade e

qualidade, e tem crescido, em volume de negócios, a uma taxa média
de 5% ao ano na última década.

 Segundo dados do IBGE, a participação dos setores criativos no PIB do

Brasil atingiu em 2010 o montante de R$ 95,157 bilhões, ocupando

cerca de 4.287.264 do total de trabalhadores do país. Esses dados são

ampliados quando levamos em consideração que os mesmos

correspondem aos resultados de uma economia formal. Um grande
percentual dos empreendimentos e profissionais dos setores criativos

brasileiros atua na informalidade.

Os dados sobre o crescimento dessa economia no mundo são

indiscutíveis. Segundo estimativas da UNESCO [Organização das Nações

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura], o comércio

internacional em bens e serviços culturais cresceu, em média, 5,2% ao

ano entre 1994 (US$ 39 bilhões) e 2002 (US$ 59 bilhões). No entanto,
esse crescimento continua concentrado nos países desenvolvidos,

responsáveis por mais de 50% das exportações e importações mundiais.

Ao mesmo tempo, pesquisas da Organização Internacional do Trabalho

apontam para uma participação de 7% desses produtos no PIB mundial,

com previsões de crescimento anual que giram em torno de 10 a 20%.

Na agenda da cultura, a Economia Criativa tem sido pauta de primeira ordem. Com a criação de uma
secretaria específica para a área, o Ministério da Cultura trabalha na construção de uma rede de parcerias
e no desenvolvimento de ações estruturantes e empreendedoras para enfrentar grandes desafios no Brasil:
levantamento de informações e dados; articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos; educação
para competências; produção, circulação/distribuição e consumo/fruição de bens e serviços; e criação/
adequação de marcos regulatórios. Mato Grosso do Sul, que já vem discutindo o tema para potencializar
ações em execução, como as da área do artesanato, e desenvolver novas em diversos outros segmentos,
incluindo redes e coletivos, tem participado dos debates.

Neste artigo, Cláudia Leitão, secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura, pontua sobre
as principais linhas do tema e o desafio de transformar a criatividade brasileira em inovação e a inovação
em riqueza.
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Esses novos dados vêm provocando revisões

importantes nos significados de desenvolvimento,

que começam a se transfigurar. Começa-se, enfim, a

se incentivar comunidades, tomadores de decisão
públicos e privados, ONGs e outros agentes

territoriais a construir uma ação coletiva a partir de

suas próprias capacidades e potenciais locais. Se nas

últimas décadas tem crescido o espaço para a

discussão das novas teorias do desenvolvimento, o

fenômeno se dá em função da própria decadência
de um modelo cujos resultados somente reforçaram

o abismo entre ricos e pobres, especialmente nos

países periféricos.

O Estado brasileiro, por meio da criação da nova

Secretaria da Economia Criativa do Ministério da

Cultura, busca propor e executar programas, projetos

e ações voltados ao desenvolvimento dos setores
criativos, dando um salto qualitativo de modo

convergente à política estabelecida como prioritária

pela presidenta Dilma Roussef, de avançar no

processo de desenvolvimento do país por meio do

fomento ao empreendedorismo, com

sustentabilidade e valorização de cada setor
produtivo brasileiro, seja micro, pequeno,

médio ou grande.

O grande desafio que se coloca é a criação de

políticas públicas que se concretizem em ações

estruturantes e de desenvolvimento por meio do

fomento a redes e arranjos produtivos – geradores

de trabalho, emprego e renda e de inclusão
produtiva – sem prejuízo da diversidade cultural.

Significa, pois, reconhecer a dimensão econômica

da cultura no cerne do desenvolvimento sustentável,

conforme preconizam a Carta Magna Brasileira

e o Plano Nacional da Cultura.

Cultura e desenvolvimento

A cultura pode sim contribuir, e muito, para o

desenvolvimento do país. E quando falo em

desenvolvimento, não condiciono o termo apenas à
sua faceta econômica, mas considero também o

aspecto social do desenvolvimento. Os trabalhadores

da cultura e os empreendimentos culturais lidam

com o simbólico e o intangível (criatividade e

conhecimento), e esses atributos, hoje, são muito

valorizados como agregadores de valor aos produtos
e serviços da indústria tradicional de bens tangíveis.

Ao mesmo tempo em que gera riqueza material, a

cultura é também capaz de promover o

desenvolvimento pela inclusão e o fortalecimento do

tecido social do país, pois sua lógica econômica

subverte a lógica da economia tradicional, fundada

na escassez de recursos. No âmbito da economia da
cultura, os insumos e recursos (criatividade e

conhecimento) são abundantes e se multiplicam na

proporção direta em que são consumidos.

O economista e então Ministro da Cultura, Celso

Furtado, relacionou o desenvolvimento à ideia de

criatividade no seu livro “Criatividade e

dependência na civilização ocidental”. Ele lutou
durante toda a sua vida por um desenvolvimento

desconcentrador, fundamentado na diversidade

cultural regional brasileira. Grande defensor da

inovação, o economista acentuava, no entanto,

a necessidade de que o progresso tecnológico

caminhasse lado a lado com o acesso a esses
produtos pelas camadas mais amplas da

sociedade brasileira.

Ao mesmo tempo, Furtado compreendia

que os produtos tradicionais brasileiros também

poderiam constituir um insumo estratégico

para o desenvolvimento regional. Assim, chegou

a criar a ARTENE, um núcleo da SUDENE
[Superintendência de Desenvolvimento do

Nordeste] que buscava oferecer financiamento

e formação às populações nordestinas para o

estímulo à criatividade, a partir do fomento

à produção de objetos e utensílios de sua

cultura tradicional popular.

Em janeiro de 2011, vinte e cinco anos depois de
Celso Furtado, Ana de Hollanda retoma no

Ministério da Cultura as reflexões do economista

sobre cultura, desenvolvimento e criatividade. No

sentido de dar conceito e substância à Secretaria da

Economia Criativa, a ministra adotou como ponto

de partida o Plano Nacional de Cultura, em especial
sua Estratégia 4: “Ampliar a participação da cultura

no desenvolvimento socioeconômico sustentável”.

Assumimos, portanto, no Governo Dilma Roussef,

o desafio de devolver seu protagonismo nas

reflexões acerca dos significados de

desenvolvimento para o Estado brasileiro.

Inovamos e temos o desafio de construir,
implementar e monitorar as políticas públicas para

um novo desenvolvimento, fundamentado na

criatividade dos empreendedores e na inovação de

seus empreendimentos.

A economia criativa traduz uma mensagem

esperançosa, com bons impactos em todas as

regiões do planeta. Sabemos, no entanto, que
nenhum modelo econômico por ela produzido em

outras nações nos caberá. Precisamos construir o

nosso modelo, o brasileiro. Os desafios são

imensos, mas instigantes. Nós retomamos a difícil

tarefa de repensar, de reconduzir, de liderar os

debates e a formulação de políticas sobre a cultura
e o desenvolvimento no Brasil, com a missão de

transformar a criatividade brasileira em inovação e

a inovação em riqueza.

Cláudia Leitão

Secretária da Economia Criativa
do Ministério da Cultura

AO MESMO

TEMPO EM QUE

GERA RIQUEZA

MATERIAL, A

CULTURA É

TAMBÉM CAPAZ

DE PROMOVER O

DESENVOLVIMENTO

PELA INCLUSÃO E O

FORTALECIMENTO

DO TECIDO SOCIAL

DO PAÍS.
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Cheira a
espírito jovem

Ela sabe preencher. Desliza, acalma, quer
desequilíbrio. Nos giros exatos sobram cabelo leve e
braços soltos, porque o incontrolável faz parte mesmo
da vida. Cheira a espírito jovem, como a versão em
piano de “Smells like teen spirit”, do Nirvana, que
ambienta uma das cenas da “Coreografia de bolso”,
criada e interpretada por Morena Nascimento, que abriu
a Semana pra Dança em Três Lagoas-MS, no dia 14 de
abril, no auditório do Serviço Social do Transporte e
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/
SENAT).

A dançarina brasileira, que já integrou o elenco do
Grupo Primeiro Ato, de Belo Horizonte, e a mundial-
mente reconhecida companhia alemã Tanztheater
Wuppertal, fundada por Pina Bausch (participou, in-
clusive, das filmagens do documentário “Pina”, dirigi-
do por Wim Wenders, ainda não lançado no Brasil),
foi a primeira profissional da dança que a três-lagoense
Nadialine Stesan Barbosa assistiu: “Parecia ter domí-
nio do que fazia e passava um sentimento intenso”.
Nadialine dá aulas de teatro no projeto Abraço Cultu-
ral do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal
de Três Lagoas. Mas não foi só ela que se encantou.
Sebastião Alves Mateus, que até então, de dança
conhecia as de salão e o hip-hop, sentiu que “ela fala-
va com o corpo”. Marcos Mattos, diretor e coreógra-

DANÇA

fo da Cia. Dançurbana, que também se apresentou
durante a Semana, foi arrebatado “pela soberania com
que ela preenchia a cena e pela leveza e propriedade
com sua proposta”. No depoimento que publicou no
blog da Cia. Dançurbana, disse ter se sentido envolto
“por uma magia que há muito tempo não sentia”,
magia que se estendeu até o bate-papo da artista com
o público depois do espetáculo.

Há quem pense que a dança está onde as pala-
vras não alcançam, mas as conversas depois das apre-
sentações fazem diferença – não para revelar os tru-
ques da mágica, mas para ajudar a desvelar a per-
cepção sobre o que temos de mais limitador, mate-
rial, e ao mesmo tempo subjetivo e fetichista, que é
o próprio corpo. E foi com o intuito de reunir artis-
tas da dança não só em torno de apresentações,
mas de conversas, debates, exibição de vídeos e co-
nexões com instituições que sussurram novas pos-
sibilidades, que a Semana pra Dança foi criada, em
2007, durante a gestão de Renata Leoni no Núcleo
de Dança da Fundação de Cultura de Mato Grosso
do Sul. Campo Grande passou a experienciar anual-
mente, na iminência do dia 29 de abril, Dia Interna-

PELA PRIMEIRA

VEZ, EM 2011,

O SEMANA PRA

DANÇA SE

ESTENDE ATÉ

TRÊS LAGOAS.

A INTENÇÃO É A

DE QUE CONTINUE

A ACONTECER

ANUALMENTE E

QUE MOVIMENTE A

PONTE DE JUPIÁ.

POR LUIZA ROSA

Apresentações,

bate-papos, debates e

videodanças: tudo isso

integrou a programação

da primeira Semana pra

Dança em Três Lagoas.
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cional da Dança,  uma programação direcionada ao
fomento, à formação de plateia e à valorização do
que tem sido criado na região. Em 2011, o evento
se estendeu a Três Lagoas.

Thiago Ramalho, funcionário do Departamento
de Cultura da Prefeitura Municipal de Três Lagoas,
responsável local pela produção da Semana, acredi-
ta que por meio do evento os três-lagoenses têm
acesso a uma dança diferente da que já conhecem.
Grande parte da dança na cidade está vinculada a
igrejas evangélicas. Criam-se coreografias com mo-
vimentos do hip-hop e do balé clássico acompa-
nhadas de músicas religiosas. Além disso, pontua
que esse foi o primeiro grande evento de dança pro-
duzido na cidade. Sendo a primeira experiência, não
previa que a maior dificuldade seria a de encontrar
espaços apropriados para as apresentações, com
palco e estrutura de luz – constatação que já vem
gerando reivindicações, porque o que se espera é
que o evento continue a acontecer anualmente na
cidade e só venha a crescer.

O auditório do SEST/SENAT, o Centro Cultural Irene
Marques Alexandria, o Núcleo de Tecnologia da Es-
cola Estadual Afonso Pena e a praça Ramez Tebet
foram sedes do evento assistido por cerca de 300
pessoas, que incluíam paulistas de cidades próximas
à divisa com o MS. Para o ano que vem, a intenção
da organização é a de que, além de assistir, os
paulistas também apresentem suas criações em dan-
ça. Apenas uma represa separa Três Lagoas do estado
de São Paulo. Espera-se que Jupiá seja, de fato, pon-
te entre culturas e produções artísticas paulistas e sul-
mato-grossenses.

A Semana foi uma oportunidade para o lança-
mento da Escola Municipal de Dança, vinculada ao
projeto Abraço Cultural do Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura de Três Lagoas, que desde 2010 ofe-
rece gratuitamente a pessoas de todas as idades au-
las de música, teatro, circo, ecoartes (em escolas
rurais) e agora dança. Thiago Ramalho é quem co-
ordena a escola e ministra aulas de balé clássico,
dança de salão e danças folclóricas. Sua parceira, a
professora Tainara Buono, se encarrega da dança de
rua. As aulas acontecem no Ginásio de Esportes e
no saguão da Secretaria de Educação e Cultura, an-
tiga sede da prefeitura, e já contam com cerca de
100 alunos.

Em um dos eixos da programação da Semana, “Pa-
norama da Dança em MS”, Júlia Aissa, gestora do
Núcleo de Dança da Fundação de Cultura de MS, per-

cebeu a necessidade de aumentar o número e a quali-
dade dos cursos, com direcionamento dessa respon-
sabilidade a professores especializados; para o ano que
vem, a intenção é trabalhar o ensino da dança como
temática central.

A programação teve continuidade até o dia 16
de abril, com apresentações de grupos de dança e
alunos de escolas e academias da cidade, de
Aparecida do Taboado (Catireiros do Taboado) e de
Santa Rita do Pardo (Raymundo’s Country). Houve
também uma conversa sobre danças brasileiras com
a professora Carla Ávila, do curso de Artes Cênicas
da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),
a Mostra Regional de Videodanças e, no encerra-
mento, a apresentação dos campo-grandenses Litani
(Grupo Árabe Brasileiro de Folclore & Dança do Ven-
tre) e Cia. Dançurbana.

Em Campo Grande, a Semana pra Dança aconteceu entre 10 e 20 de maio
e se voltou especificamente à relação dança e vídeo (veja matéria sobre novas
linguagens na página 64). Foi realizada em parceria com o Museu da Imagem
e do Som, que ofereceu visitas guiadas a estudantes de ensino médio às suas
dependências, e com o Dança em Foco Festival Internacional de Vídeo & Dança,
produzido em parceria com o Movimente – Fórum de Artistas da Dança, que
trouxe a Mostra Internacional de Videodança (MIV), a oficina Entre-corpos,
com Lara Seidler e Leonel Brum, um debate sobre produção de videodança e
uma performance de encerramento. Nos últimos dias da Semana, a Mostra
Regional de Videodança exibiu quantidade expressiva de produções e sediou o
lançamento da videoinstalação “me=morar: o corpo em casa”, criada a partir
do espetáculo de mesmo nome, que estreou em 2009 em uma casa da rua
Doutor Ferreira na Vila dos Ferroviários de Campo Grande, e produzida pelo
Coletivo Corpomancia e Vaca Azul.

Artistas de Três Lagoas,

Campo Grande e

São Paulo dividiram o

palco do evento.
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Aos pés do

LINO VILLACHÁ
O poeta da esperança

Minha família viveu uma dúzia de anos no bairro São Francisco,
de 1946 a 1958. Nosso casebre de tábuas ficava à beira da linha
do trem, não muito longe do córrego Segredo, também chamado
de Cascudo por causa dos peixes desse nome, muito comuns em
suas águas, naquela época.

Nas recordações e sonhos, sempre estou de volta ao meu antigo
bairro e me vejo correndo para o fundo do quintal, quando um
trem apita na distância: taquititrac... taquititrac... uiii... uiii...
Alguém acena da janela, talvez algum parente dos vizinhos... Lá
está o foguista, tocando fogo na fornalha... Brilhando no ouro dos
metais, a máquina desfila com os vagões atrás.

Às sete da noite, chega o trem de Corumbá. Na curva do
pontilhão, saúda a cidade, alongando os apitos no final. Suas
fagulhas trazem um ar de festa, e as luzes dos vagões apinhados
resplandecem na estrada. As touceiras de capim-cidreira chiam e
abanam e abanam com o vento...

Maquinistas, como o Vicente, ficaram lendários. Nós os
conhecíamos até pelo modo de apitar. Pareciam verdadeiros

Lino Villachá nasceu em 15 de agosto de 1938 e faleceu
em 9 de julho de 1994, tendo sido interno do Hospital São
Julião desde os doze anos de idade como portador de
hanseníase. Sua vida foi um testemunho marcante de fé, de
esperança, de amor e de solidariedade, numa luta constante
contra a doença que lhe causou tanto sofrimento. Suas ações
o tornaram referência de aceitação e esforço em busca do
aperfeiçoamento mental e espiritual.

Por meio de poemas e crônicas transmitiu
experiências, partilhou mágoas e alegrias, senti-
mentos e aspirações, deixando mensagens fei-
tas essencialmente de fraternidade e otimismo.

Com delicadeza e ternura, contava sua história a partir do
nascimento em uma chácara pertencente a seu pai, na Colô-
nia Velha, município de Terenos-MS, “à beira do riacho
Piraputanga, de águas claras entre pedras”.

A mãe era russa e o pai, argentino, filho de espanhóis,
procedente da Vila Chã, localidade da Galícia, o que lhe valeu
o sobrenome Villachá. Foram donos de pequeno hotel, que
ficava nas proximidades da estação rodoviária, na avenida
Calógeras, em Campo Grande.

Por terem contraído a hanseníase, pai e mãe estiveram inter-
nados no São Julião, onde faleceram, ele em 1966, ela onze
anos depois. Lino era o mais velho dos seis filhos, cinco ho-
mens e uma mulher. Dentre os irmãos doentes, Antônio foi o
primeiro a morrer, em 1974, seguido de João, em 1993, ambos
no São Julião. Em 1994 faleceu Lino. Os três outros irmãos não
foram afetados pela doença.

Sua família viveu no bairro São Francisco, também co-
nhecido como Cascudo, junto ao córrego Segredo, e houve
época em que moraram no bairro Cerradão. Desse tempo,
Lino guardou belas recordações em crônicas, como a
reproduzida ao lado, que resgata peculiaridades da Campo
Grande de antigamente.

Quando foi internado, a escolaridade de Lino correspondia à
terceira série do ensino fundamental. Já adulto, cursou supletivo
de primeiro e segundo graus, tornando-se professor leigo.
Lino foi autodidata por excelência. Aprofundou-se em
gramática, metrificação, estilística, escolas literárias.
Estudou inglês e espanhol sem mestre e francês
com o auxílio de professora.

Lino considerava-se “concha deformada”,
dentro da qual se formava vagarosamente uma
pérola e, nessa trajetória “do fundo do mar
para uma estrela distante”, ele se curvava, hu-
milde. Após amputações sucessivas, foi obri-
gado a se valer da cadeira de rodas. Mãos
atrofiadas em garras e algumas falanges per-
didas justificavam a garatuja de sua escrita.
Apesar das deficiências físicas, não parou de
trabalhar. Seu cotidiano era ativo, rico, produti-
vo, e para ele a vida significava amor – sua voca-
ção maior. No dia 4 de julho, já sentindo as dores da
crise final, antes de ser removido para a Santa Casa de
Campo Grande, em busca de maiores recursos, escreveu
seu último poema, intitulando-o “Águas que cantam”. Falou
em pedras que rolam, choram e sofrem, mas cantam. Águas
claras, alegres e calmas, em meio à paisagem de sonho, de
nuvens passantes, de montanhas azuis, para além das florestas.

Cinco dias depois, às vinte e três horas e quarenta e cinco
minutos de 9 de julho de 1994, Lino Villachá faleceu.
Transladado para o São Julião, seu corpo foi velado na capela
no mesmo lugar em que saudara o Papa João Paulo II diante
de autoridades, amigos e jornalistas.

(Síntese biográfica com base em texto de Nelly Barbosa Macedo)

ILUSTRAÇÃO DE MARLENE MOURÃO

CRÔNICA

“Nas recordações e sonhos,

sempre estou de volta ao meu

antigo bairro e me vejo correndo

para o fundo do quintal, quando

um trem apita na distância:

taquititrac... taquititrac...

uiii... uiii...”

SÃO FRANCISCO

LINO VILLACHÁ
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comandantes em seus uniformes amarelos e quepes
com insígnias douradas, dirigindo o comboio do
progresso para o sul de Mato Grosso, desde as
barrancas do rio Paraná até o Pantanal, ramificando-se
ainda para Ponta Porã, donde saiu muita erva-mate.

O trem passava numa elevação do terreno que nos
separava da estrada do Rochedinho. Na encosta
dessa elevação, recordo uma “floresta de
mamonas”: ali costumávamos brincar escorregando
pelas cascas da lenha que a Noroeste despejava.
Vovó Manuela pedia sempre às crianças que lhe
trouxessem dessas cascas, ótimas para acender fogo
pela manhã.

Depois dessa tarefa, atravessávamos o pontilhão para
catar guavira do outro lado. Pulávamos, pé ante pé,
os enormes dormentes, através dos quais se viam as
águas turvas do córrego lá embaixo. Sempre existia o
perigo de o trem vir nessa hora. De cima do
pontilhão, avistava-se o bairro inteiro. Lá estava o
casarão achaparrado do velho Chacolletti, antigo
oleiro: um grande pé de amoras ensombrava a porta
da velha moradia... Ao lado, o rústico monjolo e o
moinho de fubá onde, tantas vezes, mamãe nos
mandava buscar farinha para a sopa e a polenta.

Do outro lado, esverdeavam as hortas dos japoneses
da Mata do Segredo. Dali as japonesas vinham pela
manhã, à nossa porta, com bacia de verduras na
cabeça: – “Garantido verdura boa, vai querer hoje,
senhora?”

Junto à linha do trem, passava a velha estrada de
terra para Rochedinho, com muitos buracos nos
flancos, devido às enxurradas que desciam. Por ali
vinha o carro mineiro puxado por juntas de bois,

ecoando longe o canto gemido de suas grandes
rodas, trazendo sob a coberta de couro os frutos da
terra: arroz, feijão, milho e cachos de banana
pendurados.

Um menino de pé no chão vinha à frente com uma
vara de ferrão, correndo e gritando à frente da
carreta: – “Eia, Barroso... Vamo, boizão”. Quando
era boiada que vinha, a gente logo sabia: repicava o
berrante dos boiadeiros lá pelos altos da “casa onde
a mulher matou o marido”. Na frente, uma comitiva
de burros com cincerros e a tralha dos vaqueiros.
Eles gritavam e estalavam os chicotes, mesmo assim
alguns se esparramavam para fora da rodovia, até a
linha do trem... então os apitos do maquinista
ficavam recortados de desespero...

Pela velha estrada de chão batido, também
chegavam as jardineiras: metade ônibus, metade
caminhão. Os passageiros não tinham portas e
viajavam no meio de uma nuvem de poeira.
Chegando a Campo Grande, apeavam na “Casa Vai
ou Racha”, bem no começo da rua 14 de Julho. Seu
Lazinho e dona Mariquinha atendiam a todos com
muita cortesia. Ali era ponto de encontro de
fazendeiros, compradores, boiadeiros, viajantes,
ferroviários e gente do bairro.

É como se ainda a estivesse vendo hoje...

Essa estrada vinha das serras e, um pouco antes de
chegar ao Cascudo, passava por um mini “canyon”
com pedras e árvores no fundo, sobre os quais um
riacho despejava, em névoa e prata, suas águas
refrescantes. Meu pai nos dizia que lá embaixo
haviam sido atirados um carreiro e seus bois.
Por isso diziam que em noites sofridas de vento e
escuridão podia-se ouvir distante o triste canto de
uma carreta, lembrando o acontecido.

A obra de Lino Villachá

está registrada em uma

série de livros. O último,

“Lino para sempre”,

editado em 2009, reúne

expressiva seleção de

crônicas e poemas

publicados entre os

anos de 1976 e 1995.
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Arte e cultura no Hospital São Julião
Arte e Cultura encontram forte significado em

dois conceitos: Luta e Libertação. Que o diga a
arte rupestre forjada na pedra, com ossos, argila,
sangue, saliva, folhas e excrementos, prova
inquestionável da ligação do ser humano com a
expressão artística. A história chega até nós pela
escrita, afrescos, telas, músicas, esculturas,
arquitetura e tantas formas de dizer. A arte se faz
presente na glória, na opulência, na dor, na lucidez
e na loucura e age não apenas no sentido estético,
mas contribui em muito para manter de pé o ser
humano em meio a um vendaval de adversidades.

Existe em Campo Grande um lugar chamado
Hospital São Julião, que demonstra com maestria
esses conceitos. Sua pré-história está na década de
1930, quando o mapa do Brasil era desenhado em
lâminas de laboratório: uma cultura de patologias,

Muitas vezes, percorremos essa estrada. Papai tinha
um velho caminhão Ford V-8, todo escangalhado de
tanto entrar nos matos para catar lenha que depois
vendia em hotéis e residências. Nós éramos os
ajudantes. Quando o caminhão atolava todos
descíamos para ajudar, colocando galhos verdes e
pedras sob os pneus. Arrancando fumaça de tanto
forcejar, o fordeco saía dançando na lama... Ao subir
a Serra do Sapé com 8 m³ de lenha, o motor macho
do velho V-8 chorava tremido, mas subia! Hirru! –
papai dava um grito de alegria!

Mas não posso me esquecer de quando tínhamos que
voltar pra casa a pé, com o carburador na mão, três
léguas de distância... As pernas doíam de tanto andar.
Era gostoso encontrar no caminho um regato,
correndo na areia branca, escondido no seio de um
bosque. Seriemas corneteavam nos campos um canto
desesperado, e o verde da mata era um manto só, até
chegarmos à cidade. Quando a noite nos pegava na
estrada, os vagalumes mostravam o caminho, até
vermos ao longe as primeiras luzes do bairro.

De 1947 a 1951, eu e meus irmãos frequentamos o
Colégio Dom Bosco. Mamãe queria para nós uma
educação esmerada. O colégio, porém, era de elite,
e papai não tinha os recursos necessários. Mesmo
assim estudamos um pouco, aprendemos o

catecismo e fizemos a Primeira Comunhão. Na foto
desse dia, nossa roupinha pobre destoava no meio
da turma imponentemente engalanada de branco,
com talabarte no peito e quepe orgulhoso... Nem
chegamos a completar o 3º ano primário. Doenças
na família, taxas atrasadas e toda sorte de
dificuldades contribuíram para isso.

Mais tarde, nos matriculamos na Escola 26 de
Agosto, em nosso próprio bairro. Ela ficava no alto
com um campo de futebol na frente e, para se chegar
até lá, passava-se por muito mato. Tinha uma sirene
que se ouvia de casa. Ao meio-dia e meia, ela tocava
para as aulas. Além do ensino regular, ensinavam-se
sapataria, mecânica, marcenaria e outras profissões, o
que beneficiava bastante os alunos pobres. Muitos
anos depois, reencontrei João Damasceno, meu
colega da escola, o João sapateiro que, com seu
irmão Jorge, veio trabalhar no Hospital São Julião.

Depois das aulas, todos nós tínhamos que colaborar
no trabalho da horta da escola. Dali provinham os
legumes, couve e repolho para a gostosíssima sopa
que era servida aos alunos na hora do recreio. Não
me esqueço do casal que a preparava num fogão a
lenha e a distribuía em pratos de alumínio sobre
uma mesa rústica de tábuas, debaixo de um
caramanchão de maracujá. Era uma alegria para a

para as quais sempre se acabava encontrando um re-
médio. Mas havia uma doença que não recebia ne-
nhuma resposta: a hanseníase, que não dava chance
alguma aos infectados, pobres ou ricos, ignaros ou
letrados, desocupados ou trabalhadores.

Doentes se escondiam, migravam ou expunham sua
desgraça na mendicância.  Em vez de uma resposta sanitária
corajosa, a solução escolhida foi um megaprojeto de
confinamento, que construiu 33 colônias, do Oiapoque ao
Chuí, para onde foram levados os morféticos. Um verdadei-
ro holocausto, como afirma o Movimento de Recuperação
dos Hansenianos (MORHAN). O Asilo-Colônia São Julião foi
inaugurado em 5 de agosto de 1941.

Além da estrutura funcional, esses projetos conta-
vam com um cassino, o clube onde se faziam bailes,
comemorações, peças de teatro, projeções de filmes e
rodas de bate-papo. Tudo para que os internos crias-
sem raízes nesses feudos. O grande cronista da colô-
nia de Campo Grande foi Lino Villachá, que teve a
infância livre transformada em prisão, como nos mos-
tra a última frase de “Aos pés do São Francisco”. A
arte o libertou e ele foi uma das sementes desses no-
vos tempos de resultados científicos e resgate da dig-
nidade humana.

Além de Lino, lembremos também de João Villachá,
seu irmão, pintor sensível que jogava com espaços e
objetos como quem estudou em algum liceu francês;
Ernesto de Arruda, ex-marinheiro no rio Paraguai, que
ensinava como festejar um verdadeiro São João de

A entrada do Hospital

São Julião, circundada por

eucaliptos, passou a ser

conhecida como Caminho

de Esperança a partir do

trabalho desenvolvido por

inúmeros voluntários

sob a liderança de

Irmã Sílvia Vecellio.
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Corumbá; Manoel de Pinho, violeiro que fazia miséria com seus
dedos retorcidos, acompanhado por mãos em garra que enrique-
ciam as músicas com percussões e outras cordas, como o paraguaio
Mássimo, que surpreendeu a todos, desembrulhando de panos
velhos um magnífico violino e guarânias encantadas.

“Seu” Boto foi educado nas altas rodas cariocas, onde o
irmão chegou a capitão da Armada Brasileira. Embrutecido
pela doença, acabou cego e encontrou no menino Lino Villachá
um leitor dedicado e um aprendiz de feiticeiro. João Zumelho
era o homem simples que esculpia passarinhos nas raízes de
mandioca, até mostrar toda a força do seu talento na madeira,
cinzelando santos e animais.  Participou e venceu em sua ca-
tegoria um dos antigos Salões de Artes Plásticas de Mato Grosso
do Sul.

 Jurandir Nogueira foi o arquiteto que deixou sua marca na
reforma do casario     da velha colônia e acompanhou os novos tem-
pos, com projetos de fina lavra, como os prédios da Capela, da
nova Escola, do Centro Cirúrgico e do Centro de Convenções.
Talvez só Oscar Niemeyer possua tantas obras num mesmo lugar.
Bruno Maddalena aprendeu a arte circense com grandes mestres,

passou-a para os filhos e, com ela, foi até o fundo do coração
dos hansenianos e de toda a comunidade.

Silvia Vecellio é a religiosa salesiana que ousou desafiar o jugo
milenar da hanseníase com sangue, suor, lágrimas e... arte. Ela e seus
voluntários, italianos e brasileiros, tomaram de assalto o velho leprosário
abandonado com remédios, tratores, comida, roupa limpa e música,
artes plásticas, teatro, cinema, fotografia, arquitetura e urbanismo.
Heroísmo e DNA, já que seu sobrenome marca a descendência direta
de sua família com o mestre renascentista TizianoVecellio.

Estes são alguns dos muitos exemplos de amor à arte e à cultu-
ra nesses 70 anos do Hospital São Julião. Incluem-se aqui, com
grande mérito, a arte de médicos e enfermeiros que operaram
verdadeiros milagres na recuperação da saúde e da autoestima dos
pacientes, sem falar nos professores, técnicos e trabalhadores do
dia a dia, dos operadores de guindastes aos varredores das ruas.
No São Julião tudo isso foi e continua sendo feito com arte e eu
tive o supremo privilégio de acompanhar essa história. É por isso
que acredito nas palavras do poeta sul-mato-grossense Emmanuel
Marinho, quando diz: “Poesia não compra sapato. Mas como
andar sem poesia?”

                                        Lenilde Ramos

garotada, isso muito antes da merenda escolar.
Assim os maçons, mantenedores da escola,
ensinavam a fraternidade e o espírito de comunidade
às crianças do bairro.

Aos domingos, voltando das guaviras, tínhamos que
tirar água do poço e encher o tanque para o banho.
O locutor Sabino Presa anunciava a hora na PRI-7.
Tínhamos que nos apressar para a missa. Limpos e
penteados, íamos para a igreja. Lá estava a Escolinha
do Marimbondo, ao lado do que antes fora um salão
de máquinas para cereais: foi ali, improvisado nessa
pobreza, o berço da igreja de São Francisco. Nas
paredes, ainda se lia “Máquina de Beneficiar”... agora
beneficiaria seres humanos! Frei Luís já estava no órgão
e entoava os primeiros acordes. Os religiosos de
sandálias, hábito escuro e cordão na cintura entravam
silenciosos. Eles próprios foram os pedreiros, serventes,
engenheiros e artistas da igreja de São Francisco,
construída no outro lado da rua. A pedra fundamental
foi lançado por volta de 1950, e passaram-se muitos
anos para que fosse concluída. De longe avistava-se a
cúpula, e o bimbalhar dos sinos enchia as tardes com
espírito de meditação. As aves saudavam os últimos
clarões de luz do crepúsculo e partiam.

                    Também ali uma época se fora.
                               Uma nova vida começaria!

Centro de Convenções

e Capela do Hospital

São Julião, obras do

arquiteto Jurandir

Nogueira.

Abaixo, grupo de músicos,

o escultor João Zumelho

e Bruno Maddalena no

papel do palhaço

Dentinho.M
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N
Rever a  dança,

dançar o vídeo

NOVAS LINGUAGENS

 NOVA INTERFACE

ARTÍSTICA ENTRE

DANÇA E

TECNOLOGIA,

VIDEODANÇA

MOVIMENTA MS.

POR LUIZA ROSA

E MOEMA VILELA

 Nos últimos dias da 5ª Semana pra Dança em Campo
Grande, em maio de 2011, a programação teve plateia,
mas não artistas dançando ao vivo e nem palmas depois
da apresentação, até porque não teve exatamente um
final. Os espectadores passavam pelos corredores do
Museu da Imagem e do Som, da Fundação de Cultura
de MS, e podiam assistir às projeções quantas vezes
quisessem, na ordem que sentissem vontade. Os telões
exibiam corpos filmados tão de perto que os cílios
dançavam cheios, gordos de rímel, gotas de suor rolavam
bochecha abaixo. Era o lançamento da videoinstalação
“me=morar: o corpo em casa”, feita
pelo Coletivo Corpomancia em
parceria com a Vaca Azul Corporation
Association, exibida durante a I
Mostra Regional de Videodança.

A mostra exibiu 26 trabalhos,
representativos de um momento de
explosão da videodança no estado.
Desde a primeira obra realizada na
capital, em 2007, pessoas e grupos
têm se apropriado dessa ideia a partir
de diversas técnicas e compreensões,
filmando danças para apresentar em
festivais, chamar para espetáculos e
até para presentear aniversariantes.
Pela primeira vez, a agenda cultural
de MS se dedicou exclusivamente à
relação dança e tecnologia, trazendo
para a programação também o
Dança em Foco Festival Internacional de Vídeo & Dança,
o primeiro e mais importante no Brasil a tratar dessa
interface. O conceito da videodança chega ao circuito de
artes de Mato Grosso do Sul e vai se aproximando também
do público. Será que você já viu uma videodança?

De Thomas Edison à
videodança na internet

Sem luz elétrica, a dança apresentada na Mostra
Regional de Videodança não existiria e, doce
coincidência, os primeiros registros de dança em vídeo
foram feitos pelo inventor da lâmpada elétrica, Thomas
Edison, em 1894, antes mesmo de acontecer a primeira

Acima (foto maior), Ana Maria Rosa
em “Mudez”, de 2007. Abaixo,
imagens da videoinstalação
“me=morar: o corpo em casa”.

FRANCIELA CAVALHERI

FRANCIELA CAVALHERI

FRANCIELA CAVALHERI



65CULTURA EM MS - 2011 - N.4

projeção pública de cinema. As dançarinas
Ruth Saint-Denis e Annabelle Moore iniciaram com
ele uma possibilidade para a dança e para o vídeo,
namoro que foi se aperfeiçoar com Maya Deren e
Talley Beatty em 1945, com “Um estudo co-
reográfico para câmera” (A study in coreography

for camera). Naquele momento, o vídeo deixa de
ser apenas um instrumento de registro e começa a
ser parte da criação.

Na busca por novos sentidos, um nome de peso
é o do coreógrafo dos Estados Unidos Merce
Cunningham. Quando criou sua primeira videodança
em parceria com Charles Atlas, em 1974, a brasilei-
ra Analívia Cordeiro já tinha realizado a primeira
experimentação no país, uma coreografia pensada
para a câmera em 1973, chamada “M 3x3”.

No Brasil, apesar dos precedentes, é nos anos
2000 que a videodança se firma como forma artísti-
ca, com festivais consolidados e divulgação cada
vez mais popular. Proliferam nomes para batizar o
gênero, enfatizando a hibridação entre dança, vídeo
e cinema: videodança, vídeo-dança, cinedança. “E
na língua inglesa, a variedade parece ser ainda
maior”, comenta o bailarino e coreógrafo carioca
Paulo Caldas, também diretor e idealizador do festi-
val Dança em Foco.

Paulo Caldas explica que a indefinição e a comple-
xidade dessa forma artística precisam ser entendidas a
partir de seu contexto, que é de dança contemporâ-
nea. Atravessada por uma infinidade de maneiras de
pensar e de compor, a dança contemporânea acolhe
uma pluralidade de movimentos e de corpos, poden-
do recorrer a tudo que lhe precedeu na história – balé
clássico, dança moderna, dança de salão, danças po-
pulares e muitas outras –, assimilando também dife-
rentes formas de expressão artística e mesmo a
gestualidade cotidiana. “O que a gente reconhece sob
o nome de videodança é, portanto, muito indefinido e
potencializa as indefinições que a própria dança con-
temporânea tem.”

Um dos fatores de proliferação da videodança é a
facilidade de acesso e a intimidade com filmadora,
computador e internet. Com o objetivo de experimen-
tar, surgem as obras de MS.

Vim entregar cinco minutos de dança
contemporânea pra senhora, pode ser?

Em “Dança contemporânea em domicílio” (Rio de
Janeiro, 2006), Cláudia Müller realizava apresentações
de dança como em um serviço delivery, em que o
espectador telefonava e fazia seu pedido, entregue no
endereço escolhido. A performance expandiu seu pú-
blico quando se transformou na videodança “Fora de
campo”. Nela, só assistia aos movimentos quem
recebia a entrega, a câmera só cuidava das reações
das pessoas, pegas de surpresa. Emocionou também
a sul-mato-grossenses que assistiram à sua exibição no
Museu de Arte Contemporânea, em Campo Grande,
em 2007, junto a outras videodanças do programa
Rumos Itaú Cultural Dança.

Foi a primeira vez em que a maioria dos artistas da
dança do estado assistiu a uma obra desse gênero.
Para Yan Chaparro, foi fascínio à primeira vista. “Eu
achei uma saída política, porque videodança traz o
corpo quase como objeto principal, e o corpo é um
discurso meio delinquente ainda pra nossa sociedade,
um discurso que não entrou na sociedade de uma for-
ma inteira.” Psicólogo e pesquisador, Yan Chaparro
começou a dançar em 2005, com as companhias
Ararazul e Ginga e o Coletivo Corpomancia.

“Mudez” (2007), que ele realizou com Ana Maria
Rosa, Luiza Rosa, Helton Pérez e Luiz Sartomen, foi a
primeira videodança criada no estado. “Entrou um
bando de louco no carro, fomos pro meu sítio. A gen-
te filmou tudo em um dia só.” A euforia experimental

Assista a “Fora de campo”
em: http://vimeo.com/28620587

Poucos anos depois da filmagem
feita por Thomas Edison,

os irmãos Lumiére filmaram a
mesma coreografia interpretada

por Loie Fuller, em 1899.
O registro apresenta cores por
meio da técnica de pintura à

mão, frame por frame.
Assista em: www.youtube.com/

watch?v=fIrnFrDXjlk&
feature=BFa&list=

PL7E7B1E7914FB6532&lf
=results_main&index=9

A primeira experimentação
com vídeo e dança no Brasil

foi realizada em 1973:
www.youtube.com/

watch?v=EEGpBjT57lU
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O quemov.mov

era fruto da “voracidade de fazer alguma coisa”, ele
explica. “Urbano” (2008), a segunda obra, que criou
com Helton e Luiza, foi conceitualmente mais bem
articulada: “A  gente separa muito o corpo da cida-
de, e não está nem um pouco separado. Essa foi a
ideia do ‘Urbano’”.

O modo de filmar ficava por conta de Helton Pérez,
numa improvisação com os corpos dançando. Ele já havia
filmado dança uma vez, com Nicoli Dichoff, para a peça
publicitária do espetáculo “Campo Grande tem Ginga”,
em 2006. Esses 51 segundos de vídeo formaram vendaval
de demandas, e Helton passou a coproduzir vídeos de
dança. Filmou e editou “Mudez” (2007), “Urbano” (2008),
“O que é dança?” (2008), “me=morar: o corpo em casa”

(2011) e o documentário “Ginga documenta: cultu-
ra bovina? em trânsito” (2010), que acompanhou a
Ginga Cia. de Dança em turnê pelo Brasil. A Vaca
Azul, produtora independente que criou com vários
amigos, hoje conta com um portfólio diversificado,
com produção de videoclipes, registro audiovisual de
espetáculos, ilustrações e peças publicitárias de pro-
duções culturais.

“Uma herança da gravação de espetáculos foi o
olhar de buscar detalhes, ângulos diferentes, imagens
que só a câmera daria. Isso foi sendo apurado com o
tempo”, conta Helton. “Mais do que definir uma
fotografia estática, deixar a câmera se orientar com o
movimento, se aproximar ou se afastar quando for

Assista a “Urbano” em:
http://corpomancia.blogspot. com/

2009/02/videodanca.html
e a “Mudez” em:

http://www.youtube.com/
watch?v=wW2hr2uxjW0

Numa procissão em Lourdes, na França, ela olhou para as velas acesas dos
romeiros, homens apagados no breu da noche oscura, só o pedido de luz pul-
sando entre as mãos. Em suas, a máquina fotográfica;  à medida que se mexiam,
as chamas formavam desenhos na tela.

Estava ali uma dança? Uma videoarte? Uma recordação de viagem? Essa
experiência é, por enquanto, um arquivo no computador da artista Paula Bueno,
vizinho de outros vídeos, fotografias, artes, projetos gráficos de suas muitas ati-
vidades, principalmente no design e na dança. Estava ali um olhar.

As primeiras experiências de Paula com o vídeo foram na graduação, na tur-
ma de Design de 2007, e já envolviam a dança. Depois começou a filmar em seu
escritório, com um celular que tinha câmera. “Tinha um tempo vago, dava uma
ideia, eu ia lá e filmava.” Os primeiros são de 2008, como “Casulo”, “Siempre”
e “Eu.orb”. Em três anos, essas videodanças solo e divulgadas na internet já
somam pelo menos onze, o que gerou uma sessão só com trabalhos dela na
Mostra Regional de Videodança. “Eu já tinha um blog e pensei: sou bailarina,
não é só escrevendo que eu tenho essa vontade de experimentar.”

Novas tecnologias permitem a realização independente das videodanças, e
também transformam a difusão e a relação com o público, já que o meio de
divulgação da artista é a internet, no blog e em canais de compartilhamento de
vídeos. “Quando a gente trabalha dança com vídeo, tem outra relação. As pes-
soas não vão ao teatro, não se arrumam, não têm uma expectativa daquilo. Elas
descobrem.” Assim, as experiências chegam a outro público, não necessariamen-
te acostumado com a dança cênica.

Outra questão é a motivação para criar. Na videodança de Paula, a preocupação com
o sentido de cada dança interessa mais que a resolução da imagem, cenários, maquiagens,
representações. “Eu não tenho esse estímulo pra buscar lente, máquina nova. O tesão pra
mim é realizar a ideia, é mais o conceito do que estou fazendo.”  A criação de um
ambiente com simplicidade e com uma elaboração conceitual a remete às primeiras
experiências dançando, e o cotidiano é matéria certa. Numa tarde no escritório, o
olho pode encontrar diferente o sol de todo dia, à espreita na persiana. Assim surgiu
“Corra e olhe o céu”, inspirado por uma música que lhe mandaram por e-mail.
Em “Magatedansa”, presente de aniversário, o cenário é a sala nua, sem móveis,
seu vestido florido de sair para a noite.

Paula Bueno dançou na Ginga Cia. de Dança de 2001 a 2007, e desde 2008
integra o Coletivo Corpomancia. A videodança se transformou em mais uma
maneira de dançar, geralmente individual, mas que se abre para trabalhos em
grupo. Dirigiu amigos para um trabalho da pós-graduação em Dança na UCDB
(Universidade Católica Dom Bosco) e, em oficinas que deu e encontros de que
participou, já filmou e editou os participantes algumas vezes, como em “Mo-
vediça”, que fez com uma turma de composição e criação coreográfica em
Bonito-MS.

Como a melhor definição do amor não vale um beijo, já dizia Brás Cubas, o leitor
pode ver as videodanças de Paula em http://jardimdelirios.blogspot.com.
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Aqui
e ali

mais interessante. Deixar a câmera viva.” Quem assiste ao “Mudez” e depois ao
“me=morar” pode perceber que a composição das imagens foi ficando mais orgâ-
nica, “a câmera dançando junto”, como ele diz. A videoinstalação, concebida
junto com o coletivo Corpomancia e a artista Maíra Espíndola, foi exibida em
cinco projeções e três televisores. Todos os integrantes do Corpomancia realiza-
ram videodanças individuais ou em parceria.

As primeiras produções sul-mato-grossenses foram feitas ao mesmo tempo
em que borbulhavam questionamentos sobre o papel dos dançarinos, princi-
palmente no contexto da dança contemporânea. Apesar de todo intérprete criar
ao traduzir no corpo os movimentos de um coreógrafo, muitos buscavam ex-
perimentar maior autonomia, e um dos instrumentos passou a ser a câmera de
vídeo. Em 2011, surgem obras mais ligadas a outros contextos, como “Noturne-
se”, criado pelo Funk-se e RFilme, que se aproxima da linguagem do videoclipe,
e a videodança de Albert Lincoln, Bruno Nishino e Aleksander Batista, que
mistura dança com animação.

Exercícios de ver

Na raiz latina a palavra “vídeo” é verbo e significa “eu vejo”. A partir daí, a
videoartista uruguaia Tamara Cubas cria uma relação entre vídeo e olho (corpo),
em que a performance filmada parte de um recorte, de uma restrição do olhar do
espectador que interfere no sentido da obra. Dá para entender essa problematização
de Tamara em “Fora de campo” de Cláudia Müller. A “dança dançada” fica fora do
campo visual do espectador. É difícil chegar a um conceito definitivo do que é uma
videodança, porque se entra em outra questão delicada: então, o que é dança?

Foi a pergunta que a equipe do vídeo “O que é dança?” (2008) tentou
responder, passeando por manifestações diversas, conectadas umas às outras
pelo cotidiano de um menino, interpretado pelo dançarino Gustavo Lorenço,
na tentativa de dizer que ela pode ser muitas coisas, ter muitos rostos e muitas
motivações.

A videodança, além de ter transposto para o vídeo movimentos do corpo,
transportou essa problematização do conceito de dança, o que acaba fazendo
de cada criação uma resposta que gera mais perguntas. É interessante ver pon-
tos de partida diferentes de criação, como em “Dreamscing” (2011), da Cia.
Dançurbana, que gerou uma dança de rua que vai além da assimilação de
passos. Como se pode ver, seu entendimento está em constante movimento.

Assistir pela internet às videodanças feitas
em Campo Grande instigou Sílvia Razuk, cam-
po-grandense que há seis anos vive em São Pau-
lo. Caiu em si de que era possível criar de ma-
neira simples, com poucos recursos, enquanto
os vídeos europeus que assistia durante as aulas
de Dança e Tecnologia, na graduação em Dan-
ça que cursou na Universidade Anhembi
Morumbi, lhe mostraram quão amplas podiam
ser as possibilidades de criação.

Em 2010, criou com Talita Bretas a videodança
“Dose amarga”, inspirada na música “Mágoa” de
Renato Fernandes. Em 2011 conseguiu realizar um
desejo que alimentava há anos, de criar junto com o
amigo videomaker Renzo Vazquez. Conseguiram
alinhar as agendas na Europa, enquanto ela cursava
formação em dançaterapia na Itália e ele morava em
Londres. Em cinco dias procuraram locações em
Milão. Sílvia dividiu com a dançarina Neda Ponzoni
suas pesquisas de movimento e motivações e fize-
ram as gravações. Sem recursos – inclusive a trilha
sonora foi feita pela vontade de o vídeo dar certo, por
Luca Sammuri, amigo de Renzo.

Depois de editado, surpreendeu a equipe por ter
sido gerado com euforia e porque a qualidade das
imagens agregou certa elegância.  “Green door” foi
publicado na internet e exibido, quase em primeira
mão, na I Mostra Regional de Videodança.

Outra moradora de São Paulo motivada por
sul-mato-grossenses a criar videodança foi Gisela
Dória. Convidada a participar do documentário
“Vozes da dança”, em 2008, não conseguiu
estar em Campo Grande nos dias em que as
entrevistas foram filmadas. Como solução, criou
junto a Graziela Mantoanelli e Leonardo Brant a
videodança “Deslize”, uma interpretação de sua
própria trajetória na dança. Nela, improvisa com
um gel azul de cabelo, que retoca o coque e vai
escorrendo pelo rosto, esmagado entre as mãos.
Com uma saia de tutu rosa, descalça, com um
top cor da pele, Gisela recriou a infância e a
adolescência em um casarão antigo que se en-
carregou da atmosfera de passado.

Chamada do Campo
Grande tem Ginga,
que abriu as portas
para a Vaca Azul
trabalhar com a dança:
www.youtube.com/
watch?v=RMs24nx06pg

Assista a “O que é dança?” em:
www.youtube.com/user/vaca

18azul#p/u/30kFtHc FTvowg
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‘
Iracema Sampaio

Retrato de uma guerreira

nasci em 1938 em Riachão do Jacuípe, Bahia. 
Papai (Bino) era pedreiro, mamãe (Verônica) teve 
21 filhos, dos quais dez vingaram. Dos meus avós 
recebi a maior influência na minha vida, minha 
maneira de ser. Aos sete para oito anos fazia 
sapatinhos e luvinhas de lã para recém-nascido. 
Aos nove ajudava meu avô na loja de presentes 
A Boneca e cuidava da Agência Iracema de 
aluguel de bicicletas. Depois o namoro, noivado e 
casamento, brigas e acertos.

em marilena, Paraná, enquanto meu marido, 
Adileu, exercia seus dotes de alfaiate, exercia os 
meus de costureira. em Bataguassu, no antigo 
mato Grosso, fiz minha estreia como professora, 
aprendi a limpar, torrar e moer café, fazer pão, 
biscoitos e uma infinidade de outras coisas. Foi 
a maior escola de solidariedade, amor e carinho. 
Tudo que eu não sabia achava que podia saber. 
era só pesquisar, perguntar, fazer errado ou certo e 
aprender, finalmente.

Com todo o problema do meu primeiro 
casamento, fui para são Paulo, onde passei cerca 
de dois anos entre chorar, sofrer, trabalhar. Antes 
do comitê de campanha eleitoral, trabalhei como 
doméstica. Veio a separação, voltei à Bahia. 
Carregava comigo alguma bagagem, apesar dos 
23 anos. novamente estudante, corretora de 

Do serviço de aluguel de bicicletas às atividades de escritora, editora e culinarista, Iracema construiu 
com empreendedorismo seu diferencial de vida. O dinamismo da baiana de nascimento abriu espaços 
no cenário cultural do jovem estado de mato Grosso do sul, tornando-a conhecida, entre outras 
ações, pelo trabalho de resgate e difusão das delícias da gastronomia regional. nos recortes de tex-
tos de sua autoria, um pouco da história e da força dessa guerreira que se fez sul-mato-grossense.

Iracema sampaio é um caminho de sol e de pedra.
De sofrimento e de lutas.
É uma guerreira.
Tenho por ela um amor filial.
  manoel de Barros

PERSONAGEM
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imóveis, de ações e valores, supervisora de vendas, 
responsável pelos negócios do meu pai e de uma 
exportadora de sisal. 
Com um acidente e três anos impossibilitada de 
arranjar emprego, aprendi pintura e assim me 
mantive e a minha filha (Cidinha).

Com Francelmo (2º marido) veio minha volta 
para mato Grosso do sul (recém-criado). 
Com a mesma naturalidade que organizava 
a Feira Internacional da soja (Gransoja 1 
e 2), saía vendendo assinaturas da revista 
Fiscomat. Com o sucesso, os donos venderam 
a publicação. Também criei o Troféu Garça 
de Ouro, destacando a importância social 
do tributo, abri a executivo Fiscal e, quando 
eu me dei conta, estava jornalista. Depois 
vieram a executivo Rural, considerada a melhor 
revista técnica rural do país, e a executivo 
Plus. Francelmo se dedicaria a escrever e a 
cuidar do meio ambiente. e eu a mexer com as 
minhas culinárias, realizando cursos, oficinas, 
procurando ensinar as pessoas a comer gostoso 
com menos dinheiro.

sem qualquer suspeita, ele se imolou e sua 
morte me deixou fora do ar. Tive de começar 
do zero. Retomei minhas atividades, passei 
a ministrar cursos sobre alimentos à base de 
mandioca, culinária regional e realizar serviços 
de buffet com as coisas típicas daqui, e tudo 
isso já numa cadeira de rodas.

sou escritora de alguns livros e editora da 
obra mais badalada de manoel de Barros 
(“Para encontrar o azul eu uso pássaros”); em 
português e inglês, é fino, chique e cultural. 
“Cheiros e sabores de mato Grosso do sul” 
é um resgate da cultura culinária de nosso 
estado. Procurei nos meus guardados as 
receitas que tinha trazido de cada região e 

Pesquisa e edição de texto: Allison Ishy

enveredei numa pesquisa junto a peões de 
comitiva, tribos indígenas, cozinheiras de 
fazendas, de famílias e donas de casa ilustres 
que distinguissem bem o que era nosso, o 
que sofreu influência, a origem de cada coisa. 
“mani-Oca” trata da importância desses 
cultivares entre os brasileiros de todos os 
recantos. Atualmente estou lançando 
“milho – sabor do Brasil”. O artesanato, 
música, livros e imagens que falem do Pantanal 
e das coisas bem nossas também são motivos 
de divulgação.

Com 72 anos, com câncer ou sem câncer, 
como sempre, vivo cheia de esperança, 
de amor pela vida, fazendo o que posso e 
gosto, segurando a mão de maria santíssima 
como sempre fiz, tornando alegre todos 
os momentos que posso e contando que o 
amanhã é outro dia.

Viúva do ambientalista Francelmo 
(Francisco Anselmo de Barros), Iracema 
sampaio, ou Ceminha, como era conhecida 
na intimidade, morreu no dia 6 de agosto de 
2011, com 73 anos. Deixou os filhos 
Cidinha, Helena e Alisson. Poucos meses 
antes havia terminado de escrever sua 
autobiografia “A dinastia dos silva no 
Reino do rei José”, com ilustrações 
de edvaldo Jacinto e prólogo de manoel 
de Barros que, gentilmente, foi emprestada 
à revista CULTURA EM MS pelos familiares, 
em exemplar único, marcado pelas revisões, 
e será publicada em breve. O livro 
“Andança”, escrito entre 1991 e 1996, 
também foi consultado para 
esta homenagem.

FOTO: ARQUIVO De FAmÍLIA - ILUsTRAÇÕes: JACInTO



DO TORO CANDILDO TORO CANDIL
Porto Murtinho em cena

ao duelo de touros
É lá do quintal da casa da dona Noni que nasceu 

a manifestação cultural sul-mato-grossense mais 
ativa da cidade de Porto Murtinho-MS: o Toro Candil. 
Isso mesmo, a palavra “toro” se deve ao fato de a 
brincadeira ter origem na tradição paraguaia. Rito, 
dança, festa, brincadeira... São vários os nomes 
dados a essa expressão popular realizada em Porto 
Murtinho em decorrência de uma promessa feita à 
Virgem de Caacupé, santa padroeira dos paraguaios 
e também da cidade. 

dionísia Arguelho, ou dona Noni, é a matriarca da 
família e atual responsável pela manutenção e realização, 
em sua residência, da brincadeira do Toro Candil. Foi 
a partir da releitura desse rito que o prefeito de Porto 
Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro, criou a lenda do Touro 
Candil, dando suporte para que ganhasse maior visibili-
dade como atrativo turístico e sociocultural do município.  

Segundo dona Noni, sua mãe, a paraguaia Nati-
vidade Gimenez, fez uma promessa a Nossa Senhora 
de Caacupé, pedindo proteção e uma casa para mo-
rar e criar seus filhos com dignidade na sua migração 
para o Brasil. A partir de então, todos
os anos, no dia 

POR CAROL ALENCAR

A BRINCAdEIRA 

PARAGUAIA QUE 

CHEGOU AO BRASIL 

PELA FRONTEIRA 

TEM COMO 

MARCA LOCAL A 

HIBRIdAÇÃO E A 

TRANSCULTURAÇÃO, 

FORTES ELEMENTOS 

dA IdENTIdAdE dE 

MATO GROSSO dO 

SUL, E JÁ INTEGRA 

O CALENdÁRIO 

CULTURAL dO 

ESTAdO.

CULTURA E TURISMO

sete de dezembro, véspera do dia de Nossa Senhora de 
Caacupé, a brincadeira é realizada por ela e repassada 
para seus descendentes, na mesma casa que sua mãe 
construiu há mais de cinquenta anos. No Paraguai, o 
Toro Candil integra o folclore nacional, sendo comum 
sua aparição no mês de junho, nos festejos em come-
moração ao nascimento de “San Juanito”, o São João 
brasileiro. Os primeiros registros dessa manifestação 
cultural naquele país, segundo o estudioso Paulo de 
Carvalho Neto, datam do século XVIII, como parte de 
um auto colonial denominado “Rua”. 

“diz a tradição católica que as primas Maria (mãe 
de Jesus) e Isabel esperavam o nascimento de seus 

Ainda é na mesma 
casa de madeira 
construída por 
sua mãe há mais 
de 50 anos que 
dona Noni (ao lado) 
faz os preparativos 
e realiza os ritos e 
festejos do 
Toro Candil.
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Toro Candil, talvez por uma necessidade inconsciente 
de pertencimento a uma nação com a qual mantém 
fortes laços afetivos ou, quem sabe, como forma de 
resistência e sobrevivência de sua cultura.

Bandido x Encantado
Em Porto Murtinho, a brincadeira tornou-se parte da 

vida dos moradores e, assim que adaptada e abrasileira-
da, começou a integrar o calendário cultural da cidade. 

A manifestação tornou-se dança e o Toro Candil 
tornou-se pai. Basicamente essa é a releitura que a 
cidade adaptou para o espetáculo que encena o duelo 
dos filhos do Touro Candil. Esses são chamados de Tou-
ro Bandido (indumentárias verdes) e Touro Encantado 
(indumentárias amarelas). Ganha quem fizer a melhor 
encenação e caracterização, for mais eficiente no de-
sempenho e tiver a torcida mais animada. 

Para o prefeito Nelson Cintra, a releitura do folclore 
do Toro Candil, ainda cultivado por alguns moradores 
de Murtinho, só deu base para o fortalecimento da 
identidade cultural da cidade e, principalmente, do esta-
do. “Nós fortalecemos a história do folclore que estava 
esquecida no tempo e criamos a história dos supostos 
filhos do Toro Candil. Há sete anos investimos nesse 
movimento. Com isso, estamos criando uma identidade 
própria que, com o passar dos anos, vai ser devida-
mente reconhecida. Estamos resgatando o passado e 
criando novas histórias para o futuro”, enfatiza. Além 
disso, a intenção da prefeitura é oferecer uma bagagem 
cultural para os jovens da cidade, que se empenham 
em construir e fazer parte desse movimento. 

primogênitos. Como viviam distantes uma da outra, 
combinaram que a primeira a dar a luz faria acender 
uma fogueira. Cumprindo o combinado, Santa Isabel 
dá início à primeira fogueira de São João. A tradição 
perdura até nossos dias, quando fogueiras são acesas 
na véspera do nascimento de João Batista. As espa-
das, as lanças, os rojões e os fogos acordam o santo 
dorminhoco e festeiro. Segundo alguns estudiosos, o 
uso do fogo em manifestações culturais está ligado 
ao solstício de verão no hemisfério norte (dia mais 
longo do ano), que ocorre em junho; no Brasil, a data 
corresponde ao início do inverno. São festas nas quais 
o Sol, divindade pagã, é honrado com o fogo, e cujo 
ritual principal é o de acender uma fogueira para dar-
lhe mais força. Está associado também ao anseio de 
fecundidade dos animais, dos campos e das mulheres.

“Já a brincadeira com o Toro nos remete à era mi-
noica (civilização que se desenvolveu na ilha grega de 
Creta entre 2700 e 1450 a.C.), permanecendo após 
gerações no inconsciente coletivo como símbolo de 
força e poder. Essas e tantas outras manifestações 
cuja tradição cultural está associada a ritos religiosos 
atravessaram os tempos e chegaram até nossos dias 
como tradições locais”, explica Giselda Paula Tedesco, 
mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que no início 
do ano defendeu dissertação sobre a manifestação 
cultural Toro Candil, com orien tação do professor dr. 
Edgar Cézar Nolasco.

O rito
O Toro Candil consiste em uma armação feita de 

arame recoberta de tecido, dando forma ao corpo do 
animal. Na extremidade dianteira da armação coloca-se 
a parte óssea da cabeça de um bovino (o crânio), em 
cujas laterais são fixadas tochas feitas com bolsas de 
estopa embebidas em querosene, imitando os chifres de 
um toro (touro em espanhol), nas quais, à noite, sob a 
luz do luar, é ateado fogo, transformando-as em um 
candil (candeeiro). Uma pessoa coloca-se no interior 
da armação atacando os mascaritas, espécie de tou-
reiros ou “palhaços” de rodeio, que provocam o Toro. 
Nessa brincadeira de “pegar e fugir”, que lembra a de 
“gato e rato”, um inusitado bailado é coreografado, 
assemelhando-se a uma tourada, porém de veia cô-
mica. Todos os anos dona Noni revive a experiência do 

Bandido ou Encantado? 
De verde e amarelo,  
Porto Murtinho se divide 
na torcida pelos filhos  
do Touro Candil.

Com grande beleza cênica, 
a coreografia do Touro 
Candil de Porto Murtinho 
tem conquistado plateias  
em todas as suas 
apresentações.
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A apresentação da dança acontece sempre 
no Festival Internacional de Porto Murtinho, 
que neste ano realizou sua sétima edição entre 
os dias 11 e 14 de novembro. O festival reúne 
parte da cultura sul-americana com a participa-
ção dos países vizinhos Argentina e Paraguai. 

Toro ou Touro?
Para Giselda Tedesco, a discussão entre Toro 

e Touro vai além de dualismos como certo e 
errado, feio e bonito ou bom e ruim. A busca 
pelo entendimento de manifestações culturais 
como essas ultrapassa paradigmas e devem 
ser avaliadas a partir de um contexto político, 
social, histórico e cultural, com respeito às diferen-
ças. “Toro Candil e Touro Candil são manifestações 
culturais que diferem uma da outra não só na grafia 
do nome, mas também na forma que se apresentam 
à sociedade, e quem sabe ainda na intenção que 
cada uma carrega ao ganhar vida nas ruas de Porto 
Murtinho. O que as aproxima talvez seja o caráter 
transculturador, híbrido e transfronteiriço que ambas 
possuem e que de alguma forma também é identi-
tário da cultura sul-mato-grossense.”

Se a “carta na manga” do prefeito inspirou-se na 
festa do Boi-Bumbá de Parintins, no Amazonas, foi uma 
bela jogada. A dança do Touro Candil, encenada na 
cidade portuária de Porto Murtinho, em pouco tempo 
tornou-se parte do calendário turístico de Mato Grosso 
do Sul. O estado, que faz fronteira com o Paraguai e com 
ele divide tantas identidades, só tem a se enriquecer com 
o florescimento dessa manifestação cultural. 

Terminada a festa, 
é hora de começar a pensar 

nos preparativos para o 
próximo ano.

Enquanto esperam, sob 
a proteção da Virgem de 
Caacupé, os bois posam 

solenemente de estátuas 
(foto ao alto) na área 
central da cidade de 

Porto Murtinho.
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Fonte de consulta:
TEdESCO, Giselda Paula. A brincadeira do Toro Candil: 
uma manifestação da memória cultural local. Campo Grande: 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2011, 115f.
(dissertação de Mestrado) (livro no prelo).

Filho de Candil (nascido no Paraguai e fugido para o Brasil) e da novilha Estrela 
(a mais bela das novilhas), o touro batizado de BANdIdO vivia na fazenda Fronteira, 
próxima ao rio que banha as cidades de Porto Murtinho (BR) e Isla Margarida (PY). 
Os donos da sede eram o senhor Quinzinho e a sinhazinha Laura, que, por sua vez, 
eram pais do menino diego. Certo dia, o menino, que adorava pescar no rio Para-
guai, foi atacado por uma cobra sucuri. Antes de abocanhar o rebento por inteiro, 
Bandido avistou a cena e salvou o garoto, mas foi  enroscado pela cobra. Nego 
Peão, o capataz da fazenda, tentou salvar o touro, mas ele já estava praticamente 
morto. Na mesma noite, as promesseiras de Caacupé deram um grito de socorro 
aos pajés que, num ritual, evocaram o poder da santa e salvaram Bandido, o filho 
legitimo do touro Candil. 
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Bandido e Encantado: os fi lhos do touro Candil

Em meados dos anos 1940, Porto Murtinho hospedava um velho fazendeiro, 
triste e solitário. O senhor Hélio era dono da fazenda Encanto e vivia infeliz, pois 
a vida não havia lhe dado o tão sonhado filho. do outro lado do rio, cansadas de 
tanta tristeza, as promesseiras de Caacupé pediram à santa milagreira do Paraguai 
que atendesse às preces daquele homem tão triste e lhe desse o esperado filho. 
Num belo dia, Sebastião, o capataz da fazenda, sentado próximo a um jacarandá, 
testemunhou a entrada de um touro que, em uma reverência ao patrão, disse: “Não 
me tema, sou o touro Candil, uma dádiva de Caacupé, e vim lhe ofertar meu filho, 
o bezerro ENCANTAdO, que de agora em diante não é mais meu bezerro, e sim 
seu filho amado”. Anos se passaram e o bezerro foi ficando forte, sendo assediado 
pelas novilhas do curral. Agraciado pela santa, o bezerro se transformou em um 
jovem bugre, com cabelos escorridos, olhos cor de jabuticaba e corpo de guerreiro, 
e deu ao senhor Hélio, por uma única noite, a alegria de receber o abraço de um 
filho amado. depois disso, em noites de lua cheia, a Virgem de Caacupé permite 
a Encantado ganhar forma humana, podendo procriar e amar. Em uma dessas, 
sinhazinha Laura, banhando-se no rio Paraguai, trocou sua pureza por um terço 
de ouro oferecido pelo touro em forma de homem. Nove meses depois uma linda 
criança nasceu e a mãe foi condenada pela vizinhança. Nas ruas muito se ouvia 
dizer: “lá vai a sinhá e o filho do boi”. Expressão santa, pois todos que são filhos do 
boi são crianças encantadas, que vieram ao mundo para amar e cumprir os mandos 
da santa paraguaia. Encantado luta contra Bandido para ser reconhecido como o 
único e verdadeiro filho do touro Candil. 

Síntese adaptada de texto do jornalista Rodrigo Ostemberg sobre as lendas que completam o 
enredo da festa do Touro Candil, apresentada durante o 5o Festival Internacional de Porto Murtinho.
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MULHERES DE FIBRA

ARTESANATO

Mãos que embalam o berço,

fazem produtos que encantam
cultivam a terra e

Tomando de assalto as palavras do escritor chileno
Pablo Neruda, o poeta do povo e das mulheres, as
artesãs de Itaquiraí são rainhas. Identidades que se ar-
ticulam de rainhas cindidas em diversos papéis, são
mulheres – artesãs, mães, agricultoras – que lidam
com a roça e com os animais, a atenção dada às crian-
ças e ao fazer artesanal.

Maria Silvino, claro exemplo, nascida em Mundo
Novo, 1972, dentro das bases da agricultura familiar,
nunca estudou. Dona de uma desenvoltura com os
números e com as palavras, tornou-se uma espécie de
administradora-tesoureira e porta-voz do coletivo Mi-
lagre da Fibra, um grupo de mulheres do Movimento
Sem Terra que tem um talento especial: produzir pe-
ças a partir de folhas de bananeira que encantam a
todos.

A trajetória ainda em processo do coletivo Milagre
da Fibra teve início em 2006, por meio do Plano de
Desenvolvimento Turístico Sustentável do governo de
Mato Grosso do Sul, em parceria com o Serviço Brasi-

LA REINA
Pablo Neruda

Yo te he nombrado reina.
Hay más altas que tú, más altas.

Hay más puras que tú, más puras.
Hay más bellas que tú, hay más bellas.

Pero tú eres la reina.

Cuando vas por las calles
nadie te reconoce.

Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira
la alfombra de oro rojo
que pisas donde pasas,

la alfombra que no existe.

Y cuando asomas
suenan todos los ríos
en mi cuerpo, sacuden
el cielo las campanas,

y un himno llena el mundo.

Los versos Del Capitán,
Nàpoli, L’Arte Tipográfica, 1952.

DE ITAQUIRAÍ,

CONESUL DO

ESTADO, UMA

EXPERIÊNCIA

EMPREENDEDORA

E SUSTENTÁVEL

NO UNIVERSO DA

AGRICULTURA

FAMILIAR. 

POR LU TANNO*

MULHERES DE FIBRA
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leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-
MS) e o município de Itaquiraí, cidade do Conesul do
estado. Suporte preponderante para o aprimoramento
e aperfeiçoamento necessários à sedimentação do pro-
jeto das artesãs, que já confeccionavam chapéus em
pequena escala, como um negócio economicamente
viável. Maria Silvino afirma que tudo começou com
uma seleção, em que uma mulher de cada assenta-
mento, de seis existentes na região, foi escolhida para
fazer o curso de utilização da fibra de bananeira.

“Fizemos o curso em junho daquele ano e em de-
zembro já fomos convidadas para enfeitar a cidade. E aí
fomos tocando, fomos tocando... Fiz um curso de
design com Patrícia Caldas, que à época trabalhava como
consultora do Sebrae. Então aprendemos a aplicar cou-
ro nas peças, a trançar diversos tipos de alças, a traba-
lhar com medidas diferentes. Antes misturávamos to-
das as cores, agora só trabalhamos com algodão cru,
preto e marrom. Peças coloridas, só por encomenda.”

Elas são mulheres de fibra, realizam uma produ-
ção sustentável e de base comunitária, conceitos per-
tinentes ao fortalecimento de um projeto ambiental e
socialmente justo, cuja inserção de produtos e servi-
ços no mercado se legitima por meio da promoção e
fomento de iniciativas e intercâmbios de experiências
que não distinguem o homem do meio em que está
inserido. Nesse contexto da pequena agricultura, são
aproveitados a fibra e o fruto da bananeira, originan-
do respectivamente produtos artesanais e alimentícios
– doces – diferenciados e não industrializados.

Mãe de dois filhos, Maria Silvino traduz assim seu
cotidiano: “Minha rotina é cuidar da casa, ajudar o
marido a tratar o gado no cocho. Trabalhamos com
gado leiteiro, na época de seca tenho de fazer silagem
– moer a cana e fazer ração. Depois tem o plantio da
banana – cultivar, carpir, adubar e tirar as folhas secas,
para então preparar a fibra. Com a fibra seca é só fazer
as peças.”

Mas assim como na arte, na vida nada está fecha-
do, totalizado, e Maria, que diz apreciar os números,
espera trabalhar com quantias maiores, como uma
grande empresária, pois a sazonalidade das vendas em
feiras e eventos é ainda um obstáculo a ser transposto
para se chegar a um patamar maior e mais estável de
vendas. “Quero trabalhar com muitos números, nú-
meros grandes, e ser uma empresária forte”, diz com
uma dose de autenticidade, de idealismo.

Como uma resposta alegre às ações implementadas
pelas políticas públicas, hoje são produzidos chapéus,
bolsas, pastas para notebook e utensílios de mesa. Pro-
dutos de linguagem visual e padronagem elaboradas que
têm alcançado destaque em feiras e eventos no mercado
nacional e internacional. Ações que propõem caminhos
e metas e que conferem às artesãs uma nova identidade
nas comunidades rurais em que estão inseridas.

“A maior conquista é ser artesã, ser indepen-
dente, ter a minha profissão. Quando chegam e
me perguntam, não preciso mais ser dona de casa,
dizer que sou do lar. Tenho uma profissão. Não

vejo diferença entre o artesão e o artista.
Quando a gente faz, cria cada coisa que é o
mesmo que ser um artista. Sou mais inteli-
gente agora, fazendo cursos, conhecendo
pessoas. Nunca estudei, sempre fui da
roça e sempre quis trabalhar com núme-
ros. Agora também realizei esse sonho”,
conclui Maria Silvino, resumindo a for-
ça que move o trabalho dessas mu-
lheres de fibra.

Arte e técnica

transformam a fibra

de bananeira em

produtos com padrão

de exportação.

FOTOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
(GRUPO MILAGRE DA FIBRA) E DANIEL REINO (PEÇAS).

* LU TANNO É PRODUTORA DE TV.
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A saga de uma família

Circo Real Pantanal

e a secular tradição circense

TEXTO E FOTOS DE FABIO PELLEGRINI

QUEM VÊ O PEQUENO CIRCO REAL

PANTANAL, DA FAMÍLIA PEREZ,

NOS BAIRROS PERIFÉRICOS DA CAPITAL

SUL-MATO-GROSSENSE OU NAS CIDADES

DO INTERIOR DO ESTADO, NÃO IMAGINA

A SAGA DESSA FAMÍLIA CIRCENSE

REMANESCENTE DA TRADIÇÃO SECULAR

DO CIRCO. A HISTÓRIA DESSES LEGÍTIMOS

ARTISTAS ITINERANTES COMEÇOU EM

1969, QUANDO PAULO VITOR PEREZ E

SUELI SE CONHECERAM, EM SANTA

CATARINA, E CASARAM-SE EM 1972.

A matriarca Sueli, nascida em Chapecó-SC, é descendente dos Stankowich,
família circense cigana oriunda do leste europeu que chegou ao Brasil em torno de
1915, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Paulo Vitor Perez, natural de Aquidauana-
MS, é filho dos renomados artistas mexicanos Irene Moreira Perez, conhecida como
Thelma del Sol, que atuou com Grande Otelo em muitos espetáculos, e José Roberto
Perez, o mágico Liochan, que atuou na China, no Japão e no Brasil. Os dois filhos
do casal, Hugo e Wagner, dão continuidade à arte circense atuando somente em
território sul-mato-grossense, enquanto a filha Leidiane mantém um circo com o
marido no estado de Goiás.

“Minha mãe contava que na época dela, em que vivia com minha avó, o circo
era sobre carroças puxadas por cavalos. Eram saltimbancos, literalmente. Meu avô
era o palhaço Periquito, muito conhecido no sul do Brasil. Eu nasci no circo. Minha
mãe tinha acabado de se apresentar na corda bamba quando foi aos fundos do
circo para dar à luz. Ela contava que o público acabou indo lá vê-la. E, muitos anos
depois, morreu no circo”, relata Sueli, que trabalhou por muito tempo em circos-
teatros de São Paulo, a exemplo do Circo do Carlito, um dos muito populares no
século passado.

Ambos participavam do Café dos Artistas, na capital paulista, ponto de encon-
tro de artistas, empresários, agentes culturais e donos de circo de todo o Brasil, que
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faziam contatos de trabalho para seus espetáculos. Conhecido sim-
plesmente como “Café”, era um encontro de artistas e empresários
circenses que acontecia no dia de folga da categoria, normalmente
segundas-feiras, em bares localizados na região que abrange o Largo
do Paissandu e a avenida São João, até o cruzamento com a Ipiranga.
“Lá aconteciam também discussões acaloradas”, diverte-se Sueli, ao
relembrar aqueles bons tempos.

Não há luxo no Circo Real Pantanal. Não por falta de vontade,
mas pelas dificuldades impostas pela burocracia e novas exigências
jurídicas que, segundo eles, mudam com o passar do tempo. “Em
1998 tivemos de abrir empresa. Temos uma lona maior, estruturada
para espetáculos maiores, mas são muitas reivindicações de
adequação, o que dificulta pra gente. É alvará de bombeiros, de
vigilância sanitária, enfim, é tanta coisa que não conseguimos nos
adequar. E tudo isso exige dinheiro. Não temos estudos, então fica
difícil nos adequarmos. Alguns editais, nos quais poderíamos ser
contemplados com fundos de incentivo, exigem fiadores, bens como
garantia, e isso não temos. O que temos é isso aqui! Se tivéssemos
bens não precisaríamos de apoio financeiro”, reclama Sueli.

As cadeiras, de metal, já têm sinais de ferrugem; as cercas são
telas de metal que outrora foram jaulas de leões. “A gente toca o
circo porque gosta mesmo, está no sangue. A minha família parou.
Eles vivem falando pra gente parar, que a gente se mata para conti-
nuar. Mas a graça, o prazer é viajar, levar alegria à vida das pessoas.
Quando o público chega, a gente fica animado. Já pensamos em
parar, não podemos parar! Temos conhecidos que eram palhaços de
circo e que agora trabalham como coletores de material reciclável
em lixões. Veja só! Puxa vida! Mas Deus ajuda, vamos em frente”,
continua a matriarca.

Circo sem bicho

A família Perez já teve dois leões, Simba e Thyla, ganhos de fami-
liares de outros circos e criados desde pequenos com eles, que aca-
baram doados a zoológicos devido à recusa do poder público em
aceitar circos com animais. Tudo isso, segundo eles, devido a um
acidente ocorrido em um grande circo brasileiro no século passado.
Os gastos com alimentação e tratamento veterinário também dificul-
tavam a manutenção dos animais. De certa forma, atualmente, o
fato de não haver animais no circo é um valor agregado, já que a
tendência ambientalista da sociedade contemporânea contraria tal
prática.

Apesar de reconhecerem a situação, ainda resta um pouco de
dor no coração por terem se apegado emocionalmente aos bichos.
Certa vez passaram em um dos zoos só para rever os leões e o
reencontro, segundo contam, foi emocionante. Atualmente, os úni-
cos animais que têm são os cães Valente e Neguinha, que protegem
o patrimônio da família quando os donos estão no aconchego de
seus trailers, caminhão e ônibus, adaptados como lares.

De tudo um pouco

Na trupe familiar, todos fazem de tudo um pouco. “Como
era antigamente”, conta Paulo Vitor. Wagner é quem sai com o
velho Opala com caixa de som acoplada divulgando a atração
no bairro onde está instalado o circo. Hugo e o pai tratam da
infraestrutura junto com dois funcionários. Sueli e as noras,
Nayara e Renata, dividem tarefas na bilheteria, na lanchonete e
no picadeiro. Os netos, ainda na primeira infância, brincam de
palhaço, enquanto a avó coordena o orçamento, a logística e as
relações familiares.

Infelizmente, a família Perez não conseguiu acompanhar as ino-
vações da chamada “indústria cultural”, que aos poucos vai fazendo
com que a arte dos pequenos circos-famílias se esvaia. A maior
felicidade foi terem sido contemplados pelo edital Prêmio Fundação
Nacional de Artes (Funarte) Carequinha de Estímulo ao Circo em
2007, por meio do qual obtiveram recursos financeiros para aquisi-
ção de uma nova lona.

Eles já foram Circo Teatro Mexicano, Circo Família Perez, Circo
Irmãos Perez, mas hoje são Circo Real Pantanal. “Temos de valorizar
o que é nosso, o que é daqui!”, orgulha-se Paulo Vitor por ter bati-
zado o circo-família.

Registros para a posteridade

Durante uma temporada em Porto Murtinho, fronteira com o
Paraguai, o documentarista Luis Nachbin fez um registro do Circo
Real Pantanal na série Entre Fronteiras, veiculada no canal televisivo
Futura, que tornou a família um pouco mais conhecida nacional-
mente. “Teve gente do Tocantins que nos ligou parabenizando!”,

exclama Sueli, sorridente. O Circo Real Pantanal
foi agraciado também no Guia Turístico de Mato
Grosso do Sul, publicado pela Editare Editora,
com patrocínio da Enersul e apoio do governo
do estado de Mato Grosso do Sul, com uma nota
sobre sua história e seu trabalho.

Com garra, dedicação e sangue de artista nas
veias, a Família Perez segue exercendo os ofícios
de artistas de corda, teatro, trapezista, cantores,
assistente de palco, mágicos, palhaços, malaba-
ristas, engolidores de fogo, motociclistas do glo-
bo da morte, entre outros. “Somos o legítimo
circo itinerante, não temos residência fixa!”, ex-
clama Wagner. Assim, com paixão à arte circen-
se e orgulho, a família Perez segue seu destino,
como legítimos mantenedores da arte e da cultu-
ra popular, resgatando o saber circense de seus
antepassados.

Sem luxo ou

infraestrutura para

maiores espetáculos,

os integrantes da

trupe se esforçam em

proporcionar diversão

e alegria ao seu

respeitável público.
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A vida que veio dos rios

A terra ficou molhada
Do pranto que derramei
Que saudade, pé de cedro,
Do tempo em que eu te plantei.

Esses versos são do poema “Pé de cedro”, de
Zacarias Mourão, no qual o poeta imortaliza a árvore
que plantou ainda na infância. O poema é, também,
uma homenagem à terra em que ela foi plantada, a
cidade de Coxim. Mais tarde, os versos foram musicados
pelo compositor Goiá, fazendo sucesso na voz de Sér-
gio Reis, e o pé de cedro se tornou ponto turístico na
cidade, que tem nas águas dos rios a nascente e o
sustento de sua existência.

A vida da cidade, que está a cerca de 250 km de
Campo Grande, chegou através de rios como o Coxim
e o Taquari. E, por causa do pescado, alimento
abundante na região, ganhou o título de “capital do
peixe”. É da pesca que vêm os pratos típicos, o turismo
e até o artesanato local, produzido a partir da pele do
animal.

A história de Coxim começa no século XVIII, quan-
do o Arraial de Beliago foi fundado à margem do rio
Taquari. O nome foi uma homenagem ao comer-
ciante Domingos Gomes Beliago, dono de um
entreposto comercial em uma das curvas do rio. A
cidade foi rota obrigatória de monçoeiros, comer-
ciantes e religiosos que se aventuravam no Pantanal
em busca de ouro e da tentativa de escravizar os
índios da região. Os viajantes que partiam de São
Paulo navegando o rio Tietê, ao chegar por essas
localidades lançavam-se pelos rios pantaneiros. O
arraial era ponto de descanso e reabastecimento para
os aventureiros.

Com o passar do tempo, migrantes de diversas
partes do país mudaram-se para Coxim e se juntaram

Municípios vizinhos, Rio Verde de Mato Grosso já foi distrito de Coxim. A
região, reconhecida por suas belezas naturais, antes ocupada por valentes po-
pulações indígenas, começou a ser habitada pelo homem branco na época das
monções, quando, partindo do estado de São Paulo, expedições subiam os rios
em busca do ouro de Cuiabá. Apesar de estarem tão próximas e partilharem
diversos elementos culturais, as duas cidades guardam cores, cheiros e sabores
particulares que fazem parte de suas identidades, construídas no decorrer da
história e que as tornam singulares aos olhares forasteiros.

SABOR E CULTURA

Iguarias da
Região Norte

Coxim dos muitos rios e

histórias e do pé de

cedro de Zacarias

Mourão é lembrada

também por delícias

gastronômicas que

têm o peixe como

ingrediente principal.
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POR HELLEN CAMARA

Rio Verde de

Mato Grosso,

além das belezas

naturais, guarda

tradições da culinária

regional que estão

sendo resgatadas

com o incremento

do turismo.
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aos descendentes dos monçoeiros que, trazidos pelo rio, por ali fica-
ram. Na bagagem também veio a Festa do Divino, evento religioso
popular tradicional do norte do estado. A celebração acontece sem-
pre na segunda quinzena de julho. Quando teve início, há mais de
um século, era realizada nas residências dos organizadores, chama-
dos de festeiros. Hoje, Coxim cresceu e a festa não cabe mais em
apenas uma casa. Contudo, os rituais ainda são realizados da forma
tradicional.

Os preparativos começam no mês de maio, com a saída da ban-
deira e a posse da nova comissão de festeiros (festeiro-mor, capitão
do mastro e alferes da bandeira). A partir daí o alferes, junto com um
pequeno grupo de violeiros, passa a realizar peregrinações a residên-
cias, estabelecimentos comerciais e fazendas para levar as bênçãos
do Divino e arrecadar donativos para os dias da festa. Nessas visitas,
chamadas de “giro da bandeira”, os músicos entoam cânticos com

A terra do João Sujo

O grande Mato Grosso se dividiu em dois e a ci-
dade que ficava ao centro passou a configurar o nor-
te do novo estado. Contudo, seu nome permaneceu
Rio Verde de Mato Grosso. O nome havia sido esco-
lhido para diferenciar da cidade homônima no esta-
do de Goiás. Rico em quedas d’água, o município é
parada obrigatória para os amantes de esportes radi-
cais aquáticos, além de ser destaque no artesanato
em cerâmica. Com aproximadamente 20 mil habi-
tantes, a população atual é formada principalmente
por migrantes do sul e nordeste do país. As famílias
que chegaram trouxeram seus costumes e tradições,
que se misturaram às tradições locais.

mensagens para a anunciação da chegada da bandeira, o agradeci-
mento pela acolhida e hospitalidade pelas prendas e esmolas recebi-
das e a despedida. Nem sempre a visita é rápida, algumas vezes é
acompanhada de festas com baile e churrasco.

O churrasco, trazido pelos migrantes do sul, foi naturalmente
incorporado à culinária local, ganhando destaque nas reuniões
entre amigos e família, enquanto os pratos à base de peixe foram
perdendo seu espaço no cotidiano. No entanto, na Capital do
Peixe os pratos típicos não podem ser esquecidos. Quem vai à
cidade se delicia com o sabor do pescado, que é fresco, saindo
direto do rio para a mesa. Na variedade de receitas feitas com
esse ingrediente, uma das mais antigas e tradicionais é o peixe
assado na folha de bananeira – iguaria saboreada desde a época
em que a região ainda era de domínio indígena e aqui apresenta-
da pela culinarista Dedê Cesco.

A típica cidade do interior ainda conserva a proxi-
midade entre os moradores e tem em algumas pes-
soas seus referenciais. Seu Rodrigo é uma forte
liderança na comunidade. Nordestino e quase
octogenário, saiu de Pernambuco moço, veio para o
Mato Grosso num pau-de-arara e por aqui ficou, casou
e constituiu família. Benzedor respeitado, conta que
benze fazendas e sítios contra cobras. Sua casa vive
cheia de gente à procura de seus trabalhos. Junto à
sua residência, mantém uma horta com vários tipos
de ervas medicinais, assim a pessoa leva também uma
receita natural e o ingrediente para tratar de sua
enfermidade. A casa do seu Rodrigo é ponto de

INGREDIENTES

• 1 pacu de
aproximadamente 2 kg

• Folhas de bananeira

• Sal e pimenta a gosto

• Suco de 2 limões

• 3 dentes de alho
amassados

RECHEIO

• ½ pimentão

• 2 tomates maduros e
cortados em rodelas

• 1 cebola cortada em
rodelas

• Coentro a gosto

• Cheiro verde a gosto

•1 xícara (aproximadamente)
de farofa de manteiga,  alho
e farinha de mandioca

• Sal a gosto

PACU ASSADO NA FOLHA DE BANANEIRA
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MODO DE FAZER

• Passe as folhas de bananeira pela chama
do fogão, para que elas fiquem maleáveis

• Limpe o peixe, retirando as vísceras –
não é necessário tirar as escamas

• Lave bem e tempere o peixe por dentro
com alho, sal, pimenta e limão

• Deixe tomar gosto por uma hora pelo
menos

• Recheie o peixe com a cebola, o tomate,
o pimentão, as folhas de coentro e a
farofa

• Feche o peixe

• Unte com azeite o lado das folhas
de bananeira que ficarão em contato
com o peixe

• Envolva o peixe com as folhas de
bananeira e amarre com folhas de
coqueiro ou cebolinha verde

• Leve ao forno pré-aquecido por uma hora
ou um pouco mais, dependendo do forno

• Sirva com molho vinagrete com coentro,
arroz branco e farofa de banana da terra
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INGREDIENTES
• 1 kg de carne moída
• 4 dentes de alho laminados (cortados bem

fininho)
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 cebola bem picadinha
• ½ pimentão cortado em cubinhos
• 6 tomates bem maduros, sem pele e cortados

em cubinhos
• Pimenta bodinho a gosto
• Cheiro verde a gosto
• Coentro a gosto
• Sal a gosto
• Farinha de mandioca para engrossar

MODO DE FAZER
• Refogar o alho, a cebola e acrescentar a carne

moída
• Juntar os tomates picados, o pimentão e a

pimenta
• Acrescentar água, sal e deixar cozinhar bem
• Adicionar os demais temperos
• Antes de servir, engrossar com farinha de

mandioca até obter consistência cremosa

JOÃO SUJO
(OU EMPAMONADO)

Dedê Cesco
Sentada em um caixote de guardar lenha,     a menina escutava

encantada os causos que a empregada da família contava enquanto ajudava sua
mãe, Maria Joaquina (ou melhor, dona Quinota), a preparar os pratos que seriam
servidos nos jantares especiais oferecidos na casa. Foram os cheiros e as cores dos
alimentos, as histórias da empregada, a movimentação de pessoas preocupadas
com os preparativos do banquete que acabaram influenciando as escolhas futuras
da menina Marinêz. Do primeiro prato que preparou, uma codorna, até os estudos
sobre a culinária pantaneira, Dedê Cesco (como é conhecida) acumulou experiên-
cias. Bagagem que não se importa em dividir com que tiver um tempinho para
escutar e, se tiver sorte, provar de uma deliciosa tapioca.

Mestre em culinária pantaneira, ela afirma que a cozinha é um dos aspectos
mais importantes da herança cultural, e as receitas adormecidas de nossas mães e
avós ganham espaço privilegiado na busca da identidade regional. Dedê vê no ato
de comer algo que vai além do alimentar-se. É um ritual que começa no preparo
dos alimentos e se estende até o momento de estar à mesa compartilhando a
refeição e as vivências. Para ela, a culinária “é a única arte que nos permite perce-
ber com todos os sentidos”, uma arte que necessita do destruir para construir, e
que depois de pronta é absorvida completamente por seus admiradores, que ficam
impregnados dela.

Paranaense, Dedê veio para Mato Grosso do Sul no começo da adolescência e
por aqui aprendeu a apreciar a culinária da terra – um terço brasileira, um terço
paraguaia e um terço boliviana, mas que, ao mesmo tempo, se confunde nas
fronteiras invisíveis e às vezes quase inexistentes.

encontro dos moradores da cidade. É ali que eles se reúnem para conversar, contar
causos, piadas e também para comer, trocando experiências em torno da mesa farta.

Quando as pessoas se reúnem para repartir o alimento, o churrasco tem papel
de destaque. Porém, em Rio Verde de Mato Grosso, em dia de assar carne no
espeto um personagem sempre aparece. É o João Sujo. Mas ele não é gente nem
bicho. É um prato inseparável do churrasco.

A culinarista Dedê Cesco ministrou na cidade, em julho de 2011, um curso que
abordou a questão da herança cultural na culinária e rememorou receitas regionais
adormecidas, que estavam perdendo espaço para cozinhas vindas de fora. Dedê
conta que seus alunos estavam curiosos para aprender a fazer o empamonado de
carne, mas no dia em que ela foi ensinar como preparar o prato típico eles ficaram
surpresos e confusos. O tal do empamonado já era um antigo conhecido deles,
mas por um nome mais peculiar: João Sujo. A receita também é muito apreciada
em Coxim, no entanto esse apelido é singularidade rio-verdense e faz parte da
identidade local.

Não existem pesquisas sobre sua origem, mas a culinarista acredita que ele seja
uma mistura do empamonado de feijão, receita trazida pelos migrantes nordesti-
nos, com a paixão pantaneira pela carne bovina.
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Seu Rodrigo e Dedê:
heranças culturais

e culinária.
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Cultura, paisagem e informação

A paisagem, que no senso comum entendemos como o espaço geográfico que o olhar

percorre, em seu sentido profundo compreende todas as marcas materiais e imateriais da

criatividade e da diversidade de um povo ao longo da história. Em Mato Grosso do Sul,

essas marcas expressam a contribuição de diferentes culturas, realizações e modos de vida

de diferentes épocas que devem ser resguardados e promovidos para as gerações futuras.

Nesse sentido, o geoparque pode ser um instrumento estratégico de grande importância,

capaz de conservar as riquezas culturais que convergem na paisagem. Inversamente, por

ser transversal e plural, a cultura conecta as questões de educação, ciências, meio

ambiente e desenvolvimento social que estão na fundação dos geoparques.

Por isso, o Geopark Bodoquena-Pantanal tem sido um dos grandes projetos que a

Fundação de Cultura apoia e promove desde seus primeiros passos, com todo

incentivo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com sua visão sempre atenta ao presente de nossa sociedade, a CULTURA EM MS

se concentrou, nessa edição, nos diversos aspectos que envolvem a criação e o

desenvolvimento deste geoparque  no estado, juntamente à conceituação por trás da

ideia de paisagem cultural. Se objetivamos garantir e ampliar a possibilidade de vivenciar

o patrimônio sul-mato-grossense em toda sua grandeza, no presente e no futuro, o

primeiro passo para que isso aconteça se dá por meio da informação. Para falar de

paisagem cultural e geoparques, a equipe da CULTURA EM MS reuniu expressivos

depoimentos, revisou conceitos com os entrevistados, procurou apoio documental de

diversas fontes. Que o leitor possa se inteirar dessa discussão que está na ordem do dia, e

igualmente se deleitar com o cuidado característico do projeto editorial desta revista.

Américo Calheiros

Presidente da Fundação de Cultura de MS
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E D I T A I S
ACESSO DEMOCRÁTICO PARA TODAS AS ARTES, PARA TODOS OS TALENTOS.

Fundo de Investimentos Culturais - FIC    Festival América do Sul  Festival de Inverno de Bonito 

Circuito Sul-Mato-Grossense de Teatro    2ª Mostra Regional de Teatro  Circuito Dança no Mato   Efeito Hip Hop  

Salão de Arte de MS   Programa de Exposições Temporárias do MARCO   Festival Universitário de Audiovisual - FUÁ 

Apoio a Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de Curta Metragem    Talentos de Nossa Terra 

 Kit de Difusão Musical  Apresentador do MS Canta Brasil   Som da Concha   Cena Som

Exposições de Artes Visuais na Galeria Wega Nery e Foyer do Teatro Aracy Balabanian   Quarta Erudita  

Concurso de Presépios Artesanais de MS  

Programa Educativo - Cursos e Oficinas do Centro Cultural José Octávio Guizzo
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 1ª Mostra Regional de Teatro

Prêmio Literário

Montagem de Espetáculo de Teatro  

Território Ocupado e 3D  

Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico de MS

São 25 editais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para o ano de 2012. 
Fique atento às chamadas e concorra.  Seu projeto pode se realizar.

www.fundacaodecultura.ms.gov.br

2
2
3
7
-
2
6
5
2

IS
SN

  
2
2
3
7
-2

6
5
2


	00_ABRE
	01_JANELAS
	02_ESPELHO
	03_ENTREVISTA GILBERTO
	04.0_GEOPARK
	04.1_GEOPARK
	04.2_GEOPARK
	04.3_GEOPARK
	04.4_GEOPARK
	05_MUSICA DOURADOS
	06_ARTES VISUAIS
	07_CRIANCAS
	08_CELIO ADOLFO
	09_ECONOMIA CRIATIVA
	10_SEMANA DE DANCA
	11_LINO VILACHA
	12_VIDEODANCA
	13_IRACEMA SAMPAIO
	14_TORO CANDIL
	15_MILAGRE DA FIBRA
	16_CIRCO
	17_SABOR E CULTURA
	18_POSFACIO



