






A visão abrangente da cultura tem sido uma bandeira 

desse governo e dessa gestão da Fundação de Cultura de 

MS, que compreende o papel da cultura como indutora 

também de desenvolvimento local e sustentável. Ações de 

resgate e de registro, a movimentação gerada pela eferves-

cência de eventos culturais, tudo isso está ligado também à 

possibilidade de pensar o potencial da cultura de fomentar 

o desenvolvimento social e econômico. A herança cultural, 

forte e viva, é o que favorece – e em alguns casos, é até 

o que permite – estruturar roteiros turísticos, projetos am-

bientais e ações de desenvolvimento local que atuarão, pa-

ralelamente, na preservação desses locais e costumes.

O trajeto que chamamos Rota das Monções interliga 

múltiplas comunidades, dezenas de cidades e chega a atin-

gir três unidades da federação. Em todo esse percurso, é 

possível pensar nos benefícios a serem colhidos pelo sul-

-mato-grossense por meio do turismo cultural, do ecotu-

rismo, da atração de pesquisas científicas ou da busca de 

investimentos e novas oportunidades de mercado, sempre 

compatibilizando desenvolvimento econômico, meio am-

biente e melhores condições de vida para a população. Em 

meio à beleza dos cenários em torno de rios como o Coxim, 

o Paraguai, o Taquari, em meio à pujança dos costumes e à 

variedade das expressões culturais e ambientais, experiên-

cias como a Rota das Monções convidam a visualizar para 

a região Norte do Estado um projeto global de desenvolvi-

mento – muito mais forte e consistente porque pensado em 

conjunto, estrategicamente.

André Puccinelli
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
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de metas construídas a partir das demandas sociais, 
identificadas no diagnóstico cultural realizado”.

Em MS, a participação da comunidade artística co-
meçou a partir da realização de seminários em junho 
de 2012, com a divulgação, sensibilização e mobiliza-
ção para a criação das instâncias de coordenação dos 
trabalhos de construção do Plano e da metodologia 
a ser aplicada. Em um segundo momento, foi reali-
zada uma consulta pública territorial, disponibilizada 
no site do PEC-MS (http://www.fundacaodecultura.
ms.gov.br/pecms/), em que, a partir de um texto base, 
todos puderam fazer contribuições, que foram discu-
tidas nos Fóruns Territoriais. Em seguida, foi novamen-
te disponibilizada a consulta virtual estadual, prevista 
para ser fechada com a realização do Fórum Estadual 
de Cultura, programado para fevereiro de 2013.

Cláudia de Medeiros, coordenadora técnica do 
Ministério da Cultura / Universidade Federal de Santa 
Catarina (MinC/UFSC) para o PEC-MS, esclarece que a 
estruturação do setor cultural diz respeito diretamen-
te à classe artística, produtores e gestores: “O Plano 
Estadual de Cultura está sendo construído por meio 
de um processo participativo e democrático orientado 
pelo MinC, assegurando ampla participação dos ato-
res sociais – gestores públicos, produtores culturais e 
artistas de diferentes áreas – em todas as etapas do 
planejamento, de forma a construir um plano de cul-
tura representativo e legitimado. O plano é resultado 
desta reflexão e acredito que as mudanças são possí-
veis com a apropriação desse novo cenário cultural do 
nosso estado. As metas preveem ações fundamentais 
para o setor cultural, como capacitações, circulação 
de bens e serviços e fortalecimento dos conselhos es-
taduais, bem como dos segmentos culturais”.

Como o Plano Nacional de Cultura explicita, 
uma das propostas decorrentes desse processo é 
que em 2023 os gestores públicos da área da cul-
tura estejam bem mais capacitados e qualificados 
para conhecer as necessidades da produção local, 
regional e nacional, gerenciar as demandas, plane-
jar e estabelecer políticas, projetos e ações de de-
senvolvimento cultural. 

SEJA EM LIVRO, FOTOGRAFIA, FILME OU HISTÓRIA, NOVAS INICIATIVAS  

VALORIZAM E EXIBEM DIVERSIDADE CULTURAL EM MATO GROSSO DO SUL. 

Um modelo de gestão que impulsione o setor 
cultural a partir de suas demandas e reais potencia-
lidades. Esse é um dos objetivos do Plano Estadual 
de Cultura (PEC-MS), desenvolvido em Mato Grosso 
do Sul desde fevereiro de 2012, quando o estado 
aderiu ao Sistema Nacional de Cultura (SNC).

Contando com a participação de atores e gesto-
res culturais dos 79 municípios, a proposta regio-
nal se integra ao Plano Nacional de Cultura (PNC), 
cujo objetivo é promover políticas públicas a longo 
prazo para a proteção e o fomento da diversidade 
cultural brasileira. A chefe da Assessoria de Proje-
tos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 
(FCMS), Adriane Cação, sublinha que o PEC-MS é 
um dos mais importantes instrumentos de gestão 
do Sistema Estadual de Cultura: “Busca o fortale-
cimento da identidade cultural do estado por meio 

Políticas públicas para fortalecer a diversidade cultural 
Plano Estadual de Cultura

MEMBROS DA 

COMUNIDADE 

ARTíSTICA ESTãO 

PARTICIPANDO 

DO PEC-MS COM 

O OBJETIVO DE 

IMPULSIONAR O 

SETOR CULTURAL 

A PARTIR DE SUAS 

DEMANDAS E REAIS 

POTENCIALIDADES.

Prêmio Guavira
colheita literária

Novembro, época de guavira e também de colher frutos na literatura. Em alusão 
ao doce e popular fruto nativo das áreas de Cerrado, a mais nova premiação artís-
tica de Mato Grosso do Sul foi batizada de Prêmio Guavira e teve seus resultados 
divulgados este mês.

Lançado este ano pela Fundação de Cultura de MS de acordo com as polí-
ticas públicas de incentivo à leitura e à produção literária, o edital laureia obras 
recém-lançadas em território nacional em quatro categorias. Nesta primeira edi-
ção, venceram “Ausência em Monólogos” (romance), de Marcele Aires Franceschini, 
“Delicadamente Feio” (conto), de Ricardo Silveira, “Poemas não Usam Soco Inglês” 
(poesia), de Marcus Vinícius Quiroga e “Inquilinos do Além” (crônica), de Adriano 
Facioli. Cada um deles recebeu R$ 10 mil.

Em 2012, o prêmio contou com 82 inscrições, 17 de Mato Grosso do Sul. Entre 
os vencedores, autores de diversos estados do Brasil, como o jovem finalista tam-
bém do Prêmio Açorianos de Literatura, Ricardo Silveira, do Rio Grande do Sul, ou 
o experiente poeta, contista, crítico e ensaísta Marcus Vinicius Quiroga, membro 
da Academia Carioca de Letras. Marcele Aires Franschini, doutora em Letras, é do 
Paraná e Adriano Facioli, psicólogo e escritor, publicou pelo Distrito Federal.

Aberta para interação nacional, a iniciativa quer contribuir para a valorização 
da literatura no estado. Se o prêmio remete à fruta de expressivo simbolismo na 
cultura sul-mato-grossense, suas próximas edições esperam incentivar e dar visibili-
dade também aos talentos regionais e colaborar para a inserção de jovens autores 
no mercado editorial. 
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Paineiras floridas em pleno outono às margens 
do córrego Prosa, na avenida Ricardo Brandão, em 
Campo Grande; pai e filho construindo uma típica 
moradia indígena em Laguna Carapã; e um prédio 
de 1889, parcialmente destruído, sendo tomado 
pela natureza nas imediações do Morro do Uru-
cum, em Corumbá. As três cenas retratam particu-
laridades culturais de Mato Grosso do Sul, registra-
das em imagens contempladas na primeira edição 
do Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e 
Cultural de MS – Nossa Identidade, promovido pelo 
Governo do Estado por meio da Fundação de Cul-
tura de Mato Grosso do Sul.

Criado com o objetivo de fomentar e valorizar 
o registro do patrimônio histórico cultural e mate-
rial do estado e dirigido a fotógrafos profissionais 
e amadores, “o concurso colocou em pauta a dis-
cussão sobre o que é patrimônio cultural, qual a 
importância e como a sociedade deve conservá-lo”, 
explica Alexandre Sogabe, arte-educador do Museu 
da Imagem e do Som de MS (MIS-MS), coordena-
dor do projeto. 

Segundo ele, a comissão de seleção avaliou 43 
propostas, cerca de 120 imagens. “Percebemos 
como o Trem do Pantanal e o antigo relógio da rua 
14 de Julho estão impregnados no imaginário dos 
fotógrafos do estado. Havia muitas fotografias de 
boa qualidade técnica e estética, e boa parte delas 
remetia a esses temas.”

As 20 selecionadas foram apresentadas em ex-
posição aberta ao público e passarão a integrar o 
acervo do MIS. Os autores das três primeiras coloca-
das receberam prêmios em dinheiro e são, respecti-
vamente: Moisés Palácios Rodrigues, com “Rio das 
Flores”; Ademir Almeida da Silva, com “Minha Oca 
Minha Vida”; e Nathalia Zandovalli Lopes da Silva, 
com “Antigo Balneário Urucum”. 

Na sequência, por ordem de premiação, os de-
mais classificados e os títulos de seus trabalhos: 
Vera Lúcia Penzo (Quatro Entregas), João Bosco 
de Barros Wanderley Neto (A verdadeira Comiti-
va Pantaneira por João Bosco de Barros Wander-
ley Neto), Rodrigo Pazinato (Tempo Chuvoso no 
Mercadão Municipal), Vânia Jucá (Igreja Matriz), 
Sérgio Castaldelli (Rotunda 02), Nicoli Dichoff 
(Maria e José), Ruth de Cássia da Conceição (La-
çada), Nilson Bráulio (Viagem ao Passado), Marco 
Miatelo (Trilhos da História – Estação Ferroviária), 
Kenji Arimura (Sem título 1), Élson Gilvam Oliveira 
de Aquino (Trem do Pantanal em MS), Marco Mia-
telo (Estação Ferroviária Noroeste do Brasil), Alice 
Hellman (Entardecer na Itatiaia), Marco Miatelo 
(Detalhes do Passado), Hernandes Pereira dos San-
tos Junior (Letreiro Monçoeiro), Ademir Almeida 
da Silva (Aty Guassu) e Maria de Lourdes Medeiros 
Bruno (Fachada Casa Cândia).    

PAtRimôNio
em imagens

CENAS E 

MEMÓRIAS 

IMPREGNADAS 

NO IMAGINáRIO 

DO ESTADO SE 

MULTIPLICAM E 

SE TRANSFORMAM 

NAS LENTES DE 

FOTÓGRAFOS 

PROFISSIONAIS  

E AMADORES.
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Novas impressões da
história de mS

OBRAS INÉDITAS 

SOBRE O PASSADO 

DO ESTADO E 

REIMPRESSãO DE 

TíTULOS RAROS 

GANHAM NOVO 

ALCANCE NAS  

MãOS DE  

ESTUDANTES E 

PESQUISADORES.
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que publica obras de expressivo valor científico e cultural, consi-
deradas raras, seja pelo conteúdo apresentado, antiguidade ou o 
número reduzido de exemplares disponíveis.

“Esta coleção está selecionando livros e documentos impres-
sos que são de fundamental importância para a escrita da história 
sob um olhar sul-mato-grossense”, diz o historiador e professor 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Gilson 
Rodolfo Martins, que integra a comissão de organizadores da co-
leção.

A primeira caixa de livros foi lançada em 2009 e contém três 
volumes. Um deles, “Anais do Descobrimento, Povoação e Con-
quista do Rio de La Plata”, de autoria do espanhol Ruy Diaz de 
Guzman, traz informações valiosas sobre a formação de Santiago 
de Xerez, o primeiro povoamento da região, atualmente ocupado 
por fazendas no município de Aquidauana. Testemunha do po-
voamento e conhecedor do local, Ruy Diaz de Guzman registrou 
essa época como personagem da própria história. A obra, escrita 
no século XVI, foi pela primeira vez traduzida para a língua por-
tuguesa. As outras duas publicações trazem registros e discussões 
mais próximos do presente. Em “Oeste – Ensaio Sobre a Grande 
Propriedade Pastoril”– Nelson Werneck Sodré mostra o início da 
ocupação efetiva de Mato Grosso do Sul, já com o Brasil indepen-
dente. Mário Sérgio Lorenzetto, um erudito estudioso da história 
de MS e membro da comissão organizadora da coleção, conta 
que Werneck Sodré chegou a morar em Campo Grande e pesqui-
sou sobre a região com auxílio de Clemente Barbosa Martins. “O 
interessante é que ele viu isso por duas óticas: a de um militar que 
veio para combater o banditismo e a de comunista, que ele era.” 
Já em “Pantanais Matogrossenses”, do cuiabano Virgílio Correa 
Filho, pode-se entender a forma peculiar da constituição das pro-
priedades rurais pantaneiras. Mário Sérgio avalia que, de certa 
forma, este livro põe em pauta uma visão inversa à de Werneck 
Sodré, que desejaria discutir a divisão de terras. 

Segundo o professor e historiador Paulo Roberto Cimó Quei-
roz, que também integra a comissão, a escolha dos títulos buscou 
resgatar produções que fossem representativas de suas épocas. 
“Não que sejam a última palavra, até porque são registros, frutos 
de um momento. Mas eu diria que são obras ‘necessárias’”. 

A segunda caixa da coleção foi lançada em 2010, com reedi-
ções de três originais publicados pela primeira vez no início do 
século XX e na década de 1950. O primeiro volume, intitulado 
“Jesuítas e Bandeirantes no Itatim”, de Jaime Cortesão, reúne do-
cumentos dos séculos XVII e XVIII sobre a bacia platina. A obra, 

CCom 16 volumes já impressos e outros oito no prelo, o Ins-
tituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHG-MS) 
aposta na série Memória Sul-Mato-Grossense como um marco na 
pesquisa histórica e cultural no estado. Financiado pelo Fundo de 
Investimentos Culturais de MS (FIC), o projeto apresenta um novo 
olhar para as questões históricas a partir de obras de interesse 
sobre a cultura do estado e disponibiliza relevante acervo sobre o 
assunto à população, possibilitando a estudantes e pesquisadores 
o acesso a novas fontes de conhecimento sobre os contrastes da 
formação cultural desse pedaço do Brasil.

No convênio assinado em maio de 2012, na terceira etapa do 
projeto, foram dedicados R$ 68,8 mil para a impressão de mais 
oito livros. Em 2010, na primeira etapa, o FIC auxiliou na impres-
são de nove obras, e em 2011 outras sete foram produzidas.

“Todo ano fazemos uma quantidade de livros. Queremos 
nos tornar a biblioteca das grandes obras históricas e culturais 
de Mato Grosso do Sul. Os investimentos na memória são uma 
contribuição inestimável para a cultura sul-mato-grossense. No 
nosso caso, colocamos todas essas publicações ao alcance do 
pesquisador e com fácil acesso”, explica o presidente do IHG-MS, 
professor Hildebrando Campestrini.

Com recursos do FIC-MS já foram editados: “Derrotas”, de 
Joaquim Francisco Lopes; “Nioaque – Evolução Política e Revo-
lução de Mato Grosso”, de Miguel Ângelo Palermo; “Taboco – 
150 anos, Balaio de Recordações”, de Renato Alves Ribeiro; “Os 
Barões de Vila Maria”, de Carlos Vandoni de Barros; “História 
e Estórias da Revolução de 1932 em Mato Grosso do Sul”; de 
Athamaril Saldanha; “Morro Azul: Estórias Pantaneiras”, de Aglay 
Trindade Nantes; “Mato Grosso: Terra da Promissão”, “Evolução 
Histórica do Sul Mato Grosso” e “Amambaí: A Sua Etimologia e 
a Sua Pronúncia Ante o Tupi-Guarani”, de João Batista de Souza; 
“álbum Gráfico do Estado de Mato Grosso – tomos I, II e III”, de 
S. Cardoso Ayala & F. Simon (que vem acompanhado de um CD 
com imagens, fotos, gravuras e mapas); “Nas fronteiras de Mato 
Grosso”, de Umberto Puigari; “Os Barbosas em Mato Grosso”, 
“Panoramas do Sul de Mato Grosso”, “Esboço Histórico e Diva-
gações Sobre Campo Grande”, “Reminiscência”, “Despedida” e 
“Felicidade... Amor...”, de Emílio Garcia Barbosa; e “Pela defesa 
Nacional”, de Oclécio Barbosa Martins.

Documentos para a História
Outra importante iniciativa de resgate da história do estado é 

a coleção “Documentos para a História de Mato Grosso do Sul”, 
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Produção FUÁ
Com mais de 200 concorrentes em 2012, o 6º Festival Au-

diovisual Universitário (FUá) surpreendeu por conta da quan-
tidade de jovens que optaram por fazer criações de iniciativa 
própria, fora de laboratórios.  É o caso dos curtas de ficção 
no ambiente descontraído da faculdade ou dos documentá-
rios de skatistas retratando o cenário urbano. “Identificamos 
pessoas de diferentes idades com grande vocação e talento 
em Mato Grosso do Sul”, diz a coordenadora do Núcleo de 
Audiovisual, Lidiane Lima. 

O reconhecimento tem também o incentivo da premiação 
em dinheiro, que desde 2007 já recompensou mais de 200 
trabalhos vencedores. Os valores variam de R$ 300 a 1.000. 
Os primeiros colocados também são homenageados em uma 
festa temática, aberta ao público, na noite de premiação. Fa-
roeste será o tema deste ano, em celebração marcada para o 
dia 1º de dezembro no teatro Aracy Balabanian, com inter-
venções artísticas e cenografia de Maíra Espíndola.

Para quem ainda não tem experiência, mas está de olho 
no mercado da produção audiovisual, a vantagem de concor-
rer ao prêmio é a visibilidade. Depois de participar do FUá, 
alguns se animam a marcar presença em diferentes eventos, 
como os festivais de Inverno de Bonito e o da América do Sul. 
Quem mais se destaca é motivado a continuar produzindo, e 
alguns chegam a construir carreira na área.

A inclusão da categoria Jingle foi uma das novidades do 
último festival, em 2012. Como o que manda é a criatividade, 
há videomakers concorrendo com peças publicitárias, repor-
tagens, institucionais, ficção, enquanto outros se arriscam no 
gênero trash ou no vídeo experimental. Há ainda espaço para 
quem se identifica com a criação de animações, videoclipes 
ou a linguagem do rádio, abrangendo documentários e ra-
dionovelas. Ao todo, são doze categorias de premiação.

Pensando naqueles que decidiram encarar o desafio de 
produzir, o FUá também inclui cursos em sua programação. 
O mais recente foi Audiovisual em MS: História, Perspectivas 
e Alternativas, ministrado pela jornalista e cineasta Marinete 
Pinheiro. Nessas oportunidades, todos aproveitam para co-
nhecer os caminhos da captação de recursos, além de trocar 
experiências e fazer contatos.

Por meio do Núcleo de Audiovisual da Fundação de Cul-
tura, muitos talentos já foram incentivados, até mesmo ca-
sualmente, entre frequentadores de outros projetos, como as 
oficinas de produção de documentários do Programa Inte-
ração 2010. O FUá está aberto a estudantes da graduação, 
pós-graduação e recém-formados de todas as universidades 
do Mato Grosso do Sul.                                   (Maria José Surita)

escrita por um historiador português que 
trabalhava na Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro, apresenta fundamentos que 
levaram à configuração atual do território 
brasileiro. Desde sua primeira publicação, 
em 1951, ainda não havia sido reeditada.

“Oeste de São Paulo, Sul de Mato-
-Grosso” é o título do segundo volume, de 
autoria de Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa. 
O geólogo e pesquisador realizou estudos 
na região no final do século XIX e início do 
XX para fundamentar projetos de implan-
tação da rede ferroviária do Brasil Central. 
As pesquisas de Miguel Arrojado enfati-
zam as potencialidades de ferro e manganês em Corumbá e 
de calcário na Serra da Bodoquena. A edição original é de 
1909.

O terceiro volume, escrito por Mário Monteiro de Almeida 
na década de 1950, tem como título “Episódios históricos da 
formação geográfica do Brasil” e apresenta uma visão panorâ-
mica da história de Mato Grosso. O autor era consultor jurídi-
co do antigo estado de Mato Grosso e realizou o levantamen-
to de documentos históricos referentes à origem territorial da 
região para solucionar pendências jurídicas da época.

A terceira caixa, lançada em 2011, conta com volumes 
especiais que revelam olhares sobre o Brasil e o sertão sul 
de Mato Grosso em diferentes épocas e contextos: o século 
XVI, as conquistas bandeirantes e o ciclo econômico da erva-
-mate. 

Publicado em 1925, “À sombra dos Hervaes Mattogrossen-
ses”, de Virgílio Alves Correa Filho, permanece atual ao apre-
sentar em detalhes – econômicos e botânicos, inclusive – a 
exploração da erva-mate no sul de Mato Grosso. A abrangente 
obra também faz paralelos com a política e os modos de vida 
entre o fim do século XIX e início do XX na região, constituin-
do rica fonte cultural.

“Na Era das Bandeiras”, publicado inicialmente em 1919, 
resgata um sobrenome famoso na historiografia. “O que tal-
vez não seja tão popular é que, de certa forma, a integridade 
e a ressonância da vasta obra literária do Visconde de Taunay 
deve-se ao minucioso e criterioso trabalho de organização 
editorial realizado por um de seus filhos, o consagrado his-
toriador Afonso D`Escrangnole Taunay”, analisa o professor 
Gilson Martins sobre o autor da obra, que retrata o cotidiano 
e os envolvimentos econômicos e sociais da era das monções, 
acontecimentos da história de São Paulo e, por consequência, 
de Mato Grosso do Sul.

“No Brasil Quinhentista” apresenta as viagens e pesquisas 
do alemão Ulrico Schimidel entre 1534 e 1554 no Novo Mun-
do, originalmente organizadas pelos autores W. Kloster e F. 
Sommer a partir de relatos do próprio expedicionário. “Descre-
ve pela primeira vez os usos e costumes de muitos povos que 
viviam nos territórios atuais de Argentina, Paraguai e Mato 
Grosso do Sul. Construiu as primeiras informações de cerne 
antropológico de sociedades que existiram nessas regiões”, 
explica Mario Sergio Lorenzetto.

De acordo com Gilson Martins, a comissão organizadora, 
integrada também pelo professor e historiador Valmir Batista 
Corrêa, está definindo a escolha das próximas obras que irão 
compor a coleção. Um volume especial está previsto, com ma-
pas que apresentam delimitações territoriais de Mato Grosso 
do Sul a partir de representações cartográficas. A intenção é 
fazer um atlas histórico, com a recuperação de mapas antigos 
e a inclusão de outros mais novos, que serão editados em or-
dem cronológica.                                               (Márcio Breda)

de categoria
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Tenho um sonho na vida. Quero ver mais crianças e jovens tendo a 
mesma oportunidade que eu, ao encontrar na arte um caminho de de-
senvolvimento e realização pessoal. Estava com dez anos de idade quando 
entrei na Casa de Massa Barro para aprender o ofício do artesanato, re-
criando a fauna e a flora do Pantanal em peças de argila. Só guardo boas 
lembranças de minha infância. Naquele ambiente acolhedor, em meio a 
muitas brincadeiras e no convívio comunitário, eu e meus amigos desen-
volvemos noções de responsabilidade, respeito e solidariedade – valores 

tão importantes para a formação do caráter 
nos jovens. O mais interessante é que, ao 
mesmo tempo, tínhamos total liberdade de 
criar, soltar a imaginação. Foi assim, de um 
jeito muito espontâneo, que ganhamos fama 
nacional.

Nunca vou me esquecer da emoção que 
senti quando o carnavalesco Joãosinho Trinta, 
encantado com a nossa arte, nos levou ao Rio 
de Janeiro para decorar as alegorias das esco-
las de samba Beija-Flor e Viradouro, em 1991.

Hoje, aos 37 anos de idade, sou um ar-
tista realizado. Não me imagino trabalhando 
nem me dedicando a outra coisa que não 
sejam as minhas esculturas. Por acreditar no 
poder transformador da arte, farei o possível 
para que a Casa de Massa Barro, dentro das 
diretrizes do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, possa retomar os objetivos de sua 
fundadora, Ida Sanches Mônaco, que, ao 
lado de Josephina por Deus da Silva, tanto 
se dedicou para oferecer oportunidades de 
crescimento às crianças de Corumbá.

ENILSON DE CAMPOS
artesão de Corumbá

Sou inglesa e cresci em Londres durante 
a 2ª Guerra Mundial. Desde pequena me in-
teressei por povos indígenas, senti a crescen-
te vontade de contribuir nesse sentido e me 
preparei.

Fiz Enfermagem e Obstetrícia em Londres, 
um curso básico na análise de línguas indíge-
nas e um curso de sobrevivência na selva, no 
México. Em 1967 cheguei ao Brasil. 

Aos poucos, minha contribuição se defi-
niu na área de educação e literatura indíge-
nas. Participei em programas entre os Xavan-
te, os Karajá e os Kaingáng, com o Instituto 
Linguístico de Verão.

Uma outra etapa de minha vida começou 
quando vim morar em Campo Grande e de-
cidi ser professora de inglês, mas fiz questão 

de exercer a profissão 
dentro das normas ofi-
ciais brasileiras, por isso 
voltei a estudar. Concluí 
Letras, Pedagogia e mes-
trado em Educação. Em 
1986 tornei-me membro 
do corpo docente do cur-
so de Letras da Universi-
dade Católica Dom Bosco 
(UCDB). Ali atuei como 
coordenadora durante 12 anos e sou professora do curso até hoje.

Por ter pesquisado a história, a literatura e o artesanato de Mato 
Grosso do Sul, fui convidada a integrar o Conselho Estadual de Cultura 
durante quatro anos.

Uma trajetória singular. Segui a música da minha alma e ainda ouço 
a melodia. Não sei para onde vai.

BARBARA ANN NEWMAN
professora universitária

Uma dificuldade bem típica dos músicos 
é conciliar a agenda imprevisível com a de 
parentes e amigos, que seguem a rotina e o 
padrão de vida comum. Como guitarrista e 
vocalista da banda Jennifer Magnética, eu cir-
culo por todo o Brasil. O que me incentiva a 
encarar a estrada é a boa receptividade do pú-
blico, além da inquietação que sinto e me faz 
querer compor e produzir sempre mais. Para 
mim, a música é uma necessidade, ela dá sen-
tido à minha vida. 

A convivência com muitos artistas, a luta 
diária para tocar na noite e as aulas de teo-
ria e violão clássico me abriram a cabeça a 
machadadas, ampliando minhas referências 
musicais. Talvez por esse motivo eu não aceite 
enquadrar a Jennifer Magnética em um único 

estilo. Sou influenciado por todos os 
ritmos e tendências, desde que o som 
seja intenso e sincero.

Eu também trabalho no Arquivo 
Histórico de Campo Grande, onde te-
nho oportunidades de conhecimento 
e enriquecimento cultural. É um privi-
légio participar de atividades ligadas à 
pesquisa da história local, como a da 
composição da revista Arca.

As lembranças mais antigas – e 
também as melhores – que tenho da 
vida são ligadas à música. Em Ivinhe-
ma, participei da primeira banda de 
rock da cidade, a Pêsames. Em Campo 
Grande fui aluno do primeiro ano do 
curso de Música da UFMS. Meus pais 
gostavam de Beatles e contam que era 
bem fácil me manter quieto por horas 
seguidas quando criança: bastava ligar 
o som e colocar em mim um par de 
fones de ouvido. 

JEAN STRINGHETA
músico

o que sou, o que me contém
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Foi no Pantanal, especificamente no Refúgio Ecológico Caiman, que nos encontramos pela 
primeira vez. A paixão que ele tinha pelo Pantanal me contagiou. Troquei a correria e o baru-
lho de São Paulo, onde trabalhava, pela paz e o canto das aves, que já faziam parte da vida do 
Daniel há pelo menos três anos, depois de algum tempo atuando com ecoturismo em Ribeirão 

Preto (SP). Foi natural a convergência de nossos interesses pela natureza 
e o ecoturismo. Em 1999 deixamos o Pantanal e, junto com um amigo, 
rodamos quase cinco meses de bicicleta pelo litoral nordestino e, enfim, 
estávamos prontos para morar em Bonito, cidade que adotamos desde 
então. Foi aqui que nosso trabalho como guias de turismo, biólogos e 
consultores ambientais começou. Logo a vocação para a fotografia de 
natureza traçou novos caminhos para o Daniel, que se tornou um dos 
guias e produtores mais requisitados por revistas nacionais e internacio-
nais, fotógrafos e cinegrafistas.

Eu aprofundei meus conhecimentos na consultoria ambiental e, 
quando me dei conta, tinha as aves como foco profissional e também 
do meu prazer, realizando inventários em propriedades rurais, sítios tu-
rísticos e reservas particulares. A observação de aves dominou meu tra-
balho. Tornei-me uma das principais especialistas nessa área, ajudando 
a fortalecer uma atividade sustentável com grande potencial no Brasil, 
especialmente em Mato Grosso do Sul. 

Aqui nós fortalecemos novamente nossa parceria. A fotografia de 
natureza está em pleno crescimento no Brasil, sendo as aves o prin-
cipal atrativo, assim como as onças e os mergulhos em nossas águas 
cristalinas. Entender isso foi fundamental para unirmos nossos talentos 
e prazeres na criação da Photo in Natura, empresa cujo foco é a realiza-
ção de roteiros para observação de vida silvestre, fotografia e cursos em 
ambiente natural. 

Proporcionar momentos especiais é nossa forma de compartilhar o 
amor pela natureza com visitantes e alunos e, quem sabe, torná-los novos defensores da con-
servação desses locais de beleza única e importância ambiental imensurável. Esse desejo é o 
que nos une, pessoal e profissionalmente.

TIETTA PIVATTO E DANIEL DE GRANVILLE
consultora ambiental e fotógrafo de natureza

Estou onde estiver a música. Sou a mesma quando me apresento embaixo de uma árvore 
ou em grandes centros de convenções, como o Palastampa, em Turim, na Itália. Já toquei 
para crianças, presidiários, sem-terra, em festas e bailes, grandes congressos e para pessoas 
de todo tipo. Ao completar 60 anos, sinto-me realizada como representante da cultura sul-
-mato-grossense, sabendo que há um longo caminho a ser feito. Coloco minha arte – música 

e literatura – a serviço das pessoas. Esse meu 
jeito de encarar a profissão tem raízes profun-
das com a coerência ao “desimportante”. 

Sempre fui atraída pelo inusitado. Quan-
do tinha 15 anos, não gostava de ver as vitri-
nes da rua 14 de Julho como as meninas de 
minha idade. Já era apaixonada por cinema, 
conhecia Ingmar Bergman, Fellini, Buñuel, 
Glauber Rocha. Lia Kafka e André Gide... O 
que eu mais gostava de fazer? Percorrer os 
bairros, comendo poeira, visitando pessoas 
carentes junto com minha sanfona e na com-
panhia da Irmã Sílvia Vecellio.

Quero que minhas canções sejam um ele-
mento positivo na vida de todos que estiverem 
em sintonia comigo, da mesma maneira que o 
meu trabalho na literatura, ao qual pretendo 
me dedicar cada vez mais daqui pra frente. 

LENILDE RAMOS
musicista e escritora

Sou apaixonada por arte desde que nasci. 
Quando era criança, ficava admirando os afres-
cos da capela do Colégio Auxiliadora, onde es-
tudei. Era também fascinada pelas capas dos 
discos de música clássica com ilustrações de 
pinturas medievais e renascentistas do meu pai 
e do meu avô Frederico Soares, violinista. Cam-
po Grande era muito pequena.

Estudei Artes Visuais e concluí especializa-
ção em Artes na Educação. Dei aulas na Univer-
sidade para o Desenvolvimento do Estado e da 
Região do Pantanal (Uniderp) até montar meu 
ateliê e perceber que a arte contemporânea é 
inteligente demais e exige, além de talento, pes-
quisa e dedicação. Hoje estou em intensa fase 
de criatividade e produção. Há três anos tenho 
passado temporadas de pelo menos um mês 
em Paris, onde o contato com todos os tipos 
de arte supre a minha curiosidade e carência de 
convívio com este universo.

Minha produção artística acontece em fa-
ses. Na atual, predominam a cor vermelha e o 

tema urbano, presentes em minhas pinturas e 
desenhos desde 2007. Enquanto estou criando 
não tento controlar as pinceladas nem minha 
imaginação. Aprendi a valorizar os erros, pois 
as experiências estéticas mais interessantes 
acontecem com o inesperado. Por outro lado, 
sou detalhista ao montar uma produção, como 
a que estou preparando para expor no Museu 
Nacional de Belas Artes, em Niterói. 

ZILá SOARES 
artista plástica

CULTURA EM MS - 2012 - N.5 9

D
A

N
IE

L 
RE

IN
O

D
A

N
IE

L 
RE

IN
O

A
RQ

U
IV

O
 P

ES
SO

A
L



&

– Fale um pouco de suas origens e de sua trajetória até a universidade. 
De onde a senhora é?
– Eu vim do interior de São Paulo. Nasci em Lavínia, uma cidade perto de 
Araçatuba, e fui criada na região de Presidente Prudente, quase divisa com 
Mato Grosso do Sul. Pelo lado paterno tenho origens portuguesas, meu avô 
foi um dos pioneiros na região de Araçatuba. Do lado materno são imigran-
tes italianos que vieram para o Brasil na época do café. Meus pais acabaram 
se encontrando nessa região de Araçatuba, Lavínia... Meu pai seguiu a pro-
fissão do pai dele, que era madeireiro e fornecia dormentes para a estrada de 
ferro. Em Presidente Prudente trabalhou com madeira em uma multinacional 
que abria fazendas de gado, depois partiu para a montagem de uma serraria 
própria. Mais tarde, diante de minhas preocupações com as questões rela-
cionadas à sustentabilidade, falou-me muitas vezes sobre seus métodos de 
trabalho, explicando-me que nunca foi um desmatador. Dizia-me que sabia 
selecionar as árvores seguindo práticas de manejo e que já se preocupava 
com a redução de matéria-prima. Ele tinha um conhecimento interessante 
que o Ibama usava quando necessitava de perícia; ele olhava para uma mata 
e, para determinar seu volume, era capaz de cubicá-la em pé. Quando fa-

ENTREVISTA

CLEONICE ALEXANDRE LE BOURLEGAT

Territórios
contextosCULTURAIS
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leceu, meu irmão, que é da área de economia e 
administração, manteve a serraria, principalmente 
em respeito ao negócio que ele iniciou e pelo qual 
se notabilizou. 

Meu pai sempre teve na cabeça que o mais im-
portante que poderia deixar para os filhos era o es-
tudo. Era uma coisa muito forte em nossa família. 
Por outro lado, eu sempre gostei de aprender e me 
encantava com todo tipo de conhecimento; com 
isso, acabei me destacando em minhas turmas. 
Nunca fui muito ligada às matemáticas, mas acaba-
va tirando notas boas porque era estudiosa. Sempre 
fui uma buscadora e nunca aceitei estacionar. Na 
universidade saí à frente de meus colegas e já fazia 
meus contatos para o mestrado, em uma época em 
que era raro fazer isso.

– A ligação com a França começou na univer-
sidade?
– Em minha época de faculdade quase não existia 
bibliografia em português na área de Geografia. Lí-
amos a obra de Aroldo de Azevedo e o restante 
tínhamos, normalmente, que buscar em obras fran-
cesas. Isso porque a Geografia no Brasil começou 
com os franceses, na universidade de São Paulo 
(uSP), trazidos na época por Getúlio vargas. Em-
bora também houvesse a bibliografia alemã e a in-
glesa, a francesa era predominante na abordagem 
brasileira, o que nos obrigava a ler em francês. Para 
mim não era um grande problema, pois sou de um 
tempo em que o francês era matéria obrigatória no 
ginásio [atualmente 6o a 9o anos do ensino funda-
mental], e estudei esse idioma em uma disciplina 
ministrada em várias séries por um francês. 

– Depois acabou se casando com um francês. 
Foi lá que o conheceu?
– Não, foi aqui mesmo e é uma história bem inte-
ressante. foi em São Paulo, onde fui fazer o meu 
mestrado. o André [joseph Le Bourlegat] é enge-
nheiro agrônomo e tem formação europeia, hu-
manista, da qual a erudição geográfica fez parte, 
o que realmente nos aproxima muito. Ele gosta da 
Geografia e tem uma noção espacial que muitas 
vezes supera a minha. Quando o conheci, eu fa-
zia o curso de mestrado na uSP, que, inclusive, só 
foi oficializado pouco antes de minha conclusão. 
Naquele tempo havia uma cultura de mestrado de 
longo tempo, podendo-se permanecer no progra-
ma por dez anos ou mais. A gente não saía nunca. 
As exigências eram enormes e, com isso, passei oito 
anos dentro da uSP. Para me manter, ao invés de 
bolsas de estudos, optei por dar aulas no ensino 
ginasial, o que me permitia conciliar o trabalho com 
os estudos. Ingressei no mestrado em 1971, casei 
em 1973, dois anos depois mudei para Curitiba e 
fui concluí-lo quando já estava morando em Campo 
Grande.

– Como Mato Grosso do Sul entrou na sua 
vida?
– Meu marido trabalhava em São Paulo, em uma 
multinacional japonesa, quando aceitou uma pro-
posta para ser gerente de vendas de uma empresa 
francesa de colheitadeiras. Ela pretendia abrir mer-
cado no Brasil, em função da expansão da fronteira 

agrícola. Por conta disso mudamos para Curitiba, 
mas o projeto durou pouco, pois a concorrente nor-
te-americana dificultou demais a entrada da nova 
empresa e ela teve que fechar as portas. Aí eles 
ofereceram ao André a oportunidade de trabalhar 
diretamente com a venda das máquinas em Mato 
Grosso do Sul.

Quando vim, sozinha, visitar Campo Grande, 
antes de tomar a decisão da mudança, conheci o 
arquiteto Eudes Costa e a esposa, que me apresen-
taram ao Edmundo, um sociólogo que trabalhava 
nas faculdades unidas Católicas de Mato Grosso 
(fuCMt) [atual universidade Católica Dom Bosco 
(uCDB)]. Assim que me mudei, esse professor me 
apresentou à direção e imediatamente fui contrata-
da. Comecei dando aulas de Geografia Econômica 
nos cursos de Economia e Ciências Contábeis. Só 
depois fui convidada para integrar o corpo docente 
da Geografia, que na época era “Estudos Sociais” 
e, portanto, oferecido para amantes da Geografia 
e da história. Entre meus primeiros alunos estive-
ram os sempre amigos Amarílio ferreira jr. e Marisa 
Bittar. 

– Em sua entrada na Universidade, como 
aconteceu a opção pelo curso de Geografia?
– Eu tinha uma simpatia enorme pela Psicologia, 
mas não havia esse curso em Presidente Prudente. 
Meu pai era daquela educação em que filho pode 
ir longe, mas filha não, o que acabou me levando 
a escolher um curso na cidade em que eu morava. 
Lá havia a faculdade de filosofia, que funcionava 
integrada à uSP como instituto isolado, só poste-
riormente inserida na universidade Estadual Pau-
lista “júlio de Mesquita filho” (unesp). Até pen-
sei na Pedagogia, em função da Psicologia e por 
conta de meu perfil professoral, que já começava 
a ser evidenciado, apesar de, até então, não ter 
dado aulas. Mas como nada é perfeito, o curso 
tinha matemática e eu não era muito simpática a 
essa matéria. foi então que olhei para a Geografia 
e nela comecei a me encantar com as áreas liga-
das às físicas – astronomia, oceanografia – embora 
estas já começassem a se configurar como áreas 
independentes. Por outro lado, tive influência de 
vários professores; um, em particular, de grande 
capacidade e carisma, influenciou muito minha 
vida na universidade, que foi Armen Mamigonian, 
irmão pelo lado materno da atriz Aracy Balaba-
nian.

MEu PAI SEMPrE 

tEvE NA CABEçA 

QuE o MAIS 

IMPortANtE QuE 

PoDErIA DEIxAr 

PArA oS fILhoS 

ErA o EStuDo. 

Por outro LADo, 

SEMPrE fuI uMA 

BuSCADorA E 

NuNCA ACEItEI 

EStACIoNAr. NA 

uNIvErSIDADE 

já fAzIA MEuS 

CoNtAtoS PArA 

o MEStrADo, EM 

uMA éPoCA EM 

QuE ErA rAro 

fAzEr ISSo.

Cleonice e o marido,  
o engenheiro agrônomo 
André Joseph Le Bourlegat,   
em viagem de férias  
na Bélgica.
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– Foi essa influência que a direcionou para a 
Geografia Humana?
– Sim, pois a abordagem dele era diferente e co-
meçou a me encantar, me fez olhar a vida de uma 
forma diferente. Posso dizer que ele foi meu primei-
ro guru, o que me conduziu até o mestrado, até 
o momento de escolher meu projeto. Depois não, 
pois ele não estava na uSP e eu fui seguindo por 
outros caminhos.

– Ao lado dele, a senhora teve outras grandes 
influências?
– tive uma maior ainda. Não era um geógrafo, era 
um economista: Ignácio de Mourão rangel, que 
conheci em Campo Grande, quando já era profes-
sora. foi em uma dessas semanas que a fuCMt 
promovia anualmente, reunindo cursos como Eco-
nomia e Administração. Solicitada pela organiza-
ção do evento, junto com meu marido me propus 
a mostrar a cidade ao visitante. A partir daí, nasceu 
uma amizade muito grande, uma admiração enor-
me que hoje compartilho com o pessoal do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
(BNDES), que o conhece e também o considera 
como a genialidade econômica brasileira, sendo 
dele, inclusive, o mérito da criação desse banco. Na 
época eu já vinha com esse viés da Geografia Eco-
nômica, urbana, e ele teve uma influência muito 
forte em minha forma de olhar para a vida e pen-
sar a realidade. Depois vieram outros elos que fui 
fazendo nessa rede, mas posso dizer, com certeza, 
que ele organizou minha cabeça. Ele já havia passa-
do por muitas fases, assessorou várias presidências 
da república – de Getúlio vargas a joão Goulart, 
passando por juscelino Kubitschek –, via o Brasil 
por cima, tinha uma visão ampla, sistêmica.

– Intelectualmente, a senhora estava pronta 
para esse encontro?
– Nosso encontro se deu no momento certo. Ele 
dizia que não queria apostar em pessoas que já ti-
vessem a cabeça formada. Eu era jovem, tinha ter-
minado recentemente meu mestrado na uSP e me 
mostrava pronta e aberta a novos conhecimentos, 
especialmente aos que desafiavam à reflexão. Ele 
percebeu isso e investiu muito em mim, da mesma 
forma que fez com uma socióloga paulista que tra-
balhava com os boias-frias, a Conceição D’íncao. A 
partir daí fiz outros elos, e um deles foi com Milton 
Santos. Em realidade, foi ele quem se aproximou 
de mim, por minha amizade com o rangel, que era 
tido como uma pessoa seletiva. Ele era meu pai, 
aquele que eu chamava de professor sem ele nunca 
ter exercido essa função na vida. 

– Ele não fez carreira acadêmica?
– Duas coisas ele dizia que nunca faria: entrar em 
um partido político, embora fosse de esquerda, 
e ser professor, pois achava que as duas funções 
enquadram e ele era um libertário. Quanto ao par-
tido político, eu o sigo e apoio qualquer um, des-
de que esteja a favor do bem-estar da sociedade; 
no outro aspecto eu continuo optando pela sala 
de aula como espaço para minha militância pela 
transformação do mundo.

– O que caracteriza a Geografia Humana? É 
possível dizer que essa área tem mais proxi-
midade com a cultura?
– Sempre teve, embora a Geografia, na verdade, 
nem devesse ter essa repartição, pois na sua essência 
é uma ciência holística, íntegra. o pós-guerra, por 
conta das especializações que trouxe consigo dian-
te do aprofundamento do pensamento positivista, 
é que acabou segmentando a Geografia. Mas, na 
medida em que fui avançando em minhas reflexões 
geo gráficas, passei a compreender que não é possí-
vel fazer isso, tanto que trabalhei muito com a ques-
tão ambiental e até hoje me envolvo com ela. Inclu-
sive uma das disciplinas com a qual trabalho na uni-
versidade é Ciências Ambientais, evidente que numa 
visão multidimensional (natural, social e cultural).

– Pelo seu perfil, percebe-se que a senhora se 
envolve com muitas áreas e vivencia cultural-
mente todas elas...
– realmente, não consigo ver a vida descolada, eu 
acho que é preciso ter conexões... E, além de Milton 
Santos, outro elo que estabeleci foi com geógrafos 
franceses que me levaram a admirar outro grande 
geógrafo daquele país: André Cholley, que acabou 
me ajudando a ter essa visão do complexo que é a 
vida, que é a realidade, em que você não pode re-
almente fazer separações. Mantenho contato ainda 
com vários geógrafos franceses que compartilham 
dessa visão, com destaque para Michel rochefort, 
André fisher e Paul Claval, entre outros. Agora, 
cultura é tudo que você cultiva, e onde ela estiver 
enraizada configura um território geográfico, tanto 
na sua dimensão material como imaterial. A territo-
rialidade retrata exatamente os valores simbólicos, 
crenças, afetividades em relação ao lugar: conheci-
mento, habilidades, formas de agir. Na medida em 
que se cultiva isso no cotidiano, vivencia-se cultura, 
amalgamada historicamente nas relações sociais, 
e essas com seu meio natural e construído. Assim, 
tudo que se faz, que se constrói, é expressão da cul-
tura e, consequentemente, não é possível separá-
-la da própria Geografia humana. Essa ciência, que 
no pós-guerra acabou tomando por foco a análise 
do ”espaço social“, portanto como ciência social, 
hoje tem procurado se aprofundar muito mais na 
compreensão dos variados aspectos que fazem par-
te da essência humana, incluindo aí a capacidade 
de perceber e criar significados para a vida, assim 
como celebrá-la e refletir a respeito de ações. Nesse 
aspecto, preocupo-me com abordagens sobre ter-
ritorialidades humanas muito naturalizadas. Claro 
que o ser humano é do reino animal, a gente sabe 
que ele está integrado à natureza, mas, em rela-
ção aos outros animais, existem diferenças em sua 
capacidade de percepção, imaginação, emoção e 
raciocínio a respeito de tudo que o rodeia. Essas di-
ferenças é que lhe permitem criar afetos com o gru-
po e o lugar, significados e simbolismos para a vida 
e sobre a realidade vivida, ter memória de longo 
prazo e, portanto, lembrar e registrar sua história, 
além de refletir sobre os próprios atos. é isso que o 
leva a criar cultura que, estabelecida, tem influência 
também sobre o ser humano, uma vez que um age 
sobre o outro num processo circular. Então, eu acho 
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que a Geografia humana, por valorizar esses aspec-
tos humanos, acaba não podendo descolar nunca 
da cultura. No mundo conectado de hoje, inclusive, 
a abordagem do território enquanto dimensão físi-
ca como apropriação e limites vem sendo cada vez 
mais substituída por aquela do território nucleado 
por alguma forma coletiva de identidade, muitas 
vezes configurado em rede, sem delineamento cla-
ro de fronteira ou limite.

– Dentro dos conceitos da Geografia, quais as 
diferenças entre espaço e território e quais as 
correlações com a cultura?
– o espaço é aquele ambiente construído nas re-
lações sociais, percebido e representado por quem 
nele vivencia. Constrói-se interiormente, como 
mapa mental, esse ambiente estruturado social-
mente por imagens percebidas e representadas, 
dotadas de valores e crenças que tendem a se cole-
tivizar. você constrói uma ordem codificada sobre 
o meio que o rodeia e uma forma específica de 
olhar para ele e para aquilo que ele contém. As-
sim, você tem não só uma representação espacial 
que lhe permite se deslocar no território vivido – vai 
para lá, para cá, para o norte, para o sul – mas 
também cria sobre ele, por exemplo, o conceito 
de centro e periferia, com valores específicos para 
cada um. No Brasil, por muito tempo a periferia foi 
desvalorizada, pois para lá jogou-se a pobreza e 
tudo aquilo com o que a sociedade capitalista tinha 
dificuldade para conviver: o asilo de velhos, o presí-
dio, o lixão, o cemitério. Esse valor diferenciado foi 
criado culturalmente e isso é espaço – essa ordem e 
esses valores construídos na mente. Milton Santos 
dizia: “o espaço é construído no espírito, é algo 
que você constrói internamente como representa-
ção, como ordem, como valores”. Criamos ainda, 
por exemplo, imagens com valores a respeito de 
certos bairros ou de lugares que, quando coletivi-
zados, repercutem em preços diferenciados da ter-
ra urbana. Por que hoje se pode achar que é mais 
importante estar em um condomínio residencial 
fora do centro, mais para a periferia? Porque estão 
sendo construídos outros valores sobre periferia. é 
claro que não são construções idênticas para toda 
a sociedade, já que muitos valores podem ser cole-
tivizados em cada lugar, região, país. já o território 
é o real vivenciado pelo corpo no cotidiano das re-
lações socioespaciais. Ele é o mundo concreto, en-
quanto o espaço é o mundo representado do con-
creto. Dessa forma, eu lanço mão das abstrações e 
imagens construídas em minha cabeça, até certo 
ponto coletivizadas, como ordens e valores simbó-
licos, para agir de forma refletida e mesmo intuitiva 
na realidade vivida. o território é exatamente essa 
realidade vivida, concreta, em que eu piso todo 
dia, aquela em que utilizo minha energia emocio-
nal, criativa, simbólica, representativa – abstraída 
dessa mesma realidade – para me relacionar e fazer 
novas construções... enfim, para me mover, morar, 
trabalhar e agir da forma que considero adequada. 
E isso pode significar a construção de novos terri-
tórios. vem daí a famosa afirmação do geógrafo 
francês Claude raffestin de que o espaço sempre 
antecede o território. De fato, não agimos e nem 

construímos novas relações no território vivido sem 
as representações construídas em nossa mente so-
bre ele. Dentro desse raciocínio, por que o espaço 
é importante? Porque é com essa construção espa-
cial na mente e no espírito que você age e transfor-
ma o território. 

– São diferenças um pouco difíceis de com-
preender, não, professora?
– Por muito tempo a Geografia valorizou a teoria es-
pacial; quando nós voltamos para o território, isso 
significou voltar para a realidade vivida, vista como 
expressão da essência humana e de sua cultura cons-
truída com função modeladora das características 
universais da espécie humana. E o que é voltar-se 
para a realidade? é tentar entender muito menos 
sua dimensão física e aparente e muito mais sua di-
mensão cultural, que não pode ser apreendida senão 
por meio da escuta dos sujeitos que a vivenciam. te-
mos que escutar os sujeitos para tentar compreender 
como eles se percebem na e como coletividade, e 
ainda como percebem o mundo em volta deles. Eu 
só vou entender o espaço se compreender o mundo 
interno construído por quem vivencia cada realidade, 
o que, por seu turno, vai me ajudar a compreender 
como tal realidade é percebida e vivida.  

– É uma mudança de interpretação, de olhar?
– Sim, é uma forma dialógica de compreender a rea-
lidade vivida por outrem, não mais como objeto de 
seu conhecimento, algo apenas aparente e observa-
do de fora por você. Na escuta do outro, tento inte-
ragir com quem vivencia a realidade que desconheço 
para interpretar a vida coletiva que nela se expressa 
como cultura material e imaterial. Nessa nova abor-
dagem e olhar, o pesquisado passa a ser visto agora 
como sujeito que pensa, percebe e interpreta o am-
biente vivido e também suas próprias ações. A reali-
dade não é mais abordada apenas por sua aparên-
cia, mas pela essência humana modulada por uma 
cultura específica que dá vida e recebe vida de quem 
dela faz parte, ao mesmo tempo em que configura 
território. Mesmo na questão do patrimônio, que na 
maior parte das vezes se externaliza fisicamente, não 
é o monumento ou o lugar em si que o constitui 
como patrimônio, e sim o significado, o simbolismo 
que as pessoas constroem a seu respeito. 

– Mas essa mudança de olhar já predomina 
entre os estudiosos dessa área? 
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– Na Geografia, para quem está trabalhando terri-
tório, sim. Inclusive nós temos um geógrafo fran-
cês, o Paul Claval, que aborda muito bem o lado da 
cultura. Ele tem uma obra já traduzida no Brasil que 
trata dessa questão de forma fantástica. também 
pode-se falar a mesma coisa do geógrafo canaden-
se Guy Di Meo. Mas, de modo geral, essa mudança 
de olhar não está só na Geografia. Atualmente, a 
Sociologia está pensando dessa maneira, a Antro-
pologia e muitas outras ciências dessa natureza. Na 
realidade, nós estamos na era do conhecimento, do 
mundo conectado em rede, em um momento em 
que o ser tem sido mais valorizado que o ter. hoje, o 
intangível é muito mais importante que o tangível. 
Eu acho que todas as ciências sociais e humanas 
estão mudando de enfoque.

– Considerando a influência que as caracte-
rísticas físicas de um território podem ter na 
definição de perfil da população que nele 
habita, que análise a senhora faz entre as ca-
racterísticas do território de Mato Grosso do 
Sul e sua população? 
– Existem alguns elementos físicos que podem re-
almente ter peso na construção da sociedade, em 
como ela pensa e age. No caso de Mato Grosso 
do Sul, o fato de sermos centro de continente tem 
tido um peso muito forte. Por outro lado, o fato 
de, na época colonial e até pós-colonial, ter sido 
construída na representação coletiva do brasileiro 
a ideia de que aqui era “sertão” e era fim – pois 
tudo começa próximo ao Atlântico – também teve 
grande influência. Pode-se dizer que até por volta 
dos anos 1960, as pessoas que avançavam para o 
sertão eram consideradas aventureiras e corajosas. 
Naquele momento, isso era muito valorizado e, de 
certa forma, selecionou quem vinha para essa re-
gião, segmento chamado de “pioneiro”. Mas essa 
é muito mais uma questão de um mapa que nós 
construímos coletivamente no país. Só que o mapa 
não existe, é fruto de nossa construção mental, que 
externalizamos num papel e que nos orienta em 
nossas relações com o território. veja bem, se tivés-
semos continuado sob a influência espanhola, esta-
ríamos no extremo leste do mapa deles. No entanto, 
passamos para o domínio dos portugueses e então 
nos consideramos no extremo oeste. Isso é espaço 
e tem peso o fato de sermos extremo oeste, sertão, 
este como lugar a ser desvendado... tudo isso tem 
uma carga muito forte. Agora, em termos de loca-
lização, o fato de estarmos vivendo concretamente 
no centro físico do continente sul-americano – na 
rota e em alguns nós [pontos de interligação] esta-
belecidos pelas rodovias, ferrovias e aerovias, assim 
como na faixa de fronteira, e sermos vizinhos de 
países da bacia do rio da Prata e dos estados do su-
deste facilmente acessados pelos rios – tem que ser 
considerado, especialmente em projetos de políti-
ca estratégica. historicamente, Mato Grosso do Sul 
tem se caracterizado por proporcionar o encontro 
de integrantes da sociedade brasileira e dos países 
platinos. E também temos os indígenas, nossos vizi-
nhos de cultura espanhola e uma con fluência inten-
sa de brasileiros de variadas regiões. No centro do 
continente, o estado é também centro de conver-

gência na dinâmica das massas de ar, assim como 
de províncias florísticas e faunas correspondentes. 
o Pantanal, especificamente, abriga grande parte 
desses contatos florísticos e de fauna, alguns em 
áreas sujeitas a cheias, exibindo grande riqueza de 
ecossistemas. 

– E toda essa diversidade, essa riqueza natu-
ral e cultural do estado, já está devidamente 
incorporada pela população? 
– Na realidade, não acho isso. Em função da cultura 
histórica construída na nossa formação territorial, 
temos sempre a tendência de valorizar ”o que ainda 
está para chegar de fora”. foram requisitados mui-
tos esforços por parte do Estado nacional brasilei-
ro no deslocamento de recursos – seja de pessoas, 
seja de empreendimentos e financiamentos – visan-
do garantir a ocupação de nossas terras, políticas 
iniciadas ainda no império e continuadas ao lon-
go do tempo. Assim, o avanço da “marcha para o 
oeste”, no período do governo Getúlio vargas, e 
a frente de modernização agrícola, implementada 
especialmente pelos militares, acabaram por con-
tribuir para a construção de uma representação co-
letiva de valorização do porvir e de tudo que vem 
de fora. o ecoturismo tem atuado para reverter um 
pouco esse quadro e vem contribuindo para a va-
lorização local dos recursos paisagísticos naturais. 
No entanto, muito pouco se tem avançado no reco-
nhecimento do patrimônio cultural construído por 
nossos indígenas e populações tradicionais, espe-
cialmente pelo encontro de povos latinos da bacia 
do rio da Prata. Essa é uma cultura que temos que 
quebrar e isso não é muito fácil.

– Desenvolvimento local seria a ferramenta?
– Sim, porque nós temos potencialidades ainda 
em estado virtual para que esse desenvolvimento 
possa brotar aqui de forma endógena. Precisamos 
trabalhar mais a autoestima de nossa população, 
especialmente dos segmentos que estiveram histo-
ricamente em uma situação subalterna, e fortalecer 
toda forma de protagonismo coletivo. Deve-se in-
cluir aí o conhecimento construído internamente, 
pois ele costuma ser o mais ajustado às condições 
locais. Evidente que isso não se dá de forma fecha-
da, e sim no diálogo constante com a informação 
que circula facilmente no mundo atual, conectado 
em rede. A gente costuma achar que é a grande 
empresa que vem de fora que traz o potencial 
da riqueza, da inovação e do desenvolvimento. 
Essa é uma construção mental nossa muito forte 
por aqui. Em realidade, podemos até ficar felizes 
quando uma indústria vem de fora, mas se ela não 
possibilitar o funcionamento simultâneo de empre-
sas complementares, seja no abastecimento ou na 
comercialização dos produtos finais ou qualquer 
função correlata, ela pode substituir uma série de 
pequenos empreendimentos criativos locais que te-
riam condições de ser fortalecidos como empresas, 
ou, melhor ainda, como rede de empresas. Eu sei 
que quebrar cultura não é simples, mas tive opor-
tunidade de tomar conhecimento da atual política 
governamental do Acre, que tentou reverter cultura 
parecida com relativo sucesso. 
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– De que forma?
– o Acre tinha que romper com a representação, 
construída coletivamente, no lugar e no país, de que 
o estado era o fim do Brasil e do continente. Então 
elaboraram uma política considerando o contrário, 
ou seja, o Acre visto como começo. Propuseram 
projetos econômicos que colocaram esse estado em 
contato direto com os portos do Pacífico, de modo 
a se operar a circulação das mercadorias no sentido 
inverso, pois entrariam e sairiam por ali. havia tam-
bém o paradigma de que a floresta seria o grande 
obstáculo para o desenvolvimento, então decidiram 
transformá-la em uma solução. Procuraram inven-
tariar as suas potencialidades e hoje, por exemplo, 
eles têm implantada uma indústria de preservativos 
de borracha natural para exportação, com produtos 
mais competitivos do que os de material sintético. 
Por outro lado, como a população de lá é muito pe-
quena, em princípio era vista como limitação ao con-
sumo do que se produz no estado. No novo olhar, 
esse pequeno contingente garantiria uma política de 
melhoria dos padrões de vida e aquisitivo e, conse-
quentemente, haveria maior consumo. Criaram-se 
projetos para esse fim. veja que é uma questão de 
representação construída sobre o território vivido 
que induz a percepção, o olhar, mas que pode ser 
alterada pela mudança de perspectiva cultural. 

– Mato Grosso do Sul é um estado politica-
mente novo. Culturalmente falando, é possí-
vel dizer que por parte da população já existe 
um sentimento de territorialidade?
– Essa é uma pergunta que todo mundo faz e eu 
acredito que sim. Eu acho que a maior manifesta-
ção que temos nesse sentido é o próprio nome do 
estado, pois não existe nada que incomode mais o 
sul-mato-grossense do que seu estado ser chama-
do de Mato Grosso; incomoda tanto que já existe 
uma orquestração coletiva, própria de ambientes 
públicos, que ecoa com os termos “...do Sul”. Isso 
para mim já é uma manifestação de que existe uma 
identidade, pelo menos em função do nome. Algo 
como: “não me confunda”. As pessoas buscam 
muito essas identidades em coisas palpáveis, físicas: 
será que é o tereré, é o monumento x? Acontece 
que a sociedade de nosso estado é híbrida e nós 
construímos uma cultura a partir desse hibridismo 
de multivalores, a partir da convergência de várias 
outras. Aqui nós temos um caso típico, emblemáti-
co: o sobá. Campo Grande assume como patrimô-
nio seu uma iguaria tipicamente “uchinã” porque 
nós assumimos os uchinãs, os japoneses que vieram 
da ilha de okinawa. Da mesma forma, assumimos 
tantas outras coisas... Então, como é a nossa iden-
tidade? Ela precisa ser homogênea ou será que é 
baseada na pluralidade, construída a partir do hi-
bridismo, numa circularidade constante? A gente 
tem que repensar, pois é a nossa própria história, a 
história da nossa formação.

– E essa identidade mais aberta, mais plural, 
é positiva? Amplia possibilidades para novos 
caminhos, para encontrar saídas? 
– Por conta de meus trabalhos acadêmicos, tenho 
girado um pouco pela Europa e vejo o valor que eles 

dão ao Brasil por termos essa abertura cons truída 
num processo intercultural. Quando você tem uma 
cultura mais híbrida, intercultural, ela tende a ser 
mais flexível, mais aberta e mais criativa. Quanto 
aos caminhos, eu acho que eles devem ser abertos 
na fronteira desses encontros culturais. o Sebrae 
está fazendo um trabalho – o MS Sem fronteiras, 
com parceria do governo do estado – que considero 
um caminho importante, porque do ponto de vista 
colonial nós ficamos de costas para nossos vizinhos. 
Embora do lado do Paraguai isso seja menos acen-
tuado, pois temos uma unidade cultural Guarani – e 
para eles nunca houve fronteira –, do lado boliviano 
os fluxos não foram os mesmos, e a gente sabe que 
ali a fronteira se fecha facilmente. Agora, nós temos 
que construir essas pontes porque elas podem dar 
outras respostas continentais. 

– E nesse aspecto, qual o papel de Mato Gros-
so do Sul?
– Acho que Mato Grosso do Sul tem potencial para 
exercer papel importante na bacia do rio da Prata. 
Eu diria que no Brasil não tem estado mais platino 
que o nosso. Dois de seus maiores rios constituem 
nossos principais limites, motivo pelo qual alguns 
nos chamam de “mesopotâmia” brasileira. Mas há 
outros estados também que podem exercer esse pa-
pel associado a nós e já o vêm protagonizando. rio 
Grande do Sul, por exemplo, em relação ao uruguai, 
à Argentina, tem um papel muito forte. Eu acho 
que o Brasil tem papéis a exercer nessa bacia e Mato 
Grosso do Sul já deveria ter protagonizado esse lu-
gar. Como falei em outras ocasiões, praticamente 
perdemos a função de passagem de mercadorias 
do norte para o sul. A ferronorte desviou um pou-
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co desse fluxo e nós perdemos muito do papel que 
exercíamos antes nesse grande corredor, até mesmo 
no fluxo rodoviário de passageiros. hoje, os ônibus 
mais passam do que saem daqui. A gente tem que 
conquistar o usufruto de certos posicionamentos es-
tratégicos e os potenciais já existentes para incentivar 
um processo de desenvolvimento mais endógeno. 
Isso tenho escrito e discursado por aí, e tomara que 
seja entendido o papel que Mato Grosso do Sul pode 
exercer em relação à sua localização e ao que poderia 
fazer pelo Brasil e pela América Latina. 

– Nesse momento, o movimento leste-oeste 
teria mais facilidades para ser intensificado 
do que o norte-sul?
– Em relação a São Paulo, não fomos nós, propria-
mente, que construímos o fluxo, mas ele avançou 
até nós e foi facilitado pelos projetos rodoviários da 
época dos militares, que hoje já estão obsoletos. o 
conhecido sociólogo francisco de oliveira já tinha 
demonstrado em um de seus trabalhos dos anos 
1970 que Mato Grosso do Sul não era uma peri-
feria, e sim um prolongamento da economia pau-
lista. foi, de fato, um processo que veio de lá para 
cá e continua prosseguindo e gerando uma série 
de subalternidades. Em tudo isso, o que devemos 
aprender é como gerar modelos menos excludentes 
nessas relações criadas com São Paulo e o sudeste 
de modo geral. Existe um esforço governamental 
do ponto de vista econômico para intensificar a li-
gação de Mato Grosso do Sul com os estados de 
Santa Catarina, Paraná e rio Grande do Sul, com 
vistas a uma participação mais ativa no Mercosul. 
Essa política é interessante na medida em que se 
apresenta como alternativa ao fluxo de São Paulo 
e como estratégia de maior inclusão no Codesul e 
no Mercosul, na bacia do rio da Prata. Mas nós não 
temos ainda uma política estratégica consistente de 
relacionamento com os estados e países vizinhos 
mais ao norte. é preciso pensar nela.

– Como pesquisadora que trabalha com de-
senvolvimento local, qual o seu olhar a res-
peito da questão da mundialização, dos terri-
tórios ampliados, da inter-relação de culturas, 
da conexão direta entre global e local, redu-
zindo a relevância do nacional?
– Quando se fala em mundialização, globalização – 
que muitas vezes eu chamo de globalidade, porque 
a globalização é a ação, é o fluxo; e globalidade 
é a condição de estar conectado, é o mundo em 
rede – tem-se uma condição nova, de conectividade 
total. Como se está nessa condição, as ações intera-
tivas resultam em interdependência e isso significa 
que o mundo virou um sistema. Claro que o mundo 
natural é um sistema, mas do ponto de vista das 
conexões sociais ele virou um sistema praticamente 
perceptível a partir dos anos 1980. E quando você 
tem um sistema em que tudo interage, ao mexer 
em um ponto interfere-se em outro. Mas quem in-
terage? Não é o mundo, e sim os lugares do mun-
do, pois são pontos que se interconectam. reitero o 
que Milton Santos já dizia, que são os lugares que 
se globalizam e, nesse aspecto, inexiste um espaço 
global, mas lugares globalizados. 

– Como assim, se atualmente o conceito de 
global já é relativamente de senso comum 
para grande parte da população? 
– Levando na brincadeira, a gente se pergunta: onde 
está o espaço global, como chegar lá? A realidade 
é que não existe espaço global, o que existe são lu-
gares conectados e, quanto mais eles se conectam, 
mais se interferem, num deslocamento cada vez 
mais ágil e rápido de ideias, de pessoas e de bens. 
E, também conforme Milton Santos, eu acho que a 
globalização em si não tem nada de ruim. A conecti-
vidade é fruto da chamada 3a revolução industrial, 
que contribuiu no avanço das comunicações, dos 
elos estabelecidos no mundo. A questão que se co-
loca para explicar a perversidade do sistema global 
é sobre quem primeiro se apropriou desses meios 
– ou seja, as multinacionais que acabaram por se 
impor, pois controlaram primeiro essas conexões e, 
por meio delas, criaram formas hierarquizadas de 
controle e uma política de imposição sobre a eco-
nomia dos Estados nacionais. Estes, mesmo se con-
siderando soberanos, ficaram um pouco impotentes 
com a dificuldade de exercer controle, que antes se 
dava apenas dentro de um território limitado por 
fronteiras físicas. Nesse contexto, as multinacionais, 
desde a época do neoliberalismo, pregam o discur-
so de que não existe mais o Estado nacional, que o 
mundo se restringe entre local e global. trata-se de 
um discurso muito perigoso, pois, na realidade, o 
Estado nunca desapareceu e nem deve fazer isso. Ele 
se reformula, mas não desaparece, como também 
não há só o local e o global. Aliás, que global? o 
que há é um local que se relaciona com outro local, 
organizando-se do ponto de vista territorial em múl-
tiplas escalas. Então não se pode falar que desapa-
receu o regional, o estadual ou o federal, e sim que 
se fortaleceu o local. 

E, nesse mundo conectado, o que mudou a par-
tir dos anos 1980 foi a nova condição planetária, 
que passou a ser regida pela lei dos sistemas. Além 
disso, é preciso lembrar que o mundo em rede é 
considerado um sistema complexo. Afinal, a huma-
nidade se organizou inicialmente no nível micro e 
foi avançando para escalas regionais e nacionais, 
até atingir o nível macro. Do século xv para cá, as 
conexões por via comercial avançaram muito em 
termos de mundialização. Emergiu nesse processo 
um mundo complexo, organizado em diversas es-
calas. Como um macrossistema complexo e auto-
-organizado, ele precisa buscar em suas entranhas 
as respostas para seu reequilíbrio dinâmico. Num 
sistema complexo, onde é possível conhecer as 
complexidades e intervir nelas? Quanto mais micro 
for a escala, melhor. Não é à toa que nós estamos 
falando de nanotecnologia, já que no microssiste-
ma se apreende de forma mais profunda a com-
plexidade. Cada microssistema está mais preparado 
para dar as respostas ajustadas a si mesmo, pois 
cada um tem sua especificidade. o mundo com-
plexo é constituído de uma grande diversidade de 
microssistemas que buscam respostas para si, mas 
ao mesmo tempo se articulam.

– Em termos de populações, seriam os habi-
tantes de cada lugar?
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– De modo geral, sim. No caso das sociedades exis-
tentes no planeta, que micro é esse? é a escala de 
organização social no território vivido. Mas por que o 
território vivido? é nele que as pessoas vivem corpo-
ralmente, onde criam seus valores, onde se conhecem 
e estabelecem vínculos. é o lugar onde o indivíduo 
constrói e absorve a cultura com todos os seus sa-
beres e respostas para metabolizar as informações e 
tudo o mais que vem de fora. Parte-se da ideia de que 
as respostas mais adequadas para cada lugar são da-
das por quem vivencia os territórios locais, portanto 
são as pessoas comprometidas com ele, independen-
te do fato de nele terem nascido. o desenvolvimento 
local consiste num processo em que os integrantes 
do território vivido desenvolvem competências e ha-
bilidades para deflagrar um protagonismo no em-
preendimento e na gestão de ações para um futuro 
comum, num processo cooperativo. A sustentabili-
dade local, nesse caso, pode ser buscada em todas 
as dimensões do ambiente natural e construído – so-
cial, econômico, político e cultural. Mas em desen-
volvimento local não se resolvem as coisas de forma 
isolada, e nem só no local se buscam recursos. Cairía-
mos num localismo sem sentido para hoje. Como os 
territórios locais estão totalmente conectados entre 
si, se beneficiam facilmente da chegada de informa-
ções, bens e pessoas oriundas do mundo inteiro. o 
que se precisa aprender em cada território vivido é 
como transformar em conhecimento todos esses re-
cursos vindos de fora. A informação é o que se veicula 
e o conhecimento é o que se incorpora em forma 
de competências e habilidades para se poder atuar 
de forma ajustada às especificidades locais, no aqui e 
agora, frente à velocidade atual dos acontecimentos 
no mundo. os saberes locais são aqueles enraizados 
nas pessoas e organizações de cada território, sejam 
os chamados saberes tradicionais ou aqueles sistema-
tizados como saber técnico ou científico. territórios 
inteligentes conseguem combinar constantemente 
todos esses saberes em soluções criativas e inovado-
ras para garantir sua sustentabilidade diante da insta-
bilidade do mundo. o Brasil, diferente da Europa e do 
Canadá, avançou pouco na reflexão e na operaciona-
lização desses processos.

– E qual é o papel da academia na construção 
dessa inteligência?
– Não só da academia, mas de todos, sejam indi-
víduos e organizações. Claro que se parte do pro-
tagonismo dos atores locais, mas realmente as 
políticas públicas podem incentivar esse processo. 
Na medida em que a sociedade se mobiliza, as or-
ganizações locais podem apoiar seus projetos de 
desenvolvimento, partindo do pressuposto de que 
cada indivíduo ou organização é detentor de um 
tipo de saber. o Sebrae, por exemplo, tem o sa-
ber da articulação, o Senai, da formação técnica, a 
oCB, do cooperativismo, determinada universidade 
é forte em um tipo de conhecimento, outra insti-
tuição dedica-se a outro campo, as escolas técni-
cas têm a capacidade de formar o técnico e, assim, 
todo mundo pode entrar. Na realidade, são as or-
ganizações assumindo papéis junto às coletividades 
que se mobilizam para protagonizar e gerenciar seu 
próprio desenvolvimento de forma endógena.

Em Campo Grande, temos um exemplo muito 
bonito que nem foi conduzido por política pública, 
aparecendo como mérito de um conjunto de va-
riá veis que convergiram historicamente no processo 
de construção e organização do Parque residencial 
Maria Aparecida Pedrossian. hoje esse bairro con-
ta com uma série de projetos de iniciativa dos mo-
radores na melhoria das condições gerais de vida, 
com apoio de universidades, órgãos técnicos, go-
vernamentais e empresas, entre outros. Chapadão 
do Sul é outro exemplo interessante no que se re-
fere às pessoas envolvidas com o Arranjo Produti-
vo Local da Soja. Eles têm um sistema coletivo de 
aprendizado, constituído informalmente pelos pro-
dutores graças a um alto nível de sociabilidade local 
(festas de aniversário, casamentos, batizados, entre 
outros eventos), que facilita a interação e comuni-
cação entre eles. Ao mesmo tempo, têm o suporte 
de várias organizações, do qual fazem parte um ins-
tituto de pesquisas construído com apoio deles e a 
Embrapa, entre outros organismos. As tecnologias 
de vanguarda na área da produção agrícola de soja 
no estado geralmente têm início por lá. Essa capa-
cidade de dar respostas criativas rápidas emerge, 
em grande parte, desse processo de aprendizagem, 
combinando-se saberes. Existem outros exemplos 
dessa natureza, que pude detectar por meio de 
pesquisas em outros arranjos produtivos locais de 
Mato Grosso do Sul.

– Essas colocações são animadoras, mas o 
que elas representam num contexto em que o 
lado individual parece prevalecer? 
– realmente, a forma como a história foi conduzida 
aqui desde os bandeirantes foi de competitividade, 
do tipo “salve-se quem puder” e, comparado com 
outras regiões, talvez esse lado ainda prevaleça, in-
clusive nas empresas que têm esse perfil muito forte. 
Mas em alguns lugares do estado, até pela história 
e pelo contexto espacial como foram constituídos, é 
possível perceber uma diferença. Chapadão do Sul, 
que eu citei anteriormente, é um deles, em que a 
cultura de integração das pessoas se fez necessá-
ria durante a formação do município, em condições 
iniciais de isolamento e de primeiras experiências de 
agricultura em solos ácidos do cerrado. Bonito tem 
outra história bem interessante de processo inte-
rativo de cooperação e aprendizagem na atividade 
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ecoturística, mas é um caso específico, construído 
em situação de cultura de fronteira e de um coro-
nelismo remanescente. é preciso conhecer essas es-
pecificidades territoriais para se compreender como 
foram desenvolvidas as formas de solidariedade e de 
produção de conhecimento coletivo. Eu acho que 
as universidades têm que se predispor a diagnos-
ticar os diversos territórios para compreender suas 
especificidades, facilitando a condução de iniciativas 
de desenvolvimento local. Claro que existem lugares 
em que a mobilização vai ser muito mais difícil, es-
pecialmente quando as relações são muito subalter-
nizadas. é mais complicado nesses casos despertar 
potencialidades, quebrar culturas enraizadas.

– Sua trajetória profissional registra um gran-
de trabalho de integração entre a academia e 
diversos setores da sociedade. Que atividades 
são mais expressivas nessa trajetória?
– Em minha carreira comecei me fortalecendo na 
Geografia urbana e, por formação, com um veio na 
área econômica. Quando vim para Campo Grande 
me engajei na luta para criar o Instituto de Planeja-
mento urbano (Planurb), onde permaneci por prati-
camente 15 anos como conselheira. Mais tarde, aca-
bei abraçando questões relacionadas ao desenvolvi-
mento local, fortalecida por contatos com colegas 
europeus e canadenses da Economia e da Geografia. 

Esse percurso continuou quando fui convidada 
para integrar, em 2003, uma rede de pesquisa na-
cional sediada no Instituto de Economia da univer-
sidade federal do rio de janeiro – rede de Pesqui-
sa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos 
Locais (redeSist). Embora predominem economis-
tas nesse grupo, meu olhar tem sido sobretudo de 
natureza territorial, portanto não só econômico, 
mas também social e humanístico, político e cul-
tural. De minha parte, acho interessante não só o 
fato de trabalhar a questão do arranjo no âmbito 
do desenvolvimento local e da criação de territó-

rios inteligentes, como 
também o fato de a re-
deSist ter atuação muito 
próxima às políticas pú-
blicas nacionais, o que 
nos possibilita oportuni-
dades de contato direto 
com ministérios e orga-
nizações governamentais 
dessa instância. No ano 
passado, por exemplo, 
fui convidada para o de-

bate sobre o plano estratégico Brasil Maior, do Mi-
nistério do Planejamento, para discutir as políticas 
de desenvolvimento regional e local, e ainda pelo 
Ministério da Integração Nacional e pelo BNDES nas 
discussões iniciais feitas pelos ministérios sobre a er-
radicação da miséria. Esse tipo de participação tem 
ampliado minha visão de mundo. Essa rede de pes-
quisa tem procurado compreender os arranjos pro-
dutivos locais, tanto na área de produção industrial 
e agrícola como na de serviços. A cultura geradora 
de negócios também serviu de foco, levando-se em 
conta grandes festas brasileiras, como o carnaval, 
Sírio de Nazaré, festa de São joão em Campina 
Grande, entre outras. Agora nós vamos entrar na 
questão do complexo industrial da saúde, um gran-
de gargalo brasileiro, um grande desafio.

Então, atualmente é muito forte para mim a 
questão dos arranjos dos sistemas produtivos locais, 
vista na abordagem territorial. Mas tem um outro 
lado, o desenvolvimento territorial sustentável, que 
trabalho com meus colegas de outros países. hoje 
estou como diretora acadêmica pela uCDB em um 
master em Desenvolvimento territorial Sustentável, 
oferecido pelo programa europeu Erasmus Mun-
dus, do qual participam mais três universidades 
(Sorbonne, de Paris, Louvain, na Bélgica e Pádua, na 
Itália). os alunos, que vêm do mundo inteiro, ficam 
seis meses em cada país e nós, professores, também 
giramos. Essa troca tem sido muito rica.

– O que a faz se mobilizar tanto em prol des-
sas áreas de trabalho?
– Eu tenho uma influência, como já disse, muito 
forte do meu grupo, além, é claro, de um pensa-
mento próprio. Nunca me enquadrei em um parti-
do, minha militância sempre foi em sala de aula e 
pela publicação dos resultados de minhas pesqui-
sas. Penso que é a minha forma de transformar o 
mundo. 

 – Qual a maior recompensa de toda essa de-
dicação?
– Bom, em parte, o retorno que os alunos têm me 
dado. A maior recompensa que um professor tem é 
quando um aluno segue um caminho similar ao seu 
e o supera, pelo menos academicamente. Por outro 
lado, sinto-me recompensada pelas mudanças ob-
servadas junto às coletividades que estudo e pelos 
resultados das políticas públicas em cuja elaboração 
tenho participação.

Abrindo minha tese de doutorado, coloquei 
como epígrafe o trecho de uma fala de “meu mes-
tre” Ignácio de Mourão rangel. retirei de uma en-
trevista concedida por ele e que resume bem o que 
penso a respeito: 

“Muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas se 
eu não fizer não se vai perder grande coisa não. / 
Atrás de mim há gerações de pessoas que eu ajudei 
a formar, por enquanto essas pessoas se referem a 
mim com uma espécie de respeito reverencial e se 
embaraçam ao se referir ao meu trabalho. / Quando 
eu faltar elas terão maior desembaraço e vão dizer 
muito mais coisas do que estão dizendo agora.”

Acho que é isso... A gente passa por aqui e tem 
que deixar sementes boas... 

é graduada em Geografia pela unesp (1970), com mestrado em Geografia (Geografia humana-
-urbana) pela uSP (1979) e doutorado em Geografia (Desenvolvimento regional) pela unesp 
– Presidente Prudente (2000). tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Desenvolvi-
mento Local/regional e Geografia urbana, atuando principalmente nos temas: desenvolvimen-
to local, desenvolvimento territorial, cidade e arranjo produtivo local. Atualmente é professora 
titular do mestrado em Desenvolvimento Local da uCDB – Campo Gran de-MS, coordenadora 
científica da Acteurs Pratiques recherches Européennes Internationales pour le Développement 
Durable (APrEIS-frança) e pesquisadora da rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inova-
tivos Locais (rEDESISt- ufrj). é membro associada da Association Science regional de Langue 
fran çaise (ASrDLf) e titular de cadeira do Instituto histórico e Geográfico de Mato Grosso do 
Sul (IhGMS). é coordenadora pelo Brasil de um mestrado internacional em Desenvolvimento 
ter ritorial Sustentável pelo Programa Erasmus Mundus com três universidades europeias (Sor-
bonne-Paris 1, Louvain-Bélgica e Pádua-Itália).
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O músico Otávio Neto, 37 anos, com mais de 
duas décadas de carreira, participante de varia-
dos projetos sonoros, tem um sonho: imagina um 
grande festival de música instrumental realizado 
em Mato Grosso do Sul. Um evento com som, 
palco, iluminação de qualidade, oferecendo con-
dições para que músicos locais possam se revezar, 
mostrando domínio técnico, sensibilidade e, acima 
de tudo, criatividade durante as apresentações. 
Otávio é categórico: “Há uma cena de música ins-
trumental em Mato Grosso do Sul que ainda não 
se tornou tão visível por falta de uma promoção 
que sirva de vitrine para os músicos que se dedicam 
a esse tipo de proposta”. Na lógica construída pelo 
músico, os projetos instrumentais acontecem de 
forma isolada, sem integração entre si, principal-
mente na hora de divulgá-los.

No tal festival imaginado por Otávio, se por 
um lado os holofotes jogariam luzes apenas nas 
propostas musicais que dispensariam a palavra nas 
composições, por outro não haveria fronteira de 
ritmos e estilos: o jazz fusion dialogaria com o cha-
mamé, o rock progressivo com a MPB, o baião com 
o bebop e o choro com a polca paraguaia. Seria 
uma festa sem fronteiras.

Música

Talentos não faltam
insTruMenTal

No início do segundo semestre de 2012, quan-
do este texto ganha forma, o festival é ainda ape-
nas um sonho. Não há nada formalizado em torno 
dele – nem mesmo um projeto no papel. É algo 
ainda no campo da idealização. No entanto, se 
por acaso a ideia recebesse condição de realização, 
quais seriam os músicos que participariam dele, por 
quais motivos deveriam entrar, quais as credenciais 
de cada um? Como curadores do hipotético festi-
val, fomos atrás de alguns nomes que apostam na 
música instrumental sul-mato-grossense.

A conversa com o dono da ideia do festival é 
o primeiro passo para descobrir os tais nomes. De 
início, surge a pergunta: existe música instrumen-
tal no estado? Otávio Neto não titubeia: “Sim, com 
certeza. E não é de hoje. Lembro que há uns 20 
anos ia ao Teatro Dom Bosco assistir ao Miguel Tat-
ton se apresentar. Era algo muito bom. Inspirador 
mesmo. Porém, era uma coisa esporádica, não ha-
via continuidade por falta de incentivo, acho que 
eram promoções que ficavam inibidas”.

Miguel Tatton, na verdade, existiu somente em 
um projeto: o primeiro disco autoral lançado pelo 
músico Jaime Miguel Barrero, 58 anos, mais co-
nhecido como Miguelito. O ano era 1992, época 
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que marcou o fim da era 
de ouro do vinil e assis-
tiu à chegada triunfal do 
compact disc (CD). Mesmo 
assim, o álbum saiu ainda 
no formato LP – até hoje o 
material não ganhou edição 
em CD. Um festival de mú-
sica instrumental no estado 
não poderia receber esse 
nome se Miguelito não es-
tivesse presente.

“Usei o Tatton para ho-
menagear minha avó, que 
era inglesa, mas foi somen-
te naquele disco”, lembra 
Miguelito. Ele é um dos mais antigos batalhado-
res do segmento. Desde a década de 1960 so-
brevive de música. Já teve grupo de baile e rock. 
foi técnico de som, produtor, atuando ao lado de 
nomes importantes do cenário local e nacional.  
Sobre a possível viabilidade comercial da música 
instrumental, é taxativo: “É um sonho”. Por ou-
tro lado, avalia que a dedicação a um segmento 
no qual o músico depende somente da execução 
do instrumento é fundamental para o desenvolvi-
mento técnico e criativo. “É onde se pode mostrar 
a evolução de um músico, isso porque é necessário 
estudar muito harmonia, escala. O aperfeiçoamen-
to precisa ser constante.” Também concorda que 
um festival poderia trazer visibilidade ao estilo.

“Lembro que quando Pedro Ortale estava à fren-
te da fundação de Cultura de MS, chegamos a falar 
sobre a possibilidade de reunir os músicos locais em 
um grande festival de música instrumental.” A con-
versa não foi adiante. A aproximação de Miguelito 
dos temas baseados somente na execução instru-
mental iniciou na década de 1970, quando inte-
grou o lendário Zutrik. “Para não confundir as pes-
soas, criamos o Lodzy – era o Zutrik tocando sem 
utilização de vocais. Era o tempo do rock sinfônico. 
fomos influenciados pelo músico Ricky Weikman e 
o som dos sintetizadores. Chegamos a gravar apre-
sentações, mas não lançamos.”

Miguelito gosta de utilizar o termo “autoral” 
para definir os projetos de música instrumental que 
produz. Nos lançamentos autorais procura, mes-
mo misturando ritmos, facilitar a audição dos não 
iniciados no estilo. “Não é necessário exagerar no 

improviso. Eu também não gosto quando o músico 
improvisa demais. Consigo ouvir uma, duas músi-
cas. Depois disso fica algo muito cansativo.”

Em 2004, lançou o segundo registro oficial so-
mente com faixas autorais. Contou com a partici-
pação de 26 músicos, a grande maioria de Mato 
Grosso do Sul. Também incluiu convidados de fora, 
como o francês Idriss Boudrioua e o trompetista 
Márcio Montarroyos. No fim de julho de 2012, ace-
lerava a gravação do terceiro álbum autoral, “Ama-
zônia”, com mais convidados de outros pontos do 
Brasil e até do exterior. “Sempre que um músico 
talentoso passa por aqui, convido-o para participar 
dos meus projetos. Tiro dinheiro do próprio bolso 
para pagar, não acho que o Estado tem a obrigação 
de custear tudo que se refere à produção artística”, 
aponta.

Miguelito promete fusão de ritmos liderada por 
seu teclado, mas abrirá ainda espaço para metais 
(uma das suas paixões musicais), violões e per-
cussões. Entre os encontros de ritmos aposta na 
conversa instrumental entre a música cubana e a 
brasileira. quanto a um futuro festival no estado, 
gostaria que os participantes somente colocassem 
em cena temas autorais.

Se os quesitos música autoral e trajetória fo-
rem realmente levados em consideração, o músico 
Bibi do Cavaco tem lugar garantido nesse festival 
de música instrumental. Desde a adolescência, o 
campo-grandense, atualmente com 44 anos, par-
ticipou de vários projetos, do rock ao samba. Mas 
foi circulando por este último que passou realmente 
a ser conhecido da cena musical de Mato Grosso 
do Sul. foi integrante do Zuera, com o qual gravou 
LP, no início da década de 1990, iniciando inclusive 
carreira fora do estado.

Com a extinção do grupo, integrou vários pro-
jetos, mas em 2004, por meio do incentivo do 
fundo de Investimentos Culturais de MS (fIC), 
conseguiu realizar um antigo sonho: CD com fai-
xas instrumentais autorais. O resultado foi o álbum 
“Nosso Choro”, investida ousada, destacando o 
choro em tratamento contemporâneo, respeitan-
do a estrutura tradicional, porém alimentando-o 
de elementos pouco usuais nesse tipo de projeto, 
com a utilização de instrumentos como o teclado, 
o baixo e a percussão mais intensiva.

Com o material pronto, teve dificuldade para 
fazer apresentações. A solução foi criar um grupo 
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que pudesse divulgar suas criações, como também 
relembrar clássicos do choro e tentar algo novo 
– ritmos regionais em arranjos marcados pelo ins-
trumental típico da roda de choro. foi dessa ma-
neira que surgiu o Pantachoro. “O grupo não é 
totalmente instrumental, mas existem temas sem 
letras.” Bibi ainda explica que a cena da música 
instrumental no estado melhorou muito nos últi-
mos anos, devido a projetos surgidos de iniciati-
vas dos artistas e à criação do curso de Música na 
Universidade federal de Mato Grosso do Sul. “Ao 
mesmo tempo em que a faculdade valorizou os 
espetáculos de música erudita, surgiram grupos de 
jazz, em que o destaque é o virtuosismo do músi-
co”, destaca Bibi.

Outro destaque de um possível festival seria 
Marcos Assunção, 30 anos, recém-formado pelo 
curso de Música da Universidade federal. Mesmo 
com formação acadêmica, sua experiência musical 
nasceu do contato com o rock e o pop. Atualmente, 
sem buscar uma definição para o que produz sono-
ramente, diz que gostou da classificação sugerida, 
em tom de brincadeira, por um amigo: jazz caipira. 
“Pode até ser isso mesmo”, considera, brincando. 
Com dois álbuns lançados – “Tô Chegando” (2009) 
e “Eu, a viola e Eles” (2011) – mantém agenda de 
apresentações, incluindo participação em festival 

fora do Brasil e organização de projeto de inicia-
ção e aprimoramento musical. Diz que suas com-
posições recebem influências do clássico, do jazz, 
da MPB e, mais recentemente, da música rural do 
centro-oeste. Porém, acima de tudo, mesmo com 
tantos elementos estéticos e técnicos, afirma que o 
mais importante é fazer com que o público tenha 
reações positivas à execução: “A música tem que 
emocionar. Tem que ser uma trilha sonora para a 
plateia”. Aponta que a música instrumental pro-
duzida no estado, caso receba o incentivo devido, 
pode surpreender nacionalmente. “Temos músicos 
excelentes atuando em Mato Grosso do Sul, que 
nos últimos anos têm conquistado seus espaços 
fora daqui, como é o caso de Wlajones Carvalho, 
Adriano Magoo, Sandro Moreno, entre outros. Nin-
guém aqui é capivara. Há muito talento a ser mos-
trado”, enfatiza. 

Também haveria na reunião de instrumentistas 
locais espaço para o músico ceareanse francisco 
Antônio dos Santos, 72 anos, mais conhecido como 
Maestro Assis, representando os veteranos que ba-
talharam pela música instrumental na região. Nas-
cido em Aurora (Ceará), chegou a Mato Grosso do 
Sul na década de 1960, quando atuava como músi-
co em um circo. Sempre se dedicou aos instrumen-
tos de sopro e fez do saxofone sua arma em busca 
de melodias, ritmos e vibração. A experiência o fez 
cético quanto à maior abrangência da música ins-
trumental. “As pessoas gostam da palavra cantada, 
por isso a música somente instrumental não tem 
tanto público”, avalia.

Mesmo assim, diz colocar no meio das apre-
sentações que faz com outros músicos temas ins-
trumentais que podem destacar a bossa nova, o 
jazz, a rumba e o samba, entre outros. Planeja um 
álbum somente com músicas de Luiz Gonzaga, e 
outro com suas composições. quando questionado 
se achava viável um grande festival em Mato Grosso 
do Sul, responde: “Com certeza, talentos não fal-
tam por aqui. Nesse evento, o público poderia saber 
como a música pode emocionar e tocar a todos”, 
destaca. Então, anotado: um festival de música ins-
trumental seria uma excelente oportunidade para 
nossos músicos provarem mais uma vez que poe-
sia não vem somente das palavras, o lirismo vindo 
dos sons dos instrumentos seria um momento de 
encantamento. A lista de convidados, além dos ci-
tados acima, poderia incluir, entre outros, Anderson 
Rocha, Marcelo Loureiro, Almir Sater...

Acima, Marcos Assunção.
Abaixo, Bibi do Cavaco  
e Maestro Assis.  
Músicos com trabalhos 
autorais e abertos a 
influências diversificadas 
mostram que a poesia não 
vem só das palavras.
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VVocê está parado no cruzamento da Afonso 
Pena com a 13 de Maio, esperando o sinal ficar ver-
de. Ele abre, mas, em vez de atravessar, pessoas na 
faixa de pedestres começam a dançar, incorporan-
do passantes, sol e sombras, buzinas, poeira, as-
falto: a cidade. Só viu quem esteve nas imediações 
no dia nove de maio, durante a estreia do “Sem 
Cerimônia”, projeto de dança que ganhou o Prê-
mio Funarte Artes na Rua 2011. “A surpresa está 
embarcada na natureza do projeto, pois gera um 
‘estalo’ sistêmico da intervenção, diferente de uma 
apresentação tradicional de dança”, conta Yan Cha-
parro, um dos integrantes do Conectivo Corpoman-
cia, realizador do “Sem Cerimônia”.

Com cinco artistas intérpretes-criadores de dan-
ça, um músico e os encarregados da produção e 
filmagem, eles estão fazendo dez intervenções nas 
vias públicas de Campo Grande, buscando o públi-
co no fluxo da cidade, sem divulgação prévia. Duas 
apresentações, previstas para o início de 2013, se-
rão realizadas em um lugar de abandono da cida-
de, convidando o olhar do público para um espaço 
pouco conhecido. A ideia é de que a dança, cons-
truída a partir da rua e para a rua, transforma a 
relação ordinária que o sujeito está acostumado a 
ter com o lugar no cotidiano. “Queremos construir 
um diálogo com a cidade, ser-cidade, apropriar e 
ser apropriado pela mesma.”

Nesse processo, os dançarinos Franciella Cava-
lheri, Marcos Mattos, Paula Bueno, Renata Leoni e 

Yan Chaparro fazem estudos prévios sobre a cida-
de e o corpo, unindo vivências corporais e reflexões 
políticas e estéticas. Mesmo assim, a hora da inter-
venção é tão cheia de descobertas para os artistas 
quanto para o público. No meio do trânsito intenso 
no “centrão”, com seus comerciantes, estudantes, 
vitrines, apelos a todos os sentidos, a performance 
também se compõe de uma maneira nova. “Senti 
muito carinho por tudo que estava à minha volta, 
pelos sorrisos desconfiados, pelas falas assustadas 
e pelos olhos surpresos”, diz Yan. No meio dos ba-
rulhos e percepções inesperadas, ele conta, à sua 
maneira poética: “Eu me vi como um ponto de in-
terrogação em meio a falsas afirmações”.

A arte de criar em conjunto
O processo de criação do “Sem Cerimônia” tem 

aspectos em comum com os outros três projetos de 
dança sul-mato-grossenses que ganharam editais 
nacionais em 2011 e apresentaram seus trabalhos 
no segundo semestre de 2012. Todos apostam na 
criação coletiva, na investigação, no registro e na 
divulgação do processo criativo.

Para Chico Neller, diretor e coreógrafo que ga-
nhou o Prêmio Klauss Vianna 2011 para comemo-
rar os 25 anos da Ginga Companhia de Dança, a 
questão do dançarino-criador é fundamental e ain-
da incipiente no estado. “Primeiro levantei a ques-
tão: eles estariam preparados? O que eu vi é que 
houve um sofrimento de início, por muitos estarem 
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acostumados a ter alguém para dirigir o movimen-
to, a dança, mas agora, neste espetáculo, a decisão 
foi 100% dos dançarinos e isso foi muito especial.” 
Por isso, explica Neller, o projeto “Estudos de Super-
fície” é de criação e também de formação. Por meio 
do trabalho com artistas experientes e pela remune-
ração, a companhia incentiva e dá oportunidade ao 
surgimento de novos coreógrafos e dançarinos cria-
dores – na equipe atual, Ana Carolina Brindarolli, 
Breda Naia Maciel, Cibele Otoni, Gustavo Lorenço, 
Nathalia Sposito, Priscila Roberta Alves Lemos e We-
lington Moraes. 

O ponto de partida do espetáculo foi uma obra 
de referência do grupo, “Superfície do Homem”, 
de 2004. Ela foi vencedora no Festival de Dança 
de joinville de 2006 e indicada ao prêmio de me-
lhor coreografia, destacada por críticos como Sigrid 
Nora, Sônia Motta e Roberto Pereira como um es-
petáculo com ótimo entendimento da contempo-
raneidade, de composição, pesquisa e dramaturgia 
excelentes. “Nós decidimos recriar um espetáculo 
que tem a cara do Chico Neller e pensar nisso: o 
que é essa cara? Existe uma identidade, uma manei-
ra particular de fazer dança que representa a Ginga 
e o Chico?”, questiona Renata Leoni, produtora do 
projeto. “A ideia também é reconhecer, nesse ani-
versário de 25 anos, o papel da Ginga como grupo 
formador e como referência na criação em dança 
em Mato Grosso do Sul.” Renata já foi bailarina da 
companhia (de 1991 a 2000) e comenta que a ex-
periência de criar em conjunto costuma ser absor-
vente. “É difícil, tem altos e baixos, é um processo 
muito intenso.”

Outro vencedor do Klauss Vianna 2011, o espe-
táculo “Singulares” celebrou também o aniversário 
de um grupo, a Cia. Dançurbana, e teve como foco 
a valorização dos intérpretes-criadores. Comemo-
rando dez anos, a companhia se vale do hip-hop 
como linguagem coreográfica principal, com mui-
tos recursos da dança contemporânea.

“A pesquisa do ‘Singulares’ teve seu início com a 
escrita da história de vida de cada intérprete, sem-
pre tentando fazer uma analogia com a dança, so-
bre como a dança entrou na vida deles e como ela 
está hoje”, explica o diretor Marcos Mattos. A partir 
de uma lista que fizeram em conjunto, de expe-
riências individuais significativas e vivências em co-
mum, os intérpretes remontaram a momentos em 
que a dança marcou suas trajetórias – para muitos, 
a partir de projetos sociais realizados na periferia de 
Campo Grande. “Singulares, neste caso, é plural”, 
diz o diretor, explicando que criaram o roteiro e os 
temas em conjunto. 

Como a composição coletiva traz muitas infor-
mações e sugestões, Mattos conta que penou para 
achar uma síntese que descrevesse o “Singulares”. 
“Em uma conversa informal com uma das provo-
cadoras do trabalho, ela me perguntou se eu sabia 
sobre o que o espetáculo ia falar, e era pra eu tentar 
traduzir tudo em uma palavra. Não consegui, pois 
vinham milhares de coisas na cabeça, principalmen-

te em se tratando da história de vida de cada intér-
prete e de como eles enxergam a dança que prati-
cam.” Depois de muito falar e ouvir, o diretor des-
cobriu duas palavras que norteiam e delimitam o 
projeto: relação e dependência. “O espetáculo fala 
sobre pessoas que se relacionam e que dependem 
ou não umas das outras, num paralelo com as vi-
vências e experiências de vida desses intérpretes, de 
uma forma subjetiva, particular.”

Sobre o processo de criação coletiva, o projeto 
“inocência” chegou ao ápice da colaboração entre 
pessoas e áreas. Ele é outra realização do Co nectivo 
Corpomancia e também ganhador do Klauss Vian-
na 2011. No processo de criação, a cenógrafa e fi-
gurinista Mary Saldanha e a assistente de direção 
Franciella Cavalheri chegaram a fazer tai chi chuan 
nos preparativos para viver o projeto, enquanto a 
dançarina Renata Leoni se enveredava não só na 
criação coreográfica, mas, aproveitando sua gra-
duação em Química, na discussão de detalhes sobre 
a molécula de sacarose para a figurinista montar 
o cenário com algodão-doce. “isso quer dizer que 
a construção do espetáculo foi realmente a partir 
do entendimento do corpo. Outra característica é 
a total integração dessas áreas. Ao mesmo tempo 
em que cada uma tem um papel no projeto, não 

Aqui, integrantes do
Dançurbana em 
“Singulares”,
em espetáculo (ao lado)
e ensaio (embaixo).

Na página 22, dançarinos
do Corpomancia
surpreendem público
no centro da cidade:
“Sem cerimônia” foi 
criado na e para a rua.
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há fronteiras nas possibi-
lidades de colaboração”, 
explica a diretora Paula 
Bueno, que “dá a base 
da criação coreográfica e 
palpita em todas as áre-
as, tentando amarrá-las”. 
Nessa profusão de aber-
turas para a investigação, 
além de tai chi chuan, o 
grupo fez kung fu e en-

trevistou profissionais para informar-se sobre a obra 
literária escolhida e temáticas que giram em torno 
dela, como as borboletas de MS.

“inocência” partiu do romance homônimo de 
Visconde de Taunay, de 1872. Marco da literatura 
regionalista e leitura obrigatória em vestibulares no 
país, é referência em Mato Grosso do Sul por se 
passar em Sant’Ana do Paranaíba, em terras hoje 
do estado, abordando costumes e histórias ligadas 
à região.

No corpo, as artistas de “inocência” buscam 
refletir os temas levantados por Taunay no fim do 
século XiX e reconhecê-los no panorama contem-
porâneo. Entre as questões despertadas, destacam-
-se a da mulher e do feminino, já que a personagem 
principal do romance é uma adolescente oprimida 
pelo pai. Para isso, o Conectivo Corpomancia partiu 
das questões levantadas por todos os integrantes 
em suas vivências pessoais. No palco, Renata Leoni 
traz a experiência de uma mulher em seus quarenta 
anos, enquanto Camila Emboava, intérprete mais 

jovem, traz questões da juventude e do amadureci-
mento. Guilherme Leoni, filho de Renata, também 
está no palco, no papel de um rapaz que explica 
cientificamente os fenômenos. Ele diz: “Mãe, deixa 
eu te explicar de um jeito que você entenda”. É ele 
que, no início, fala sobre o livro para contextualizar 
a obra para o público. “O espetáculo tem, portanto, 
essa figura que esbanja conteúdos através da fala. 
Os temas abordados por ele são conexões diversas 
que surgiram durante o processo em nossas pes-
quisas corporais e pessoais, e nas nossas interpre-
tações e pontes com a obra literária.” Para Paula, 
outra chave interessante de entendimento de “ino-
cência” é a brincadeira entre o entender e o sentir, 
“um campo de grande potência e ingenuidade no 
século XXi”.

Paula Bueno estaria também em cena, mas 
quando recebeu a notícia da aprovação no Prêmio 
Klauss Vianna, descobriu-se grávida. A condição 
acabou presente também na construção do espe-
táculo. “Acreditamos que ao compartilhar a nossa 
experiência podemos falar com mais propriedade 
sobre certos aspectos do ser ‘feminino’ e, dessa 
forma, colaborar com uma visão mais aprofunda-
da do tema”, diz ela. “Não queremos levantar uma 
bandeira sobre o feminino, por exemplo, de forma 
generalizada, porque correríamos o risco de cair em 
estereótipos.”

Para acompanhar o processo
O Conectivo Corpomancia, a Ginga Companhia 

de Dança e o Dançurbana Cia. de Dança disponi-
bilizam depoimentos e detalhes de seus processos 
criativos em seus sites e blogs:

http://corpomancia.blogspot.com.br/
http://gingaciadedanca.blogspot.com.br/
http://www.dancurbana.com/

Acima, apresentação  
de “Inocência” na  

Escola Estadual
José Maria Hugo  
Rodrigues, após  

muitas conversas  
e ensaios para  

construir o espetáculo 
colaborativamente.

Na página ao lado,
ensaios da Ginga
para “Estudos de 

Superfície”:
criação “100% dos 

bailarinos”.
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A iniciativa vai ao encontro de tendências for-
tes nas artes cênicas contemporâneas: problemati-
zar e envolver uma quantidade maior de pessoas 
na criação e aumentar o diálogo com o público. 
um movimento particular de propor isso está nas 
apresentações do “Sem Cerimônia”, que rompe as 
barreiras rígidas entre palco e plateia e entre palco 
e rua, outra tendência atual. A “formação” é de um 
público mais livre e pensante.

Este modo de criar acaba gerando um ques-
tionamento mais radical por parte dos artistas. No 
blog do Dançurbana, bailarinos dão depoimentos 
em primeira pessoa, respondendo a perguntas 
como sobre a diferença entre o processo de cria-
ção do “Singulares” e de uma coreografia. Maura 
Menezes, integrante do Dançurbana desde 2004, 
escreve que o sistema de reprodução e repetição de 
movimentos, sem criação por parte dos dançarinos, 
“é como se a pessoa vestisse uma roupa que não 
é sua, e tenta fazer ajustes para que fique bem no 
seu corpo”. Para a colega Ariane Nogueira, a cria-
ção coletiva que eles vêm fazendo nesse espetáculo 
os obriga “a resolver o que os aflige e alegra no 
corpo”.

Outro indicativo do movimento em direção ao 
público foram as mostras abertas de processo cria-
tivo da Ginga. Em especial, a companhia convidou 
alunos e professores de dança e artes cênicas para 
discutir o espetáculo, como fizeram, em julho, os 
estudantes da universidade Estadual de Mato Gros-
so do Sul (uEMS). Apesar de já estarem presentes 
no passado da companhia, as mostras agora são 
mais numerosas e fazem parte da criação de forma 
mais forte. Para a Ginga, a atenção volta-se espe-
cialmente para profissionais e interessados na dan-
ça, que a companhia tenta envolver e tornar mais 
conscientes dos processos criativos, para além de 
seus integrantes.

Tudo isso tem uma relação intrínseca com a 
educação, mas de uma educação para a autono-
mia no sentir e no pensar a arte. Paula Bueno dá 
uma definição: “Acredito que a educação é uma 
ampliação de consciência”. Entre as muitas pos-
sibilidades de trabalho entre arte e educação, no 
caso de “inocência”, a obra literária é ponto de 
partida, não de chegada. “O que propomos é uma 
possibilidade de atualização e reflexão de uma 
obra histórica. O que vemos como potencial para 
a área de educação, e por isso nos apresentamos 
também em escolas, é a possibilidade de criar por 
meio da dança um interesse maior pela obra lite-
rária, e o inverso também: que o livro possa pu-
xar um interesse do público para o espetáculo em 
dança.”

Buscando respostas próprias aos movimentos 
que permeiam a criação artística no mundo con-
temporâneo, Corpomancia, Dançurbana e Ginga 
podem comemorar a ocasião em que, pela primeira 
vez, três grupos de dança de Mato Grosso do Sul 
foram selecionados em editais nacionais no mesmo 
ano. Se a dança contemporânea não se completa 
sozinha, necessitando da decodificação do público, 
também os financiamentos e apoios ajudam a fir-
mar esta possibilidade. 
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Monções

Nos idos do 
império coloNial ibero-

americaNo, a complexa 
malha hidrográfica 

do atual território de 
mato grosso do sul 

iNtegrou importaNte rota 
fluvial de abastecimeNto 
comercial e escoameNto 
do ouro de cuiabá. esse 

movimeNto mercaNtil 
com características 

expaNsioNistas estabeleceu 
as froNteiras das 

coroas portuguesa e 
espaNhola No coNtiNeNte 

sul-americaNo e teve 
iNfluêNcia decisiva Na 

coNstrução da ideNtidade 
regioNal. desse passado, 

permaNece um legado 
cultural e turístico de 

fuNdameNtal importâNcia, 
Não só para os muNicípios 
da região Norte sul-mato-

grosseNse, mas para  
todo o estado. 
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R Com rica herança  
histórica, tradições 
culturais e paisagens 
praticamente intactas, 
a região norte de 
MS se destaca pelas 
potencialidades relativas  
à economia da cultura. 

Acima, Parque Municipal 
Templo dos Pilares, em 
Alcinópolis; pesquisadores 
observam paisagem da 
Fazenda Igrejinha; prova  
de laço, prática tradicional 
em todo o estado; fábrica 
de chapéus Karandá, em 
Rio Verde de Mato Grosso; 
e cachoeira do rio São 
João, em Bandeirantes.

Rios sempre foram, na história da humanidade, 
caminhos naturais facilitadores do expansionismo. 
No processo de construção histórica do atual terri-
tório de Mato Grosso do Sul não foi diferente. Des-
de o século XVI, as conexões fluviais serviram como 
eficientes vias para exploradores espanhóis e portu-
gueses que palmilhavam cada acidente geográfico 
em busca de metais preciosos ou de indígenas para 
mão de obra servil.

No presente, o viajante que trafega, a trabalho 
ou a lazer, pela ponte da rodovia BR-163 sobre o rio 
Taquari, no município de Coxim (MS), ou o pescador 
que passa embarcado debaixo dela, talvez nem ima-
gine o que acontecia ali há quase 300 anos. Dos re-
latórios oficiais da administração colonial portuguesa 
ficaram os registros históricos das Monções, expedi-
ções que percorriam mais de 3.000 quilômetros em 
trajeto sinuoso, a maior parte fluvial, entre as loca-
lidades que hoje são Porto Feliz (SP) e Cuiabá (MT). 

Essas frotas, com dezenas de canoas monóxilas 
movidas a remo, levavam à jusante e à montante 
gente de toda sorte que havia deixado tudo o que 
tinha para trás, impulsionada pela febre do ouro. 
A viagem não era em nada convidativa. O inós-
pito Mato Grosso fazia jus ao nome dado pelos 
bandeirantes: hábitat de animais ferozes, local de 
pragas, intempéries da natureza, rios correntosos, 
terras alagáveis e de difícil acesso, gentio bravo... 
enfim, era um sertão desconhecido, distante e as-
sustador.

De origem árabe, o termo “monção” significa 
“aquilo que se dá em certo período ou estação” e 
acabou por se tornar reminiscência das navegações 
ultramarinas da coroa portuguesa em referência 

às monções indianas, ventos que favoreciam a na-
vegação em expedições comerciais no continente 
asiático. As tripulações monçoeiras adotaram esse 
termo para designar o contexto histórico das na-
vegações fluviais no continente sul-americano, pois 
transitavam pelos rios do interior do Brasil prefe-
rencialmente na época da seca, de abril a outubro.

Por força da dinâmica histórica, em 1719 o 
bandeirante paulista Pascoal Moreira Cabral des-
cobriu ouro no rio Coxipó-mirim, numa época em 
que Mato Grosso ainda não tinha esse topônimo e 
seu território fazia parte do Paraguai colonial, con-
forme o que estabelecia o Tratado de Tordesilhas, 
comumente desobedecido pelos súditos da coroa 
portuguesa.

¿Sul-mato-grossenses “hispanohablantes”?
Bem antes da Guerra da Tríplice Aliança (1864-

1870), que consagrou ao império brasileiro seu 
domínio, a região que compreendia os atuais ter-
ritórios de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso era 
intensamente disputada pelos súditos das coroas 
espanhola e portuguesa.  

Ainda anteriormente ao período conhecido 
como Ciclo das Monções, os bandeirantes paulis-
tas – tidos pela História ora como heróis, ora como 
vilões – destruíram, na primeira metade do século 
XVII, as reduções jesuíticas da província do Itatim 
e a cidade colonial castelhano-paraguaia Santiago 
de Xerez (na área dos atuais municípios da região 
sudoeste de Mato Grosso do Sul, sobretudo Miran-
da e Aquidauana), e capturaram os indígenas que 
ali viviam para submetê-los ao trabalho compul-
sório na agricultura colonial paulista. É numa des-
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Na página ao lado, 
“Partida da Monção”, 
de Almeida Júnior, com 
base nos desenhos de 
Hércules Florence e Adrien 
Taunay; expedição de 
reconhecimento de trecho 
da histórica rota fluvial;  
e cachoeira da Rapadura, 
em Costa Rica, uma das 
paisagens que compõem  
a região.
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sas incursões que, cerca de cem anos depois, são 
descobertos aluviões auríferos nas margens do rio 
coxipó-mirim, nas proximidades da atual cidade de 
cuiabá (mt), iniciando um novo capítulo na história 
do brasil. Não fosse a ousadia dos bandeirantes, o 
território de mato grosso do sul seria hoje prova-
velmente parte do paraguai, como colocou o histo-
riador inglês robert southey em sua obra “história 
do brasil”, publicada originalmente em londres na 
década de 1810:

“o certo é que se esses aventureiros não tivessem 
se movido, teria a espanha se apoderado da costa 
do brasil ao sul de paranaguá, e espanholas, em vez 
de portuguesas, seriam as minas do sertão de minas, 
goiás e mato grosso [...] foi bem no centro da amé-
rica do sul, que o paulista pascoal cabral descobriu 
as minas de cuiabá [...] minas que, desde muito, es-
tariam nas mãos dos espanhóis do paraguai, ou de 
santa cruz, se eles tivessem metade do espírito de 
empreendimento e de ação dos paulistas [...]”.

tão logo se deu a descoberta do potencial aurífe-
ro da região, a notícia correu pelas capitanias de per-
nambuco, bahia, rio de Janeiro, são paulo e outras, 
incitando gente que largou família, lavouras, tudo, 
a ir em busca do “eldorado” mato-grossense. a co-
roa portuguesa, por sua vez, tratou de enviar oficiais 
para garantir sua parte nas riquezas, por meio de 
um rigoroso recolhimento de impostos (o quinto), 
e empenhar-se em defender o território como seu. 
dez anos depois da descoberta do ouro, o pitoresco 
arraial de cuiabá passara a ter três mil habitantes, 
contando com centenas de casas e duas igrejas.

Árduas jornadas
assim, iniciou-se o ciclo das monções em 1720. 

os monçoeiros, como eram chamados os tripu-
lantes e passageiros, enfrentavam um percurso de 
3.500 quilômetros, desde a vila de são paulo, cami-
nhando até araritaguaba (hoje porto feliz) por 155 
quilômetros, embarcando no rio anhemby (atual 

Abaixo, mapa 
representativo do 

Tratado de Tordesilhas, 
firmado dois anos após 

o descobrimento da 
América, que dividia o 

continente sul-americano 
em território hispânico, 
a oeste, e português, a 
leste; e reprodução da 

tela “Pouso no Sertão”, de 
provável autoria de Aurélio 

Zimmerman, a partir 
de original de Hércules 

Florence, retratando 
cena de descanso de 

monçoeiros.
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Duas eram as rotas 
percorridas de São Paulo 
até Cuiabá: em vermelho, 
o caminho com travessia 
pelos Campos da Vacaria; 
e, em azul, a rota pelo 
Varadouro de Camapuã, 
que se firmou como 
principal por ter o 
menor trecho por terra.  
Em verde a Estrada  
de Goiás, aberta mais 
tarde, que contribuiu 
para o abandono 
das rotas fluviais.

reprodução



‘o território de mato grosso do sul se destaca 
efetivamente no cenário do ciclo das monções 
por duas razões: a primeira, por ter mantido as 
paisagens associadas a esse evento relativamente 
preservadas, sobretudo no pantanal, nas mar-
gens do taquari e paraguai; a segunda, por ter 
sido o palco de episódios épicos, tais como as 
grandes batalhas fluviais entre índios canoeiros 
paiaguá e os comboios monçoeiros, a resistência 
física dessas tripulações perante os desconfortos 
impostos pela rigidez dos fenômenos naturais e 
o drama dos naufrágios em uma área selvagem, 
isolada e longinquamente distante dos povoados 
coloniais luso-paulistas.

No segmento fluvial entre a foz do rio tietê 
e a do rio pardo, a margem direita original do 
rio paraná está submersa pelos reservatórios das 
uhes Jupiá e sérgio motta. Nesse mesmo trecho, 

a paisagem que caracterizava a margem paulista 
está muito descaracterizada pela implantação de 
cidades e pelas ações agropastoris contemporâ-
neas. um dos lugares mais relevantes do percurso 
monçoeiro em mato grosso do sul é onde hoje está 
implantada a uhe mimoso, no atual município de 
ribas do rio pardo, cujo reservatório submergiu a 
majestosa cachoeira do cajuru, situada no médio 
curso do rio pardo, local de espetacular beleza cêni-
ca, um dos pontos onde a natureza impunha obstá-
culos rigorosos à navegação monçoeira.

ao longo do rio coxim, outrora navegado em 
toda sua extensão pelas embarcações monçoeiras, 
alguns lugares resistiram à ação do tempo e conser-
varam marcas visíveis desse passado fundador, como 
é caso, por exemplo, das gravuras sobre lajedos de 
pedra assinalando cronologicamente a passagem e a 
permanência provisória dos viajantes monçoeiros nas 
margens desse rio. mas, sobretudo, é nas margens 

tietê), passando pelo rio grande (atual paraná), de-
pois o pardo e seus pequenos formadores até as 
nascentes, transpondo o divisor de águas ao longo 
de 15 quilômetros pelo varadouro de camapuã, e 
reembarcavam, descendo os rios camapuã, coxim 
e taquari, subindo os rios paraguai, porrudos (são 
lourenço) e cuiabá até o coxipó-mirim.

havia outras rotas a partir do rio grande, pelos 
rios ivinhema e miranda, mais ao sul, ou pelos su-

o cenário histórico  
das Monções em Ms

Gilson Rodolfo MaRtins, profundo estudioso do 
pretérito, é arqueólogo e professor do curso de 
história da universidade federal de mato grosso 
do sul (ufms), campus de aquidauana, e chefia 
o museu de arqueologia da ufms (muarq). Já foi 
presidente da sociedade de arqueologia brasileira 
(sab) e tem vasto conhecimento da pré-história 
do que hoje é o território de mato grosso do sul. 
foi o responsável, entre tantos méritos, por esca-
vações arqueológicas nas ruínas da extinta cida-
de colonial santiago de xerez e na fazenda ca-
mapuã. sobre a relevância da rota das monções 
para o território sul-mato-grossense no contexto 
histórico-cultural, ele tem opinião abalizada.

Acima, área da Fazenda 
Camapuã nos dias atuais 
e em desenho de Hércules 
Florence – local de 
passagem das expedições 
monçoeiras rumo à Vila 
Real do Bom Jesus de 
Cuiabá (ao alto, no final 
do século XVIII).
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do córrego camapuã, in-
tegrante da microbacia da 
cabeceira do coxim, que 
residem os mais espeta-
culares vestígios arqueo-
lógicos das paisagens cul-
turais que compuseram o 

ciclo das monções em mato grosso do sul. a fazen-
da camapuã, fundada em 1720 pelos irmãos leme, 
célebres bandeirantes paulistas, instalada no divisor 
de águas entre as bacias do paraná e paraguai, teve 
papel fundamental na configuração das fronteiras 
coloniais ibero-americanas na américa do sul e no 
futuro traçado do perímetro ocidental do território 
brasileiro. Nas discussões diplomáticas entre as co-
roas da espanha e de portugal que culminaram na 
assinatura do tratado de madri, em 1750, a força 
territorial da fazenda camapuã estava para os argu-
mentos lusitanos como as ruínas da santiago de xe-
rez destruída estavam para os castelhanos. 

ao ressaltarmos o significado histórico da fa-
zenda camapuã colonial e a menção desse lugar 
como sítio arqueológico, remetemo-nos automati-
camente aos aspectos legais de sua preservação. o 
registro, apenas, do lugar como um sítio histórico 
tombado como patrimônio da união não garante 
a preservação da integridade das estruturas arque-
ológicas ainda existentes ali, tais como fragmentos 
de edificações e objetos de uso cotidiano integran-
tes da cultura material dessa época. sobre esse sítio, 
marco na construção do território nacional, faz-se 
necessária a execução de um projeto técnico-cien-
tífico interdisciplinar, associando metodologias de 
pesquisa histórica e arqueológica que defina os li-
mites do lugar enquanto cenário histórico, resgate 
o conteúdo arqueológico necessário às explicações 

curiú e piquiri, ao norte. entretanto, na década de 
1720, integrantes da família leme (João, lourenço, 
domingos e antão) – bandeirantes paulistas, dois 
deles foragidos da justiça – instalaram-se no divisor 
de águas conhecido como varadouro de camapuã, 
onde fundaram a fazenda camapuã. 

sérgio buarque de holanda, historiador que se 
notabilizou no século xx por abordar o tema, des-
creveu em seu livro “monções”: “a fundação [...] de 

um sítio de cultura fixo 
no camapoã, onde os 
viajantes pudessem achar 
mantimento e agasalho, 
além de bois de carga 
para a condução de suas 
mercadorias, constituiu 
um fator da maior impor-
tância na história do co-
mércio de cuiabá”.  

essa localidade trans-
formou-se no mais im-
portante entreposto da 
rota das monções, por 

agregar contingente de centenas de pessoas, em 
grande parte escravos. No local criavam-se bovinos 
e suínos e plantavam-se mandioca e cana, entre ou-
tras culturas que supriam não só os residentes, mas 
em especial os viajantes.

com o passar do tempo, outros desbravadores, 
a exemplo de domingos gomes beliago, foram se 
instalando e formando arranchamentos, como o 
arraial do beliago, nas proximidades do atual mu-
nicípio de coxim (ms), oferecendo também segu-
rança e recursos aos viajantes, consolidando aquela 
que passou a ser a rota oficial das monções.

dessas expedições, havia as oficiais, chamadas 
“reiúnas”, que tinham o objetivo de resgatar o 
quinto, e as particulares, responsáveis por suprir os 
núcleos mineradores dos arredores de cuiabá com 
mercadorias em geral, como ferramentas, insumos, 
víveres, sal, artigos de luxo, bovinos, muares e cava-
los para a instalação de vilas e arraiais.

ao longo de cada jornada, os monçoeiros en-
frentavam um percurso fluvial perigosíssimo, as 
agruras da natureza e a resistência dos povos nati-
vos das etnias Kaiapó, guaikuru e paiaguá.

‘
e interpretações deixadas em aberto pela história 
e, por último, indique os caminhos para as prá-
ticas museológicas necessárias para a implemen-
tação de programas permanentes e diversos de 
educação patrimonial e conservação arqueológi-
ca. enfim, é urgente tratar esse sítio arqueológico 
e histórico como um monumento nacional.

a partir do momento em que os lugares de 
memórias, espaços ou cenários de acontecimen-
tos relacionados ao ciclo das monções, em todo o 
seu percurso, forem transformados em pontos de 
um itinerário cultural definido tecnicamente pelo 
iphan, os mesmos deverão ser sinalizados e acres-
cidos de medidas protecionistas, com restrições de 
uso previamente definidas, para que, então, pos-
sam vir a ser objetos de visitações com finalidades 
educacionais e turísticas. uma das consequências 
importantes decorrentes dessa medida seria a pre-
servação desses lugares. atualmente, por exemplo, 
são cogitados projetos de implantação de peque-
nas centrais hidrelétricas no rio coxim, o que po-
derá impactar alguns desses sítios. os municípios 
tangentes a esse circuito turístico serão valorizados 
e reconhecidos como importantes lugares de nos-
sa história. a superintendência do iphan de mato 
grosso do sul patrocinou e elaborou estudos que 
podem subsidiar projetos de turismo cultural no 
estado. No momento, já está em curso uma ini-
ciativa pioneira, mas ainda modesta, de uso desse 
potencial. a fundação de cultura de ms apoia, por 
meio do fundo de investimentos culturais (fic), ex-
pedições turísticas periódicas em um trecho do rio 
coxim, com o objetivo de difundir o conhecimento 
sobre esse contexto histórico e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a formação de uma consciência 
preservacionista do patrimônio cultural.

Vestígios de construções 
antigas, como pedras 

utilizadas em fundações  
e cacos de telhas,  

em área da Fazenda 
Camapuã.
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‘

a arte
como herança

adRiana floRence  tem arte como herança e 
brio de desbravador nas veias: é tetraneta de 
hércules florence, pintor e pesquisador que ca-
talogou fauna, flora, costumes e economia do 
brasil entre os anos 1821 e 1829 pela célebre 
expedição langsdorff. tal qual seu antepassado 
ilustre, manteve aguçada a curiosidade por pe-
culiaridades do país e saiu em busca de povos e 
culturas, refazendo a epopeia, o que resultou no 
documentário e no livro “No caminho da expedi-
ção langsdorff”. além das pesquisas, atualmen-
te mantém seu ateliê na vila madalena, em são 
paulo, de portas abertas ao público. 

Nasci numa cidadezinha em minas gerais, 
cresci viajando e morando em muitas cidades de 
nosso país. conheci um brasil com sua gente pe-
culiar, seus encantos e diversidades. arte era di-
versão de todos os dias na infância e juventude; 
sabia que seria meu ofício desde muito pequena.

minha avó era escritora, o avô médico e es-
cultor, a avó materna fazia crochê e meu avô José 
fazia serestas com o violão mais emocionante 
que já ouvi. cresci rodeada de arte e poesia e, 
mesmo com parco talento, não teria por onde 
escapar. estudei, fui a museus, fiz oficinas e fa-
culdade, mas foi educando o olhar, que deve es-
tar a serviço do coração, que descobri poesia e 

os primeiros tinham o dom de se camuflar, pin-
tados à cor da terra com jenipapo e atacar. os se-
gundos eram hábeis cavaleiros de tradição belicosa. 
os últimos, nas águas mansas do baixo taquari e do 
alto paraguai, eram imbatíveis, cercando os invaso-
res com uma ágil flotilha. 

com ou sem perigos, as monções seguiam nes-
se vai e vem de povoamento, abastecimento e es-
coamento. em 1727, o capitão João cabral came-
lo, experiente sertanista, partiu para cuiabá, sendo 
que dois anos e meio depois retornaria, insatisfeito, 
acompanhando o então ouvidor da província de 
mato grosso, o magistrado antonio álvares lanhas 
peixoto, em uma das maiores tragédias do ciclo de 
expedições, conforme registrado no livro “relatos 
monçoeiros”:

“pelas onze horas da manhã navegava o com-
boio paraguai abaixo, quando os monçoeiros 
ouviram grande urro pela parte da direita ven-
do logo depois sair de um sangradouro onde se 
achava escondida pela ramagem da vegetação ri-
beirinha, grande flotilha de paiaguás, nada menos 
que cinquenta canoas, todas bem armadas. em 

cada uma delas vinham dez a doze bugres de agi-
gantada estatura, todos pintados e emplumados 
e foram mesmo chegando a tiro que cobriu-nos 
de uma tão espessa nuvem de flechas que escu-
receu o sol.”

das 22 canoas daquela frota, apenas seis não 
foram tomadas. de seus ocupantes, restaram so-
mente algumas mulheres, que foram feitas prisio-
neiras. dentre tantos relatos, há casos de crianças 

A artista plástica  
Adriana Florence,  
quase dois séculos  
depois, registra em 
aquarela as mesmas 
paisagens que seu  
tetravô esboçou  
durante a Expedição 
Langsdorff. 

“Carga de Cavalaria 
Guaikuru“, de Jean Baptiste 
Debret, litografia de 1834 
que retrata o assalto de 
uma das nações mais 
temidas da capitania  
de Mato Grosso.

cultura em ms - 2012 - N.5 31

fo
to

s:
 a

d
ri

a
N

o
 g

a
m

ba
ri

N
i

re
pr

o
d

u
ç

ã
o

u



goiás, acessadas com carros de bois, diretamente 
de são paulo, proporcionando menores perdas de 
recursos materiais e humanos. as rotas fluviais para 
cuiabá foram entrando em desuso e ninguém mais 
se arriscava a ficar nos assentamentos ao longo do 
coxim e do taquari, que vinham sofrendo com as-
saltos dos nativos.

com isso, na primeira década do século xix a 
economia mercantilista portuguesa sucumbiu. as 
atividades econômicas coloniais entraram em pro-
funda recessão e as vilas fundadas pelos garimpos 
produziam apenas para subsistência de seus min-
guados residentes. 

Pioneiros do registro científico
em 1826, o trajeto monçoeiro foi refeito pela ex-

pedição langsdorff – viagem científica patrocinada 
pelo governo russo, com aval de autoridades brasi-
leiras, de mais de 16 mil quilômetros brasil adentro, 
comandada pelo naturalista alemão georg heinrich 
von langsdorff, cônsul da rússia no rio de Janeiro 
– com o objetivo de registrar aspectos da fauna e da 
flora brasileira. Na ocasião, os desenhistas hércules 

brancas capturadas, que anos mais tarde lutariam 
junto aos nativos contra os invasores.

esses conflitos eram rotineiros. a coroa portu-
guesa empenhava-se em ocupar o novo território, 
de forma a garantir as riquezas. em 1750, essa meta 
viria a ser consolidada com a assinatura do tratado 
de madri, que tinha como parâmetro o princípio 
do uti possidetis, ou seja, quem possuísse de fato 
deveria possuir por direito. e como os portugueses 
já estavam ali há bom tempo, lhes foi dado o direito 
de permanecer.

porém, aos poucos o ouro foi escasseando e o 
foco passou a ser as recém-descobertas minas de 

diários e pela impressão inesquecível causada pela 
suntuosidade daquelas ruínas e sítios arqueológicos.

mas foram os contadores de histórias que me 
seduziram e capturaram para sempre. o folclore e 
as expressões artísticas, a comida local, os sotaques 
regionais e a literatura – tudo me envolvia em uma 
neblina deliciosa e transformadora. meu trabalho 
com educação indígena, anos mais tarde, reafirmou 
minhas certezas sobre as origens, sobre as fontes se-
guras e mais verossímeis da trajetória do nosso povo.

ouvi muito ao longo dos anos, olhei muito, co-
lhi material humano suficiente para me apaixonar 
pela história através de seus relatos pessoais. todos 
têm muito para contar, e é a reunião desses teste-
munhos que desenha com mais verdade também 
o trabalho acadêmico. sem os depoimentos não 
adiantariam os documentos. são as pessoas que 
mantêm a história viva e em movimento. são elas as 
protagonistas que nos permitem acessar também, 
e principalmente, o foco emocional que permeia e 
até por vezes define nossa história.

ao refazer o trajeto da expedição langsdorff, 
num primeiro momento viajei pensando estar em 
busca da minha própria biografia, de novas ima-
gens e material para meu trabalho e minha vida, 
mas descobri ao longo do trajeto que emprestava 
meus olhos a cada brasileiro e imigrante que ado-
tou o brasil como sua casa, que era muito mais im-
portante o que estava para acontecer do que meus 
interesses pessoais ou artísticos.

fiquei emocionada com os relatos dos mais ve-
lhos, que já conheciam a história da expedição e 
que acrescentaram muito – material que dificilmen-
te encontraríamos nos livros e documentos, que 

arte nas coisas mais simples do dia, e fui trazendo a 
originalidade da simplicidade para o mundo da cria-
ção e das ideias. Nasci com alma de artista e acre-
dito que ser artista não é somente ter habilidade ou 
escolher arte como ofício, mas sim uma maneira de 
estar no mundo, de se apresentar ao mundo, de 
existir. arte é minha ponte para as pessoas, e gente 
é o que me interessa.

trabalho com popu-
lações indígenas faz mais 
de 20 anos. interessei-
-me pela história de nosso 
povo quando era adoles-
cente e morava bem perto 
das missões jesuíticas no 
rio grande do sul. percebi 
a grandeza e riqueza tra-
duzidas pela herança ico-
nográfica, documentos, 

“As Canoas Encalhadas 
nas Pedras”, de Hércules 

Florence, retrata as  
duras jornadas das 

tripulações das flotilhas 
para vencer trechos mais 

perigosos dos rios.
Na página ao lado, também 

do artista, representação 
de uma família Guató.

O interesse de  
Adriana Florence pela 

arte e pelas populações 
indígenas a fazem admirar 

de forma especial o  
homem do centro-oeste, 

que traduz a miscigenação 
do povo brasileiro.
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florence e adrien taunay reproduziram em aquare-
las e desenhos diversas paisagens e espécies.

No inventário levantado, contabilizaram inúme-
ras espécies de vegetais, quase 15% de toda a flora 
brasileira. florence ainda fez questão de narrar toda 
a viagem. esses registros contribuíram significati-
vamente como fonte de conhecimento para várias 
áreas acadêmicas, como a biologia, a etnografia, a 
antropologia e a geografia.

Nos registros de florence e taunay ficaram tam-
bém retratados tipos e costumes de etnias indígenas 
e eternizadas algumas cenas do ciclo das monções 
que esboçam o clima da partida dessas memoráveis 
viagens do pretérito.

Refazendo

‘
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o ciclo das monções durou cerca de 120 anos. cada trajeto percorria 
quase 3.500 km, passando por 113 saltos, cachoeiras e corredeiras, em 
viagens com duração de 4 a 6 meses, entre porto feliz e cuiabá.

essas jornadas eram empreendidas em enormes canoas feitas de tron-
cos de árvores unos, com mais de 15m de comprimento por dois de 
largura, com cargas de quase 5 toneladas. oito a 20 pessoas iam embar-
cadas, entre oficiais da coroa, escravos negros, indígenas cativos que ser-
viam como guias, cozinheiros, entre outros. Nos trechos encachoeirados, 
canoas e batelões eram descarregados e arrastados por terra.

 o varadouro de camapuã é um trecho terrestre, de aproximadamen-
te 15 quilômetros, onde os monçoeiros transpunham 
o divisor de águas da bacia do paraná para a do alto 
paraguai. ali as embarcações eram puxadas por carros 
de bois e as cargas transportadas pelos escravos.

Quase três séculos depois, diversas iniciativas vêm 
sendo realizadas com o intuito de promover o resgate 
desse processo histórico, no sentido de subsidiar polí-
ticas públicas de preservação do patrimônio cultural e 
de desenvolvimento dos municípios que se formaram 
ao longo do tempo.

em 2008 e 2010 o iphan realizou o 
levantamento de dados relativos ao 
ciclo das monções em mato grosso 
do sul. esses locais foram identificados 
pelos pesquisadores por levantamento 
bibliográfico e coleta de vestígios 
arqueológicos, culminando no registro 
e identificação de mais de 100 sítios. 

Nas páginas 34 e 35, mapa ilustrativo 
com alguns dos pontos registrados no 
dossiê síntese do iphan. Na página 
36, linha do tempo do ciclo das 
monções e anotações de viagem de 
hércules florence, durante a expedição 
langsdorff, na década de 1820.

ilustraram com narrativas pessoais ou contadas 
pelos seus avós o que pude depois conhecer nos 
museus de são petersburgo e paris.

surgiu então uma admiração pelo homem do 
centro-oeste, porque nele reconheço boa parte 
das características do homem brasileiro que vi nas 
minhas andanças pelo país. homem com a força 
e o vigor do sol, da água em abundância ou da 
seca, da terra, dos bichos, da tradição indígena, da 
população ribeirinha tão especial, dos contadores 
de estórias, da culinária, de tudo que fala sobre 
um povo. traduzem melhor fisicamente também 
a enorme miscigenação e tantas transformações 
pelas quais passaram nossa gente. o espírito da 
floresta e da natureza parece ter permanecido nos 
homens e mulheres e norteia seus destinos, como 
um indicador para o resto do nosso povo.”

Nas fotos, 
dois pontos de 

interesse na 
Rota: córrego 
Desembarque 

(acima) e foz do 
rio Anhanduí 

(ao lado).
Abaixo, 

ilustração 
de dois 

bandeirantes.
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Um trajeto por longos caminhos
Fatos históricos que pontuam o período 

relacionado ao Ciclo das Monções.
1709

1719

1725

1729

1748

1791
1758

1750

1726

1736

1718

1720

Paulistas perdem a Guerra dos Emboabas, 

que lhes dava o direito de explorar as 

Minas Gerais. A partir daí se aventuram 

em busca de riquezas.
O sertanista Antônio Pires de Campos, pelo 
caminho do Varadouro de Camapuã, chega 
à região da atual Cuiabá, onde aprisiona 
índios e retorna à capitania de São Paulo.

Os irmãos Leme fundam a Fazenda Camapuã, segundo núcleo povoador luso-brasileiro do Oeste.

Pascoal Moreira Cabral encontra ouro às 

margens do córrego Coxipó-Mirim. Surge o 

Arraial da Forquilha, origem da cidade de 

Cuiabá, iniciando-se o Ciclo das Monções.

Domingos Gomes Beliago funda o Arraial do Beliago, 
arranchamento próximo ao atual município de Coxim.

A capitania de Mato Grosso é criada. Antônio Rolim de Moura 

Tavares, vindo de Portugal, é nomeado primeiro governador.

Os Guaikuru assinam o Tratado de Paz e Amizade Eterna com os portugueses em Vila Bela.

O Arraial do Beliago é destruído por 

indígenas Guaikuru.

O Tratado de Tordesilhas é revogado pelo Tratado 
de Madri. Tem início o processo de negociação 
para colocar fim às disputas territoriais.

A estrada de Goiás é aberta, reduzindo 

o movimento fluvial das Monções.

O governador da capitania de São Paulo, Rodrigo 

César de Meneses, realiza expedição com três mil 

pessoas, saindo de Porto Feliz (SP) rumo a Cuiabá 

(MT), com duração de cinco meses.

Os índios Kaiapó, Paiaguá e Guaikuru, atacam intensamente as Monções que atravessam o território ocupado por eles.

1826
O naturalista Georg 

Langsdorff lidera uma 
expedição científica 
que refaz o trajeto 

monçoeiro. 
No livro "Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829", Hércules Florence 
faz um amplo e minucioso relato sobre gente, paisagens e situações ocorridas 
durante a expedição Langsdorff, que percorreu as províncias brasileiras de São 
Paulo, Mato Grosso e Grão-Pará. Do trecho que hoje corresponde ao território 
de Mato Grosso do Sul, eis alguns de seus registros:

Espantoso pensar que se percorrem quinhentas e oito léguas de Porto 
Feliz a Cuiabá, quase que incessantemente em leitos de rios, ao todo dez, 
itinerário esse em que unicamente duas léguas se fazem por chão firme.

Do referido salto para cima se compõe o rio [Pardo] de 
campos deleitosos, nos quais, das mesmas canoas em 
que se vai navegando, se estão divertindo os olhos em 
ver os animais que pastam neles, como são veados 
brancos, cervos, lobos, tamanduás-guassu, e da 
mesma forma, perdizes, codornizes, curicacas [...] 

O Coxim é pitoresco pelas suas 
corredeiras [...] As cachoeiras 
são numerosas; [...] onde 
as canoas se fariam em mil 
pedaços. Em várias rochas 
vimos inscrições; algumas 
datam de 30 anos.

Pelas 2 horas da tarde, seguimos viagem, passando ainda 
por entre diversas ilhas. Ao pôr-do-sol, os camaradas, 
para festejarem a transposição da cachoeira Beliago, 
última até Cuiabá, deram descargas de fuzilaria, 
gritaram a valer e cantaram até alta noite. Daí por 
diante, com efeito, a navegação faz-se em rios de curso 
tranquilo, sem perigos de corredeiras nem obstáculos que 
obriguem a descarregar as canoas e, por conseguinte, 
a transportar cargas às costas por distâncias não 
pequenas. Aí, pois, findam os labores mais penosos. 

A navegação do Paraguai foi penosa. 
O rio tinha tomado água; as zingas não alcançavam 
mais o fundo; os aguaceiros eram contínuos, e 
enxames de mosquitos assaltavam os navegantes, 
causando-lhes cruéis sofrimentos.



O
O resgaste histórico  

e a valorização cultural
O Ciclo das Monções durou cerca de 120 anos 

e dele restaram os registros históricos, artísticos, 
arqueológicos – como o Letreiro das Monções, na 
cachoeira do "Quatro Pé", no rio Coxim – topônimos 
e a tradição oral. Seu legado cultural é riquíssimo 
e possibilita a estruturação de um roteiro turístico-
-cultural interligando três unidades da federação, 
de forma a vislumbrar novas alternativas de desen-
volvimento às comunidades localizadas no percurso 
do extenso trajeto.

Na cidade de Porto Feliz (SP), ponto de parti-
da das jornadas monçoeiras, pulsa intensamente o 
sentimento de valoração a essa época. O município 
utiliza a temática histórica e cultural como atrativo 
turístico: as monções integram a agenda cultural da 
cidade, que tem ainda museu histórico e pedagó-
gico, casario da época, o Parque das Monções, no 
qual está o paredão salitroso de rocha sedimentar 
que deu o topônimo de origem indígena Ararita-
guaba, a gruta Nossa Senhora de Lourdes e o Mo-
numento das Monções.

O resgate histórico-cultural vai além: em outu-
bro, a cidade realiza a Semana das Monções, que 
tem como ponto culminante um espetáculo teatral 
com dezenas de atores, apresentado em logradou-
ro público, que representa a partida dos monçoei-
ros. O evento recebe público de milhares de pessoas 
e agrega ainda diversas opções de lazer e cultura, 
envolvendo artes, música, esportes, artesanato e 
programação religiosa.

Em Mato Grosso do Sul, esse mesmo sentimen-
to de resgate das origens aflorou a partir da década 
de 1970. O grupo musical Acaba, em 1975, criou 
a composição “Monções”, em alusão ao histórico 
tema. Três anos depois, surgiu o Movimento Guai-

EM PORTO FELIZ, 

A TEMÁTICA 

MONÇOEIRA 

INTEGRA O 

CALENDÁRIO 

FESTIVO DA 

CIDADE,  

MOBILIZA A 

POPULAÇÃO E 

ATRAI MILHARES 

DE TURISTAS. 

Pinturas em azulejo na 
Igreja Matriz de Porto Feliz 
retratam cenas do período 
monçoeiro. O Parque das 
Monções, na barranca 
esquerda do rio Tietê, 
local de partida e chegada 
das expedições, integra 
grande área verde,  
formada ao redor do  
antigo porto de 
Araritaguaba, incluindo 
Paredão Salitroso, 
Monumento aos 
Bandeirantes e a Gruta 
Nossa Senhora de Lourdes.
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‘
curu, idealizado por Henrique de Melo Spengler, 
historiador e artista plástico, motivado pela busca 
de valores representativos da identidade do estado 
recém-criado, que movia grande parte do segmen-
to cultural da época. 

Já em 1991, Henrique Spengler uniu-se a amigos 
de Coxim, – o ambientalista José Francisco de Paula 
Filho, o pesquisador Nilo Peçanha e a empresária 
Denise Rondon – que tinham em comum o amor 
à natureza, às artes, à história e à cultura regional, 
para exteriorizar as potencialidades da região norte, 
fundamentando-se nos aspectos históricos e cultu-
rais, especificamente nas Monções: era o Movimen-
to Guaicuru Unidade Taquari.

O grupo elaborou o projeto Rota das Monções, 
cuja meta era promover o desenvolvimento local 
por meio do turismo ecológico e cultural, prezando 
pela sustentabilidade, ou seja, valorizando as po-

Novas vias para 
o desenvolvimento

Conforme metodologia da Fundação de 
Turismo, Mato Grosso do Sul está dividido 

em dez regiões turísticas: Pantanal;  
Bonito / Serra da Bodoquena; Caminho dos 
Ipês; Caminhos da Fronteira; 7 Caminhos  

da Natureza / Cone Sul; Costa Leste;  
Grande Dourados; Rota Norte; Vale das 

Águas; e Vale do Aporé.
A Rota Norte, cuja matriz econômica é 
a agropecuária e tem enorme potencial 
turístico e cultural, é formada por dez 

municípios. São eles: 

ALcINóPOLIS
Área: 4.399,685 km2 – População: 4.569 hab.

BANdeIrANTeS
Área: 3.115,688 km2 – População: 6.609 hab.

cAMAPuã
Área: 6.229,628 km2 – População: 13.625 hab.

cOSTA rIcA
Área: 5.371,805 km2 – População: 19.695 hab.

cOxIM
Área: 6.409,232 km2 – População: 32.159 hab.

FIGueIrãO
Área: 4.882,879 km2 – População: 2.928 hab.

PedrO GOMeS
Área: 3.651,179 km2 – População: 7.967 hab.

rIO Verde de MATO GrOSSO
Área: 8.153,911 km2 – População: 18.890 hab.

SãO GABrIeL dO OeSTe
Área: 3.864,696 km2 – População: 22.203 hab.

SONOrA
Área: 4.075,426 km2 – População: 14.833 hab.

Dados do Censo do IBGE de 2010

Vocação para o  
turismo cultural e o ecoturismo

Luiz RObeRtO ROque é paranaense e se estabeleceu em Mato Grosso do 
Sul quando a família adquiriu a Fazenda Igrejinha, na borda do planalto 
central brasileiro, com vista para a planície pantaneira. Acabou por se apai-
xonar pela história e cultura regionais, tornou-se secretário de Turismo e 
Cultura de Rio Verde de Mato Grosso e recebe turistas em sua fazenda, que 
tem rica fauna, sítios arqueológicos e estonteantes paisagens.

A Rota Norte MS envolve dez municípios e tem ótima localização: está 
exatamente no meio de dois grandes destinos entre o norte e o sul do 
Brasil, com principal acesso pela rodovia BR-163. Tem gente do norte do 
país que busca as praias do sul e os sulistas que buscam as terras do Mato 
Grosso e da Amazônia para investir. 

A cidade de Rio Verde de MT tem um selo turístico de muitos anos: 
foi o primeiro ambiente natural explorado em Mato Grosso do Sul, pelo 
atrativo das Sete Quedas do Rio Verde e, nos últimos anos, pela produção 
de cerâmica e artesanato com a “Terra Cozida do Pantanal”.

Muitas pessoas já vieram conhecer a cidade e, em função dela, outras 
foram se desenvolvendo. O povo local já vive essa interação há muito tempo, 
sabe lidar com gente de fora, e assim fica mais fácil trabalhar com o turismo. 
São Gabriel do Oeste oferece um roteiro agrotecnológico, Alcinópolis tem 
foco no turismo arqueológico, com suas fantásticas paisagens, Costa Rica 
realiza excelente trabalho no ecoturismo, com parques naturais, incluindo o 
Parque Nacional das Emas, então temos potencialidades variadas em uma só 
região, além do Pantanal, que por si só já é um grande atrativo.

Às vezes o campo-grandense desconhece que a duas horas de carro 
ele pode passar agradáveis momentos aqui. Temos bons hotéis e restau-
rantes. A princípio, o que necessitamos fazer é fomentar iniciativas locais 
e receber gente de fora que tenha a mesma vontade que nós, mas com 
consciência de conservação: queremos manter nossa cultura autêntica e 
um meio ambiente preservado. O mais valioso que temos é o povo, as 
belezas naturais e a história. Não queremos construir uma história, mas 
simplesmente resgatar o que está perdido, trazer à tona e transformar isso 
num bom produto. É um turismo que o mundo opera e que cabe aqui 
sem mexer no que temos. É possível, sim. 
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pulações locais e seus costumes tradicionais, com o 
mínimo de impacto ambiental.

No dia 5 de junho de 1997, data alusiva ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, foi criado o Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável 

‘
NiLO PeçaNha é um dos criadores e atual coordenador do Consórcio In-
termunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica 
do Taquari (Cointa). É também um dos idealizadores do programa Rota 
das Monções como produto turístico e cultural da Rota Norte MS e sabe o 
valor da iniciativa como indutora do desenvolvimento local.

Inicialmente o programa tinha o objetivo de resgatar e projetar a iden-
tidade cultural nos municípios da sub-bacia do rio Taquari, promovendo 
manifestações artísticas e criando alternativas de desenvolvimento eco-
nômico aliadas à preservação ambiental e à manutenção dos valores cul-
turais intrínsecos da comunidade ribeirinha tradicional. Sob essa ótica, o 
ecoturismo e o turismo ecotemático despontaram ainda mais como reais 
vocações de desenvolvimento sustentável.

A proposta era resgatarmos a história da Rota das Monções e torná-la 
um produto turístico, com a integração da população ribeirinha, agre-
gando essa cultura, criando oportunidade de trabalho para os ribeirinhos 
como guias fluviais, com o aproveitamento das estruturas de pesca já exis-
tentes para atuarem como receptivos do turismo histórico, ecoturismo, 
turismo de aventura e de contemplação.

Abrir-se-ia, dessa forma, mercado para os produtos artesanais locais, 
artistas, músicos e culinária regional. Do ponto de vista ambiental, tivemos 
a criação da Unidade de Conservação APA Rio Cênico Rotas Monçoeiras, 
no rio Coxim, e trabalhos de recuperação e conservação de microbacias 
críticas.

Assim, o produto Rota das Monções serviria como estratégia de divul-
gação e atração de novos investimentos para a região. Para isso, estabe-
lecemos parcerias com as universidades, com o Iphan e o Sebrae-MS para 
fomentar novas pesquisas e gerar outras oportunidades de negócios e 
mercado, visando o incremento do desenvolvimento local, com incentivo 
ao turismo como agente indutor.

Despertar para  
a sustentabilidade

De canoa
na rota monçoeira

Ora em águas calmas,  
ora em velozes 
corredeiras, o 
privilégio de paisa
gens que merecem 
ser preservadas.
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Formações rochosas, 
testemunhas da história, 

são atração da região 
norte, além das pescarias 
e da simplicidade de seus 

habitantes, que têm na 
agropecuária o principal 

meio de vida.

‘
MaRceLO Da SiLVa OLiVeiRa é arquiteto e prati-
cante de canoagem de expedição e parapente. 
Em 2011, com seu grupo, desceu o rio Coxim 
em canoas canadenses. Em seu diário de bordo, 
recortes da aventura por um trecho da rota mon-
çoeira.

rio coxim, lua crescente – A aventura começa 
mil metros acima de um local onde antes havia 
uma ponte. Hoje, pelo ritmo frenético das pes-
soas e pelos barracos montados, parece um pon-
to de garimpo. O carro nos deixa. Volta para Co-
xim. Já é noite. A lua é cheia. Os pés na areia, um 
gole de pinga pra aquecer a alma. Amanhã, o dia 
é cedo. Vai começar a remada.

rio abaixo – Remamos uns 30 km, passando 
em lugares maravilhosos. Não é à toa que se re-
ferem ao Coxim como rio cênico. Acampamos 
numa praia enorme, de areia branca e fofa, água 
rasa. A comida é peixe. Um pacu de cinco quilos, 
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da Bacia Hidrográfica do rio Taquari (Cointa), com 
sede em Coxim, a fim de contribuir positivamente 
com ações de desenvolvimento sustentável na re-
gião norte do estado, com vistas também à cultura 
e à educação ambiental. Com o tempo, consolidou-
-se como entidade com grande capacidade de arti-
culação entre poder público e população.

Em 1998, o projeto Rota das Monções foi en-
volvendo mais entusiastas e tomando vulto, origi-
nando o Programa Rota das Monções, chancelado 
pelo Cointa. A partir daí o grupo passou a realizar 
expedições fluviais que refaziam trechos do roteiro 
original pelos rios Coxim e Taquari, levando estu-
dantes, empresários do turismo, gestores públicos, 

com o objetivo de mostrar a riqueza cultural que a 
região tinha a oferecer. “Dezenas de projetos, entre 
expedições, seminários, mostras de arte e cultura, 
concursos literários e de artes visuais, festivais de 
música, palestras e outros foram contabilizados e 
encheram de esperanças e oportunidades a comu-
nidade regional”, conta Nilo Peçanha.

 Em 1999, Mato Grosso do Sul serviu como lo-
cação do filme “Brava Gente Brasileira”, da diretora 
de cinema carioca Lúcia Murat, que escolheu um 
enredo sobre índios Guaikuru, exploradores portu-
gueses e espanhóis. O roteiro foi baseado em um 
documento militar referente a um contra-ataque 
dos nativos ao Forte Coimbra, fundado por portu-

gueses, ocorrido em 1778.

articulação de resultados
A movimentação em torno da história de 

Mato Grosso do Sul trespassou a área cultural 
e chegou à ambiental. Em 2001, o Governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul criou a Área 
de Preservação Ambiental (APA) Estadual Rio 
Cênico Rotas Monçoeiras - Rio Coxim. Com 
extensão de 180 km de comprimento por 300 
a 1.000 metros de largura, tem início na bor-

pescado no molinete. A fauna é 
pouca, mas se faz presente entre 
paredões de arenito e orquídeas, 
coisa linda. Dia bom, mas cansati-
vo. Tivemos que arrastar as canoas 
entre as pedras, nas margens do 
rio, perto da cachoeira do Areia-
do. Em torno da fogueira, calado, 
observo o fogo a consumir o que 
já teve vida, uma transferência de 
energia, da terra que alimentou a 
planta, que agora alimenta o fogo 
e o calor se dissipa em meio a fa-
gulhas e faíscas. Ô pinga boa, meu Deus!

corredeira do "Quatro Pé" – Chegamos aonde 
planejado, no Letreiro das Monções, sítio protegi-
do pelo Iphan, que reúne inscrições que marcam a 
passagem das expedições nos século XVIII e início 
do XIX [ver p. 43]. A descoberta foi meio por aca-
so. Paramos para fazer a portagem. Caminhando 
pelas pedras para observar o rio, encontramos as 
inscrições. Há tempos queria ver essas marcas nas 
pedras. Ali dormimos, ao som do Coxim, sem calor, 
sem mosquitos, sono tranquilo.

Na página ao lado: 
alternativas econômicas 

vêm possibilitando a 
diversos grupos obter 
sucesso com foco na 
economia da cultura  

com o Arranjo  
Produtivo Local. 

O RIO COXIM  

FOI DESCRITO POR 

NAVEGADORES 

DE OUTRORA 

COMO DE PENOSA 

NAVEGAÇÃO. 

MARCELO 

E AMIGOS 

PASSARAM TRêS 

DIAS REMANDO E 

CONHECENDO SEUS 

MISTÉRIOS.
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AS MONÇÕES
Letra e Música: Moacir Lacerda, 

Chico Lacerda e Vandir Barreto

Em longas canoas de  
tronco inteiriço,

Sem leme, nem mastro, 
sem quilha.

Lá iam as monções 
sobre as terras encharcadas
Junto ao Fecho dos  

Morros.
 
Na geografia dos rios, 
As bandeiras das águas,
Rumo às minas de Cuiabá,
Ao encontro de Itaverá,
Nas terras dos Paiaguás.

Em longas canoas...

Lá iam as monções...
 
Do Apa a Albuquerque,
Até o Rio do Porrudos,
Ao fugidio Puerto de  

los Rejos

A temática monçoeira  
tem motivado diversas 

criações artísticas  
como a composição  

“As Monções”,  
do grupo Acaba. 

representação lúdica  
do rio Taquari em parede 
do bar confraria do Piau, 

ponto de encontro da 
boemia coxinense.
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‘
Luiz iShikawa é gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae-MS) Região Norte e tem por missão colaborar 
no desenvolvimento dos municípios dentro da metodologia do Desenvol-
vimento Local Integrado e Sustentável. Reconhecendo o turismo como 
grande vocação da região, ele destaca ações da instituição para valoriza-
ção da Rota das Monções, entre outras que buscam o fortalecimento da 
identidade cultural.

O setor primário ainda ocupa lugar de destaque na região, embora nos 
últimos anos note-se também um incremento do setor terciário (comércio 

e serviços). Vale, porém, a ressalva 
de que grande parte desses servi-
ços/comércios compõe e depende 
da cadeia do agronegócio, que 
está concentrado na região dos 
chapadões, com ênfase na produ-
ção de grãos, algodão, cana e sor-
go. Na região pantaneira (Coxim 
e Rio Verde de Mato Grosso) pra-
tica-se a pecuária extensiva, com 
algumas iniciativas de produção 
intensiva, com maior tecnologia. 
O processo de industrialização 
resvala em um aparato legal que 
resguarda o Pantanal, assim como 
o Aquífero Guarani.

O turismo é considerado uma 
grande vocação dessa região pelo 
seu agregado histórico, cultural e 
natural. Como apoio a esse setor, 
o Sebrae-MS sempre buscou valo-
rizar ações de fortalecimento da 
identidade cultural. Em 2002, por 
meio da implantação da metodo-

logia do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), junto com 
outras instituições públicas e privadas, levou treinamentos e organizou 
segmentos para uma atuação conjunta na exploração do turismo.

Nasceu nesse levante a estruturação da Rota das Monções, que hoje 
se firma como roteiro comercial e recebe bom fluxo de turistas brasileiros 
e estrangeiros, que contam com atendimento bilíngue e todo o suporte 
da Paiaguá Expeditions, agência de turismo sediada em Coxim, pioneira 
no passeio.

 Em 2009, o Sebrae realizou uma oficina de elaboração de projetos e 
atuou com consultorias para o apoio aos encaminhamentos dos pontos de 
cultura da região por meio do Projeto Cultura Viva, do Ministério da Cultu-
ra. Foram contempladas as propostas do Cointa (Coxim), Comunidade Kol-
ping Frei Tomas (Rio Verde de Mato Grosso), Centro de Tradições Gaúchas 
(São Gabriel do Oeste) e Sindicato Rural (Rio Negro). Atualmente, o Sebrae-
-MS está apoiando a proposta da Comunidade Kolping Frei Tomas para a 
realização de um espetáculo cênico em Rio Verde de MT, denominado “O 
Espetáculo das Águas”, que tem como diretor o gestor cultural Ruben Oli-
veira, responsável pelo evento Natal Luz de Gramado (RS), além da Ópera 
do Vinho (Bento Gonçalves-RS) e o Natal no Morro (Arvorezinha-RS).

O projeto contempla a realização de oficinas junto à comunidade cul-
tural não só do município, mas de toda a região, para a 
estruturação de cenários, figurinos e da parte musical, além 
de oficinas de teatro. Com isso, estamos trabalhando no 
sentido de incentivar o desenvolvimento local, estruturando 
um destino turístico e cultural que irá se fortalecer em con-
junto com os outros já existentes, colocando a região norte 
em destaque.

da do Chapadão, em São Gabriel do Oeste, e se 
estende até a corredeira do Letreiro, no rio Coxim, 
abaixo da foz do Jauru, abrangendo 15.440 hec-
tares e cumprindo também a função de corredor 
ecológico entre a planície pantaneira e o planalto 
central.

Leonardo Palma Tostes, gerente de Unidades de 
Conservação do Instituto de Meio Ambiente de MS 
(Imasul), explica que no próprio título da APA foi 
destacada a importância histórico-cultural do rio, 
agregando meio ambiente, turismo e cultura: “Esse 
resgate fica explícito na identidade da unidade de 
conservação, ficando claro que seu objetivo é pro-

reta final – Acordamos cedo, fizemos a trans-
posição de uma corredeira. Seguimos remando, 
passamos pela ponte da Matinha, fotografamos 
uma cobra-cipó e seguimos até a Barra do Jau-
ru. Depois que passamos a corredeira do Campo, 
já estávamos a 10 km de Coxim, paramos numa 
praia para assar uma curimba que Tião pegou. 
Descemos o rio rodando por um bom tempo, a 
remada estava no final e a nossa pequena aven-
tura também! Começamos a escutar caminhões 
na BR-163, as pessoas nas margens eram mais 
frequentes, assim como lanchas e pescadores. 
Passamos pela Vila dos Diamantes, nas margens 
alguns ribeirinhos até tiravam fotos dos remado-
res incautos. Cruzamos a ponte da BR com uma 
certa nostalgia, que afogamos no primeiro bar à 
beira-rio, Bar dos Amigos. Três dias remando. Era 
hora de pensar numa cerveja gelada e ela estava 
mais perto do que nun-
ca. Mais uma expedição 
concluída, mais uma re-
mada! As canoas mais 
arranhadas e a gente 
maravilhado com o que 
viu e sentiu.

economia criativa para  
o desenvolvimento da região
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teger uma área de extrema relevância não só para 
a região, mas para o país, além de ser corredor de 
biodiversidade e reserva de estoques pesqueiros do 
Pantanal”. 

Rico em belas paisagens, o rio Coxim flui ora 
ladeado por paredões de arenito, ora por exu-
berante mata ciliar, com corredeiras como o Tra-

vessão do Jaú, além de cachoeiras formadas por 
seus afluentes e o relevante sítio arqueológico 
Letreiro das Monções, devidamente cadastrado 
no Sistema Nacional de Sítios Arqueológicos e, 
portanto, protegido pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Trata-se de 
uma lápide natural, bem preservada, de inesti-

turística e social. Realizamos expedições, seminários, 
mostras de arte e cultura, concursos literários e de 
artes visuais, festivais de música e palestras, entre ou-
tros, que encheram de esperanças e oportunidades a 
comunidade regional, ou seja, conseguimos consoli-
dar o Programa Rota das Monções. 

MUITO MAIS 

QUE O APELO 

PAISAGÍSTICO, 

A POPULAÇÃO 

JÁ INCORPOROU 

A IDENTIDADE 

MONÇOEIRA E 

EXPERIMENTA 

ALTERNATIVAS  

ECONÔMICAS 

QUE VALORIZAM 

A CULTURA 

REGIONAL.

‘
Movimento que gera

emprego e renda
aRieL aLbRech é turismólogo, empresário do 
ramo do turismo, pioneiro no oferecimento do 
passeio turístico da Rota das Monções no que 
diz respeito ao trecho referente à região norte de 
Mato Grosso do Sul. Conheceu o trajeto no rio 
Coxim em 1999, ainda na faculdade, quando era 
aluno de Henrique Spengler, um dos criadores do 
atual circuito cultural fluvial.

Ao longo do trajeto, minha sensação, naque-
la primeira vez, era de estar redescobrindo o oes-
te do Brasil, e de que uma nova fase da minha 
vida estava começando. Depois de formado, pas-
sei a integrar oficialmente, como turismólogo, a 
equipe do Programa Rota das Monções, que era 
desenvolvido pelo Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidro-
gráfica do Taquari (Cointa).

Não fosse pelo Fundo de Investimentos Cultu-
rais (FIC) do Governo do Estado, nós nunca tería-
mos conseguido aprovar alguns projetos de res-
gate e projeção da Rota das Monções em todas 
as nuances que hoje possui: ecológica, cultural, 

impressões de  
uma monçoeira do presente

Lu taNNO é dona de uma sensibilidade aguçada. Seu faro jornalístico é muito 
bem-empregado como produtora da TV Brasil Pantanal. Em seu ofício, tem per-
corrido Mato Grosso do Sul em busca de histórias para contar e mostrar. Partici-
pou como documentarista de duas expedições temáticas que refizeram trechos 
fluviais da Rota das Monções. Em seu relato para Cultura em mS, o sentimento 
de pertença e a certeza de que só é possível fazer história com ideal e paixão. 

As expedições monçoeiras 
contemporâneas envolvem 

agentes culturais e 
população ribeirinha,  
que recebem turistas 

nacionais e estrangeiros.

SI
LV

IO
 M

O
RI

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

FO
TO

S:
 C

A
RL

O
S 

D
IE

H
L



mável valor, onde os monçoeiros oficiais regis-
travam o ano e o nome de suas expedições com 
marcas na pedra.

Com a crescente demanda por energia elétrica 
no Brasil, sítios arqueológicos como o Letreiro das 
Monções e ambientes de beleza cênica singular, as-
sim como sua biodiversidade, estão ameaçados pela 

A imagem de Iara, arquetípica dos rios, com seu 
espelho pequeno, redondo, que reflete em seu ros-
to toda beleza, toda poesia, não me saía da mente. 
Também carrego meu espelho nas mãos, só que ele 
não refrata, e sim captura as coisas. Ele é a lente de 
uma câmera.

 Contudo, às vezes me ressinto de que o aca-
so escape ao olhar da tecnologia. Assim como a 
duração de um sorriso gratuito, a mão estendida 
durante uma escalada para transpor a pedra no 
meio do caminho. Pequenas gentilezas cometidas 
por pessoas desconhecidas e improváveis que cru-
zamos em nossos roteiros e que, invariavelmente, 
me causam um estranhamento antinietzschia-
no, para quem nada do que era humano lhe era 
alheio. 

Passado este momento instintivo, humano, de-
masiado humano, por uma questão puramente es-
tética, e não ética, já que a estética prevalece sobre 
a ética – primeiro gostamos por meio dos sentidos 
de algo, depois criamos relativizações filosóficas 
para justificarmos inconscientemente nossas esco-
lhas –, me vejo completamente encantada com e 

Com tudo isso, foi fácil enxergar o potencial 
que a Rota tinha em termos de turismo. Daí até 
o turismo cultural, ecotemático, de base comuni-
tária, e a valorização e difusão do consumo slow 
food foi um pulo, mas tudo muito natural. Nunca 
inventamos nada, apenas lapidamos os serviços e 
produtos já existentes no seio dessas comunida-
des tradicionais de pescadores do Pantanal e sua 
área de influência. 

Atualmente, os turistas que fazem o passeio 
têm impressões diferentes. Há os birdwatchers, 
que se interessam quase que exclusivamente pela 
observação de aves e se satisfazem com elas; mas 
há também o ecoturista tradicional, que ama a 
paisagem, os animais, o banho de rio, a fogueira 
do acampamento, os costumes tradicionais, a his-
tória da região e o ambiente familiar rural. 

Entretanto, de modo geral, todos são unâni-
mes em relação ao contato com as comunidades 
tradicionais ribeirinhas, principalmente de pesca-
dores, garimpeiros e pequenos produtores, gente 
que trabalha com pouca tecnologia, ainda com 
fortes influências dos meios de produção artesa-
nais, extrativistas e de subsistência. E esse movi-
mento gera empregos diretos e indiretos nessas 
comunidades, incrementando a renda sem dis-
tanciar as atividades do cotidiano cultural que 
lhes é inerente.

NA ROTA DAS 

MONÇÕES, MAIS 

IMPORTANTE QUE 

A CHEGADA É O 

PERCURSO PELA 

NATUREZA E  

PELA HISTÓRIA 

DOS CAMINHOS.
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‘Para Claude Lévi-Strauss o mais impressionante 
em uma viagem era o trajeto. A Rota das Monções 
é uma viagem fluvial em que o percurso por uma 
natureza selvagem e pela história dos caminhos e 
fronteiras do país é mais importante que a chega-
da. Mas quais impressões haveriam de marcar, se 
calhar, uma monçoeira do presente?

Água doce – Sou mediterrânea. Eu, Inaiá Uiara (do 
guarani, a pequena canoa de Iara), nasci no meio 
de terras cercadas por dois oceanos e fui criada en-
tre as pedras de arenito em tons vermelhos e rosa 
do Miranda e do Aquidauana, rios irmãos em exu-
berância e na trajetória final. Por mais de vinte anos, 
quando morava em uma cidade sem rios, sonhava 
encontrá-los atrás de minha casa. Acredito que so-
nhar sempre o mesmo sonho e se encantar com a 
descoberta de água corrente depois do muro de um 
cenário urbano são coisas próprias de gente ribeiri-
nha, que não consegue ver a vida de outra perspec-
tiva. Queria pôr o rio em minha rua. Gosto de olhar 
o rio, sabendo que as águas de um único rio nunca 
são as mesmas. Isso me ajuda a viver.

Sítio Arqueológico  
Letreiro das Monções 
– lápide natural com 
registros deixados pelas 
expedições oficiais e 
patrimônio cultural 
brasileiro de valor 
inestimável. 

possibilidade de instalação de pequenas centrais hi-
drelétricas no rio Coxim, além do Jauru e Taquari.

Nos anos de 2002 e 2003, o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul, por meio do Fundo de Inves-
timentos Culturais (FIC), investiu aproximadamente 
R$ 45 mil no projeto de resgate histórico e cultural 
“Rota das Monções: do Varadouro de Camapuã ao 
Arraial do Beliago I e II”. Ainda em 2003 foi criada a 
Festa das Monções no município de Camapuã, insti-
tuída durante o aniversário do município, no dia 30 
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de outubro. Cinco anos mais tarde, em 2008, novo 
investimento do FIC, agora na ordem de R$ 90 mil, 
efetiva o projeto cultural Expedição Fluvial Folgue-
do das Monções e Festa das Monções, reavivando 
a temática monçoeira em Coxim e região. Segundo 
os executores, foram gerados cerca de 50 postos 
de trabalho temporário diretos, além de incentivos 
a diversas produções artístico-culturais dentro da 
temática.

No ano seguinte, o Programa Rota das Monções 
foi escolhido pelo Iphan, na seletiva regional do cen-
tro-oeste, como o melhor projeto na área de patrimô-
nio cultural, em razão da realização do Prêmio Rodri-
go Melo Franco de Andrade, o que deu a visibilidade 
nacional que ainda faltava ao trabalho. Foi realizado 
também o Seminário Estadual da Rota das Monções, 
em Coxim, com participação da presidência do Iphan 
e das superintendências de São Paulo, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, além de várias entidades e ges-
tores públicos, que resultou na Carta de Monções, 
documento que oficializou e delegou uma série de 
recomendações a cada setor participante.

Em 2011, novamente o FIC-MS apoiou uma 
iniciativa dentro do programa: o projeto cultural 
Folguedo das Monções, gerando emprego e renda 
para as comunidades ribeirinhas dos rios Coxim, 
Jauru e Taquari, e resgatando valores culturais per-
didos em meio ao isolamento geográfico e social 
dessas populações.

Tradicionalmente, os municípios da região nor-
te têm intenso calendário religioso e festivo, além 
de atrativos naturais, entre outros, como a Festa do 
Leitão no Rolete, em São Gabriel do Oeste, que ofe-
rece o turismo agrotecnológico; a Exposição Agro-
pecuária de Rio Verde de Mato Grosso (Expoverde), 

tida como a mais importante da região; a Festa da 
Cana em Sonora; os tesouros arqueológicos de Al-
cinópolis, datados de 12 mil anos, revelados em 
pinturas rupestres; a centenária Festa do Divino Es-
pírito Santo, em Coxim; a Folia de Reis, de tradição 
familiar em Figueirão; e a exemplar estrutura de 
ecoturismo de Costa Rica, que forma um complexo 
de áreas naturais protegidas, como o Parque Na-
cional das Emas, o Parque Natural Municipal Salto 
do Sucuriú e o Parque Estadual das Nascentes do 
rio Taquari. No segmento do turismo, a Rota Norte, 
como a região é denominada na área, tem desper-
tado crescente interesse, tanto do público potencial 
quanto de empresários do setor. A operadora Paia-
guá Expedition, de Coxim, por exemplo, vem reali-
zando passeios com grupos de turistas nacionais e 
estrangeiros, ancorando-se nos conceitos de turis-
mo de base comunitária, que preza pelo desenvolvi-
mento local e a inclusão social, importantes vetores 
que alcançam a economia da cultura.

Durante o passeio, os guias explanam sobre as 
Monções e são realizadas atividades de lazer ba-
seadas em experiências históricas, como o Correio 
Monçoeiro – troca de mensagens colocadas em 
garrafas ao pé de uma centenária figueira para 
serem lidas por futuros viajantes que, por sua vez, 
deixarão novas mensagens para os próximos que 
por ali passarem – e os folguedos, momentos de 
confraternização entre comunidades e turistas com 
música e culinária típica à beira-rio.

Reforçando o potencial das Monções na história 
regional, têm se multiplicado iniciativas em torno 
da temática. Em 2009 e 2011 a TV Brasil Panta-
nal produziu programas especiais sobre a Rota das 
Monções em Mato Grosso do Sul, veiculados em 

por pessoas, suas histórias e costumes, como se 
isso fora desde sempre tornando cada despedida 
um ato de sofrimento extremo.

Árvore da vida – Um dos guias de viagem, Francis-
co De Paula, dirige minha atenção a uma árvore de 
proporções enormes. Recordações de baobás e do 
principezinho da rosa solitária quase automáticas. 
Em princípio, a diferença está no ninhal que a ár-
vore abriga, uma estranha arquitetura de grandes 
tramas e amarrios construída por pássaros bastante 
interessantes, capazes de imitar vários sons. De Pau-
la explica que a especificidade maior desta árvore 
não é servir de ninhos para o Japu. Com sua ma-
deira leve, muito apreciada na fabricação de game-
las, eram feitas também as longas canoas de tron-
co inteiriço, os batelões em que os desbravadores 
das Entradas e Bandeiras viajavam. Esta foi minha 
apresentação formal a uma árvore que já conhecia 
vulgarmente como orelha-de-bugre, gameleira ou 
tambori. Agora para sempre em minha memória 
como matéria-prima das naves náuticas daqueles 
homens loucos de febre. A febre do ouro.   
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As formações rochosas 
às margens do rios 

impressionam, assim 
como os ninhos do japu, 

facilmente visualizados  
nas matas ciliares.
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rede nacional pela TV Brasil. Ainda em 2011, a TV 
TEM, de Sorocaba (SP), filial da Rede Globo, reali-
zou um documentário com destaque na grade na-
cional da emissora. 

Em 2012, a Escola de Samba Igrejinha, de Cam-
po Grande, participou do desfile de carnaval com o 
enredo “Minha Escola Vale Ouro, na Rota das Mon-
ções a História É o Tesouro”. Na área acadêmica, a 
historiadora Vanuza Ribeiro de Lima, ao concluir o 
mestrado em Desenvolvimento Local na Universida-
de Católica Dom Bosco, lançou o livro “Monções 
em Camapuã: Território, História e Identidade”, em 
coautoria com a professora doutora Maria Augusta 
de Castilho. Ainda no âmbito universitário, o pro-
jeto de extensão “Rota das Monções – Patrimônio 
Cultural Sul-mato-grossense” foi contemplado pe-
lo edital do Programa de Extensão Universitária 
(ProExt) do Ministério da Educação para o ano de 
2013. Coordenado pelo professor Marcos Lourenço 
de Amorim, do Departamento de História no cam-
pus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) em Coxim, concorreu com as 71 melhores 
propostas de universidades de todas as regiões, fi-
cando com o primeiro lugar no estado e a sexta 
colocação no Brasil.

Mapeamento oficial
Entre os anos de 2008 e 2010, a superintendên-

cia do Iphan em Mato Grosso do Sul realizou, por 
meio da contratação de editais, o mapeamento de 
trechos da histórica rota: as sub-bacias dos rios Co-
xim, Verde, Sucuriú, Taquari e Pardo, no sentido de 
estabelecer um diagnóstico do ciclo monçoeiro no 
que diz respeito ao território sul-mato-grossense, 

Flechas de fogo – No percurso pelos rios Coxim e 
Jauru, texturas e formas e variados tons de verde 
se alternam a paredões de rochas, muitas fendidas, 
minando água doce, pura, potável. Imagino quan-
tas tribos se escondiam ali, de espreita e tocaia con-
tra os invasores. Quantos combates, quanto sangue 
tingiu aquelas águas? A cada parada para banho, 
ou para comermos alguns víveres, aulas de nossa 
historiografia a céu aberto. A dominação territorial 
do oeste e da região do Pantanal, suas releituras 
possíveis, recortes antropológicos e toda a tragédia 
subjacente à conquista da terra submergem. Penso 
em flechas cortando o ar. De que lado eles esta-
riam, os índios? Por ora sou o outro, o explorador, 
o aventureiro em busca de riquezas, escravos, pe-
dras preciosas e ouro. Posso ouvir o silvo das tribos 
declarando guerra de dentro da selva. Os Kaiapó 
ofereciam os combates mais perigosos, pois domi-
navam o fogo. Ao inimigo, flechas incendiadas.

Luzeiros no chão – Em Jauru, distrito de Coxim, 
remanescente de arraiais e garimpos, homens ainda 
gastam o resto de seus dias à procura de pedras 

preciosas. Vejo pequenos diamantes sem lapidação 
na mão de um garimpeiro. O preço pedido não che-
ga à metade do valor cobrado pela lapidação da-
quelas pequenas pedras maravilhosas. Fico tentada 
a comprar todas e engastá-las em uma coleira de 
couro, as pequenas estrelas azuis, rosas, amarelas e 
brancas. Estrelas que surgem do chão. O diamante 
é um signo de fogo. Nenhuma pedra na nature-
za tem seu poder de refração à luz. Não há pedra 
que exerça maior atração e, com ela, toda ganância 
e uma porção de coisas ruins, me confessa outro 
garimpeiro. Respiro fundo e resisto, mas sei que a 
febre estaria a me rondar enquanto estivesse por lá.

Laços – E assim, de maneira espontânea, mais do 
que um passeio esplêndido pela história, mais do 
que uma alegre viajante do tempo, me vi inserida 
em um grupo de pesso-
as muito especiais, quer 
pela investigação de 
nossas marcas identitá-
rias, quer pelo empenho 
no registro da memória 

‘

Atuação 
integrada 

para refazer  
a Rota

AndRé LUIZ RAchId é natural de Campo Grande e tem Coxim no cora-
ção. Ali viveu por dez anos, estudou e, ainda na faculdade, participou 
das primeiras iniciativas de resgate cultural da Rota das Monções. Após 
graduar-se em Biologia, trabalhou no mapeamento oficial desse roteiro 
histórico pelo Cointa e, posteriormente, ingressou no Iphan, onde é o 
atual superintendente em MS.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tem 
entre suas atribuições identificar e preservar os bens culturais brasileiros. 
Para tanto, atua por meio de inventários e diagnósticos de avaliação, estu-
dos estes que fundamentam a realização de tombamentos, a regulamen-
tação das áreas tombadas e de entorno, os registros e os planos de ação 
necessários. Em 2008 o Iphan contratou, por edital, o mapeamento de 
um trecho da Rota das Monções, compreendido entre as sub-bacias dos 
rios Coxim e Taquari, incluindo o levantamento bibliográfico, a reprodu-
ção de fontes primárias e a produção, coleta e identificação de pontos de 
relevante interesse histórico.

Dois anos depois, o mesmo foi aplicado para as sub-bacias dos rios 
Pardo, Verde e Sucuriú. Mas nosso objetivo não se encerra aí. A proposta 
é que o Iphan, numa ação integrada das superintendências de São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, complete o mapeamento de todo o 
roteiro fluvial do Ciclo das Monções. Nesse sentido, iniciamos uma articu-
lação por meio da Coordenação de Sítios Históricos e Paisagens Culturais, 
com o objetivo de sabermos o que ainda existe de bens relacionados ao 
trajeto. A partir daí, teremos um diagnóstico que servirá de base de co-
nhecimento para propormos políticas de preservação.

A febre da riqueza 
mineral que assolou os 
exploradores do pretérito 
ainda hoje assombra a 
alma de remanescentes  
do garimpo.

C
A

RL
O

S 
D

IE
H

L

SI
LV

IO
 M

O
RI

FABIO PELLEGRINI

u



levantando pontos de relevância histórica para sub-
sidiar políticas públicas de proteção e desenvolvi-
mento sustentável à região.

As pesquisas se fundamentaram na vasta biblio-
grafia existente sobre o tema, incluindo documentos 
oficiais salvaguardados em outros estados, mapea-
mento dos pontos de interesse com checagem in 
loco dos sítios e paisagens descritas pelos cronistas 
da época, levantamento de registros arqueológicos, 
levantamento oral, registro e análise dos dados co-
letados. Fechando o roteiro em Mato Grosso do Sul, 
falta ainda o mapeamento de sítios ao longo do rio 
Paraguai, assim como o levantamento nos estados 
de São Paulo e Mato Grosso, que já estão sendo 
articulados pelo Iphan. E, finalmente, em 2012 a 
superintendência do instituto em Mato Grosso do 
Sul formaliza pedido de reconhecimento da Rota 
das Monções como Paisagem Cultural. Com isso, 
surge a oportunidade para a implementação de 
um roteiro cultural devidamente regulamentado, 
valorizando a interação entre homem e ambiente, 
dando suporte técnico e financeiro às iniciativas po-
pulares e tradicionais já existentes nesse contexto, 
com o intuito de promovê-lo mais intensamente, 
incrementando-o e consolidando-o com geração 
permanente e efetiva de emprego e renda para a 

do estado e, acima de tudo, pelos vínculos que 
criamos. Com Ariel Albrecht, Grazi, De Paula, Kuri-
kaka, Nilo, Eliane, Adriana e Adriano, e tantos que 
conheci por ocasião das expedições, faço questão 
de trazer estreitos os laços, mantê-los bem aperta-
dos, para que se demorem a ramalhar. 

Depois das expedições, sempre que posso 
vou a Coxim rever amigos. O que resultou em 
um romance a seu tempo: ora vigoroso como as 
águas tortuosas dos rios por que passamos; ora 
doce como o mel descrito como uma das prin-
cipais fontes de alimentação dos monçoeiros, e 
sazonal como a duração dos ventos que moviam 
as embarcações. Por tudo, o que me lastima 
também me consola, do contrário não teríamos 
a que agradecer à noite, quando rezamos. Seria 
só embotamento e suor todo trabalho. Sei que 
meu conhecimento ninguém pode me dar, nin-
guém pode me tirar. Assim como sei que estas 
histórias e a própria história são feitas de ideais, 
poeira e paixão.

comunidade local e divisas aos municípios compo-
nentes desse roteiro.

Numa época em que valores e processos de de-
senvolvimento são reavaliados, levando-se em con-
sideração o uso consciente de recursos renováveis, 
surge a chance de Mato Grosso do Sul destacar-se 
na concretização da Rota das Monções como um 
dos novos roteiros culturais do país. O Brasil já vem 
tendo experiências nesse sentido, como a Estrada 
Real, entre Paraty e Ouro Preto, a Estrada dos Ro-
meiros, em São Paulo, e o Caminho dos Moinhos, 
na Serra Gaúcha, entre outras em processo experi-
mental.

Nessa perspectiva, existem inúmeras viabilidades 
econômicas com base no turismo de base comuni-
tária – o ecoturismo, o turismo científico, o turismo 
de observação de aves (birdwatching) – que possibi-
litam a valorização da cultura regional por meio do 
conceito de slow food, da produção de artesanato 
e da agricultura familiar, com a melhoria da infra-
estrutura das cidades (hotéis, bares, restaurantes) 
e consequente elevação da qualidade de vida das 
populações envolvidas.

Por fim, o caminho aberto há séculos pelos 
monçoeiros, precursores do desenvolvimento dessa 
região do Brasil, permanece incólume para viajan-
tes atuais, guardando os segredos de um pretérito 
cheio de histórias. Cabe à atual geração a decisão 
quanto a esse legado: se ele vai ou não ser confiado 
às próximas gerações. 

Fontes  
de pesquisa:

dossiêsíntese 
”Levantamento de  
sítios relativos ao  

ciclo das Monções em 
Mato Grosso do Sul“.  

IphanMS (20082010).

Obras relacionadas no  
box ”Para saber mais“, 

entre outras.

reportagem: 
Fabio Pellegrini e  

Marília Leite

Texto: Fabio Pellegrini

consultoria: Gilson Martins
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Na ocasião do lançamento de “The Tulse Luper 
Suitcases” (Reino Unido-2003), o diretor inglês  
Peter Greenaway declarou em entrevista que o cine-
ma estava morto e que foi Godard quem o matou.  
Desinteressado pelo cinema de narração, esse artis-
ta antirrealista previu, já na década de 1980, que 
o cinema ganharia novos caminhos estéticos e tec-
nológicos, com profundas mudanças na lógica de 
distribuição. Criador/produtor de longas-metragens 
realizados com tecnologia digital, websites, obras 
instalativas, livros, DVDs, videogame on-line, per-
formances como VJ, peças teatrais e uma série de 
televisão, Greenaway pretende reconstruir a vida de 

Tulse Henry Purcell Luper, projetista e escritor nasci-
do em Newport, South Wales, cuja vida ele mesmo 
arquivou em 92 maletas, posteriormente encontra-
das ao redor do mundo.

Essas transformações na forma de produzir, 
assim como são ilustradas na obra de Greenaway, 
reverberam hoje e tomam boa parte da produção 
imagética, desde os grandes centros até as áreas 
de produção fora dos eixos industriais de cinema. É 
nesse cenário que produtores criam suas perspecti-
vas audiovisuais, apropriando-se das novas tecno-
logias e adaptando o formato de suas ideias aos 
novos apontamentos que a imagem apresenta no 
século XXI.

O estado de Mato Grosso do Sul vive atualmen-
te uma efervescência no cenário audiovisual, em 
que realizadores buscam, colaborativamente, de-
senvolver de forma independente seus trabalhos, 
para que possam dar vazão à grande demanda de 
temas, formatos e, sobretudo, ansiedades artísticas 
que transversalizam linguagens que ultrapassam o 
cinema e confirmam a visão de Greenaway. 

Nunca fomos tão imagéticos. Todos podem pro-
duzir, distribuir ou programar aquilo com o que um 
determinado grupo de consumidores quer dialo-
gar. As redes sociais catalisam e fazem a pauta do 
que é dito, visto e compartilhado. Para mensurar 

NUNCA fOMOS TãO IMAGÉTICOS. 

TODOS PODEM PRODUzIR, DISTRIbUIR 

OU PROGRAMAR AqUILO COM O 

qUE UM DETERMINADO GRUPO DE 

CONSUMIDORES qUER DIALOGAR. 

EM MATO GROSSO DO SUL  

UMA NOVA GERAçãO DE 

REALIzADORES DESENVOLVE  

SEUS TRAbALHOS DANDO VAzãO 

à GRANDE DEMANDA DE TEMAS, 

fORMATOS E ANSIEDADES ARTíSTICAS,  

TRANSVERSALIzANDO LINGUAGENS 

qUE ULTRAPASSAM O CINEMA.

por GivaGo oliveira

CinemaO

Artes VisuAis

Disponível em: http://www.
tulselupernetwork.com/

basis.html.

Jean-luc Godard (paris, 
1930), cineasta franco-
suíço que tomou como 
temas e assumiu como 

forma os dilemas e 
perplexidades de seu 

tempo. É tido como um 
dos principais nomes da 

Nouvelle vague.
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é simples: quantas visualizações? quantos “curtir” 
e quantos compartilhamentos? Diante disso temos 
um mercado de consumidores e realizadores. No 
entanto, uma questão paira: não estaríamos per-
dendo qualidade em função da quantidade? Não 
poderia ser diferente: em experimentação é preciso 
ser mais intuitivo e menos metodológico. A polui-
ção é certa, mas os acertos são expressivos e levam 
a novas propostas.

Para o cenário audiovisual de um estado como 
Mato Grosso do Sul – que fica na região centro-
-oeste de um país que possui seu polo de produ-
ção centralizado na região sudeste –, o compasso 

trilhado na área tem sua lógica. 
Greenaway, em meados de 1980, 
proclama as novas tecnologias, às 
quais os grandes centros aderem 
nos anos de 1990, com a explosão 
do cinema iraniano e de outros 
núcleos independentes de produ-
ção, para só na última década che-
garem às regiões fora dos grandes 
eixos. 

Uma geração doutrinada pelo 
sincopado e rápido processo dos 
clipes da MTV e da publicidade 
busca em suas produções a repro-

dução de suas referências, que aos poucos vai ga-
nhando a subjetividade de cada produtor.  

Fusões de linguagens, novos conceitos
Leo Coutinho, natural de Campo Grande (MS), 

skatista formado em Produção Multimídia, iniciou 
sua carreira fazendo produções independentes 
em parceria com outros videomakers. “Concreto” 
(documentário-2010), que alavancou o skate na 
região do Mato Grosso do Sul, ganhou prêmios 
na categoria Videodocumentário nos festivais uni-
versitários fuá e Pipoca de Ouro em 2007, e em 
mais uma festejada carreira de outros festivais. No 
filme, destaque para a luz natural e para a trilha so-
nora construída com batidas no melhor estilo dub 
urbano para compor a narrativa. Parques, muros 
e cenários comuns, tudo é matéria-prima para os 
planos-sequência de elevado nível profissional do 
documentário, que preconiza temas mais urbanos 
dentro do cinema feito no estado, conhecido por 
suas belezas naturais. Pelas boas imagens que faz 
em cima do skate, Leo Coutinho pode ser conside-
rado o “homem-travelling”, num paralelo com Dib 
Lutfi, diretor de fotografia e operador de câmera 
de vários filmes de Glauber Rocha, tido por muitos 
como o “homem-grua” por conta dos movimentos 
de câmera firmes e seguros que realizava de forma 
artesanal e rudimentar.

O conceito audiovisual de uma estética livre 
de referências mais elitizadas é amplamente ab-
sorvido no trabalho de Gabriela Dias, produtora 
independente formada em publicidade que alter-
na experimentalismo e técnicas de stop-motion. 
O cotidiano, os objetos num flerte com o kitsch 
e com o pop vão construindo uma galeria de ex-
celentes vídeos. “Vou convidando artistas de di-
ferentes segmentos, quase sempre na parceria. 
As pessoas compram as ideias e o produto final 
vai surgindo”, comenta. Gabi Dias já produziu di-
versos videoclipes, curtas-metragens e videoflyers 
(convites audiovisuais) em parceria com artistas 
de áreas que vão da música à moda, sendo que a 
maior parte de suas obras circula pela internet há 
um bom tempo. Atualmente já alça voos maiores, 
ao produzir profissionalmente obras audiovisuais 
publicitárias e institucionais com toque pessoal, o 
que de certa forma modifica e influencia o merca-
do e a produção artística local. Em sua carreira de 
experimentações, passeia por resultados bastan-
te inspirados, em que o toque feminino e o con-
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Na p. 47, produção de 
”T‘amo na rodoviária”,  

de Givago oliveira, e 
”Questão de Honra“,  

de Carol araújo.

acima, produções de 
Gabriela Dias e ”Questão 

de Honra“ (3a a dir.).

abaixo, filmagem de  
“ana“, de Breno Benetti.



temporâneo flertam com a linguagem da diretora 
americana Sophia Coppola, inclusive em sua par-
ceria com Heitor Menezes (diretor de fotografia e 
músico) no clipe “Entrelinhas” (videoclipe-2012), 
que se assemelha às  que Sophia fez com Nico-
las Godin, integrante do duo de música francesa 
Air – tendência confirmada de fusões de diferentes 
linguagens que se apoiam na construção de um 
olhar cada vez mais imagético e imediato.

Seguindo outra linha para compor trabalhos 
audiovisuais, mas também flertando com o expe-
rimentalismo, destaque para a obra de breno ben-
neti, jovem diretor oriundo do teatro e influenciado 
por teóricos vanguardistas, como Derrida e Deleu-
ze, que se vê fascinado por desconstruir narrativas. 
às vésperas do lançamento de “Ana”, filme contem-
plado pelo Edital de Apoio à Produção de Obras 
Audiovisuais Inéditas de Curta-metragem da fCMS, 
o autor destaca as características do projeto, que 
busca um discurso fragmentado, no qual as refe-
rências aparecem escondidas num método que ga-
nha forma a partir de um processo de reflexões e 
experimentações. “Eu experimentei um pouco disso 
em ‘Derramado’ (ficção-2010), meu primeiro filme, 
e depois busquei um cinema de gênero em ‘Lados 
Dados’ (ficção-2011). ‘Ana’ (ficção-2012) é uma ín-
tima pesquisa sobre o cotidiano e o feminino na 
contemporaneidade. As imagens vão construindo 
um mosaico de formas e quadros que são ligados 
pelo sensorial e não pelo físico de um roteiro pré-
-estabelecido. O resultado é um filme de processo, 
um ganho para a filmografia sul-mato-grossense, 
tradicionalmente apoiada no cinema de resgate e 
memória.” 

Carol Araújo é outra realizadora que vem se re-
velando dentro e fora do estado. Com uma longa 
carreira de atriz, decidiu investir em outros cami-
nhos ao experimentar a produção de elenco do 
filme “Cabeça a Prêmio” (ficção-2009). Ainda tra-
balhou em produções locais até se aventurar em 
São Paulo como assistente de direção para cinema 
e publicidade – destaque para sua assistência em 
“brincante”, que desenvolve com Walter Carva-
lho, para contar a história do carismático Antônio 
Nóbrega. 

Carol está em fase de finalização do documen-
tário “questão de Honra”, sobre a produção de 
Alexandre Couto e José Reinaldo – precursores de 
um cinema artesanal e genuinamente regional, em 
que técnicas e rebuscamento acadêmico dão lugar 

a uma paixão por fazer cinema. A mesma paixão 
que a diretora do documentário e seu parceiro Ro-
ger Abrego, diretor de fotografia e montador, im-
primem na carreira de trabalhos com publicidade, 
enquanto apuram o olhar para registrar a história 
dos primeiros produtores independentes do estado, 
em que o cinema é feito aglutinando grupos que 
sentem necessidade de narrar histórias que falam 
de heroísmo e traições nas quais a natureza con-
torna imagens western, mas com identidade visual 
própria, desenhada por céus multicoloridos e entar-
deceres abafados.

Outro produtor conterrâneo de perfil bastante 
especial é Essi Rafael, que após se aventurar no ci-
nema de forma amadora em Aquidauana (MS) e 
sair do estado para uma formação acadêmica em 
São Carlos (SP), retorna para registrar em sua terra 
natal seus contos e sua forma de ver o mundo. Sin-
gular por iniciar suas primeiras produções de forma 
intuitiva e antenada à internet (canal inicial de dis-
tribuição e exibição de seus filmes) e, principalmen-
te, por se deixar levar por referências e não disfarçar 
o tom autobiográfico, desdobra e transporta para 
a tela personagens com os quais conviveu ou po-
deria ter convivido. Destaque para o DVD “Curtas 
de Casa”, projeto inaugural da Casa de Cinema de 
Aquidauana, que idealizou com o objetivo de fo-
mentar o cinema no interior do estado em coerên-
cia ao lema “a Casa de Cinema de Aquidauana faz 
filmes a partir do cotidiano”. Seus filmes são delica-
dos e trazem um olhar pueril sobre questões mais 
existenciais, como relacionamentos e solidão. Sua 
conexão com o mundo é tão contemporânea como 
os vídeos que pontuam a internet com desabafos e 
leves confissões. Destaque para “Ela Veio me Ver” 
(ficção-2010), exibido em festivais nacionais e in-
ternacionais e que aglomerou um grupo afinado 
na produção, resultando num filme leve e divertido 
que preenche uma lacuna nas produções regionais 
e também nas de âmbito nacional, preocupando-
-se com políticas sociais mais partidárias e menos 
pessoais. 

Adrian Okumoto é o que se pode chamar de 
artista da inquietação, pois é com vídeos ágeis e 
musicais que ilustra seu universo mais pessoal: a 
música. São produções promocionais, algumas 
bem publicitárias, outras mais conceituais, em que 
imagens cruas e íntimas vão deflagrando o univer-
so de bandas com as quais convive. São inúmeros 
clipes com linguagem bem-humorada e informal. 
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Da esquerda para a direita: 
“ela veio Me ver”, curta-
metragem de essi rafael, 
com os atores Geraldo 
espíndola e Maria eugênia 
pacheco, selecionado para, 
entre outros, a 14ª Mostra 
de Cinema de Tiradentes, 
3º Festival do Júri popular 
e international Youth Film 
Festival 2011. em seguida, 
cenas de “Um Conto de 
Solidão”, de essi rafael.
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Destaque para “Sambaloco”, da banda Curimba (vi-
deoclipe-2009), e “Ela” (videoclipe-2010), da ban-
da Jennifer Magnética.

Giulliano Gondim, proprietário da Óia Produção 
Visual, finaliza seu primeiro curta-metragem, inti-
tulado “A Ressaca”, com apoio do edital da fCMS. 
Com a filosofia de buscar “novas tendências para 
valorizar os melhores conceitos”, ao lado de uma 
engendrada equipe, alterna trabalhos comerciais 
e autorais. Destaque para “Sapataria” (documen-
tário-2012), curta-metragem no qual resgata a es-
sência de uma profissão, registrando a experiência 
e a arte do trabalho desenvolvido desde 1986 por 
Paulinho da Sapataria. 

“T’amo na Rodoviária” é mais um dos exemplos 
que causam curiosidade na produção audiovisual 
de MS. O documentário – que pretende revisitar o 
imóvel que já abrigou a antiga rodoviária de Campo 
Grande – busca, pela subjetividade e pela direção 
coletiva, registrar não só fatos e histórias por meio 
de depoimentos, mas também “como o andar des-
sa história reflete nas personagens daquela região”, 
explica a produtora geral, fabíola brandão.

Mais do que salas de cinema
O mercado distribuidor de fil-

mes vive uma situação de instabili-
dade com as mudanças nos espa-
ços de exibição. Inúmeras salas são 
fechadas ou remodeladas por todo 
o brasil, enquanto cineclubes são 
criados por iniciativas pessoais e 
institucionais. Em Campo Grande, 
por exemplo, há vários cineclubes, 
com públicos e debates diversos – 
Cinema (d)e Horror, Cine Art e Ci-
nema e Utopia, da UfMS – além 

de espaços e organizadores que realizam exibições 
regulares de filmes e mostras temáticas, a exemplo 
do Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do 
Sul (MIS de MS), Museu de Arte Contemporânea de 
MS (Marco), Parque Ayrton Senna, Centro Cultural 
José Octávio Guizzo, Morada dos baís e Sesc Horto. 
No interior – onde o projeto Rota CineMS, realizado 
pela fCMS, promove diversas exibições e oficinas de 
arte-educação voltadas à democratização do acesso 
aos bens culturais – não é diferente. A partir desse 
projeto e da articulação de instituições e pessoas, 
alguns municípios experimentam os benefícios do 
cineclubismo, como a cidade de Aparecida do Tabo-
ado, com o cineclube Cinergia. Outro exemplo de 
investimento na formação de público é o Cine fun-
dação Nelito Câmara, espaço de exibição mantido e 
criado pela fundação de Cultura de Ivinhema, que 
realiza também o festival de Cinema do Vale do Ivi-
nhema. Segundo Ricardo Pieretti, coordenador do 
projeto, o interesse do público alterna bastante e o 
trabalho pela fidelização de uma plateia curiosa por 
consumir diferentes linguagens ainda não está es-
tabelecido, pois, conforme pontua, “trabalhar com 
cultura é trabalhar com resistência”.

As mudanças no formato de exibição vêm ga-
nhando relevância desde os anos 1960, quando 
artistas passaram a buscar em videoinstalações for-
mas de dispor o conteúdo com mais envolvimento 
ou comunicação direta com o espectador. Mas a 
grande surpresa na virada da década de 1980 para 
a de 1990 no país foi a adesão ao vídeo de três im-
portantes nomes do cinema experimental: Andrea 
Tonacci, Júlio bressane e Arthur Omar. Na verdade, 
a incorporação da eletrônica pelo cinema é um fe-
nômeno que começa a acontecer de forma grada-
tiva a partir dessa época em todo o mundo e, na 
maioria dos casos, para dar respostas a determina-
dos problemas insuperáveis dentro da especificida-
de da cinematografia stricto sensu. Aos poucos, al-
guns cineastas mais ousados e inquietos começam 
a mesclar tecnologias, partindo do pressuposto de 
que equipamentos e métodos de trabalho podem 
submeter ideias criativas a normas (estéticas, pro-
fissionais, institucionais), de modo que, às vezes, é 
preciso recorrer a um instrumental ainda não intei-
ramente afetado pelos hábitos para poder descobrir 
novas possibilidades e outras maneiras de produzir. 

Seguindo percurso semelhante – e se espelhan-
do na experiência bem-sucedida de outros museus, 
como o do futebol e o da Língua Portuguesa, em 
São Paulo – o Museu da Imagem e do Som de Mato 
Grosso do Sul conta atualmente com instalações 
que possibilitam a interação com o público, de 
modo a quebrar a caixa escura do cinema. Nesse 
sentido, foi desenvolvida em 2011 a exposição au-
diovisual de longa duração “Mato Grosso do Sul, da 
Imagem e do Som”, com a produção de quatro ex-
posições audiovisuais/videoinstalações: “Os Pionei-
ros – A Origem da Música Sertaneja de MS”, “Me-
mória fotográfica de Campo Grande por Roberto 
Higa”, “Me=morar” e “História de T. Lídia baís”. 

Coordenado por Givago 
oliveira, autor deste artigo, 

“T’amo na rodoviária” 
quer registrar a história do 
antigo terminal rodoviário 
de Campo Grande em uma 

perspectiva humanista  
e subjetiva.
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Essas realizações tiveram como objetivo incen-
tivar a população a valorizar a identidade cultural 
de Mato Grosso do Sul e foram desenvolvidas pela 
equipe do museu em parceria com artistas de va-
riadas áreas. O recorte evidencia traços característi-
cos do estado, utilizando o suporte audiovisual para 
tratar de música, fotografia, dança e artes visuais, 
abordando temas que vão de história e cotidiano 
até identidade e importância da arte. “Trata-se de 
uma exposição que prevê a utilização do audiovisual 
de forma cada vez mais versátil e aberta à socieda-
de”, explica o coordenador do MIS, Rodolfo Ikeda. 

“Nossa identidade é fruto de um processo con-
tínuo de avaliação, sendo que a exposição ‘Mato 
Grosso do Sul, da Imagem e do Som’ nos oferece a 
oportunidade de refletir sobre como o mundo nos 
enxerga e nós mesmos nos enxergamos, para dis-
cutir quem somos e qual a cultura desse estado de 
criação recente”, ressalta o presidente da fundação 
de Cultura de MS, Américo Calheiros.

“Os Pioneiros – A Origem da Música Sertaneja 
de Mato Grosso do Sul” é baseado no livro homô-
nimo de Rodrigo Teixeira, financiado pelo fundo de 
Investimentos Culturais do Estado (fIC-MS). Para 
escrever a obra, Rodrigo entrevistou os protagonis-
tas dessa história e seus herdeiros, mergulhando na 
gênese da música sul-mato-grossense. A trilha so-
nora integra o projeto Memória fonográfica de MS, 
idealizado pelos pesquisadores Carlos Luz e Idemar 
Sprandel, criadores do kit de Difusão Musical da 
fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A exposição “Memória fotográfica de Campo 
Grande por Roberto Higa”, alusiva ao Dia Interna-
cional da fotografia (19 de Agosto), foi realizada em 
comemoração aos 112 anos da cidade de Campo 
Grande. Com trilha sonora do Grupo Agemaduomi, 
as imagens enfocam arte, cultura, cotidiano, políti-
ca e personalidades e foram selecionadas do acervo 
de Roberto Higa, que reúne registros colhidos em 
mais de 35 anos dedicados à fotografia.

Composta originalmente por doze telas dife-
rentes, exibindo cenas autônomas do espetáculo 
homônimo, a videoinstalação “Me=morar” – rea-
lizada pelo Conectivo Corpomancia e a Vaca Azul e 
apresentada no MIS com apoio do Núcleo de Dan-
ça da fCMS – proporciona ao espectador o transi-
tar pelo espetáculo original produzido pelo Conec-
tivo Corpomancia e encenado primeiramente nos 
cômodos de uma casa abandonada da antiga Vila 
ferroviária, na capital. O resultado da fusão entre 
tecnologia, pesquisa e dança instiga os visitantes 
a refletirem sobre emoções como tristeza, solidão, 
desamparo e abandono.

 Já o filme videoinstalação “História de T. Lídia 
baís”, dirigido e produzido por Helton Perez e Ro-
dolfo Ikeda, foi totalmente baseado na vida e obra 
da artista. Com texto e trilha sonora da própria 
personagem, o trabalho expõe fotos, livros, instru-
mentos musicais, pinturas e objetos feitos por ela 
ou que lhe pertenceram. A locução de Adelaide 
barbosa Martins, sobrinha-neta de Lídia, ressalta a 

consciência que a artista tinha sobre a importância 
da arte na construção da sociedade.

Vale destacar que Helton Perez, realizador destes 
dois últimos trabalhos, possui um currículo diver-
sificado, que conta com produção de videoclipes, 
videodanças, peças publicitárias, curtas de ficção e 
registro de espetáculos. 

Como caleidoscópio, a crescente profusão de 
produções impulsionada pelas mídias digitais e 
pela segmentação de público vai multiplicando 
possibilidades iconográficas. Rodolfo Ikeda, atual 
coordenador do MIS que, entre outras realizações, 
produziu o documentário “Entremundos” (2005), 
feito de forma colaborativa pelo grupo indepen-
dente bola 1 filmes com financiamento do Doc TV, 
abordando a questão da integração na América 
Latina e, principalmente, 
em Mato Grosso do Sul, 
fala de um “Cinema Novo 
Oeste”. É toda uma nova 
geração de cineastas que 
propõe algo que pode 
não ser inédito, mas que 
representa uma reno-
vação, uma releitura da 
contemporaneidade e de 
suas fronteiras, sejam físi-
cas ou de linguagem, no 
centro do oeste do país, 
que pode vir a ser uma 
próxima potência mun-
dial. Afinal, como disse o 
antropólogo Marc Augé, 
“o cinema pode estar 
morto, mas as imagens 
nunca vão deixar de se 
proliferar”. 
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ONDE ELES ESTãO NA WEb 

• Adrian Okumoto
http://www.facebook.com/adrian.okumoto

• breno benetti
http://www.facebook.com/brenobenetti 

• Carol Araújo
http://aesteticadopossivel.blogspot.com.br 

• Essi Rafael
http://www.cineaquidauana.com.br 

• Gabriela Dias
www.gabi-dias.tumblr.com

• Giulliano Gondim
http://www.facebook.com/pages/Óia-produção-visual/ 
176512495740520

• Givago Oliveira
http://www.tamonarodoviaria.blogspot.com.br 
http://www.quemmexeunomeuipod.blogspot.com.br 

• Helton Perez
http://www.vacaazul.com.br 

• Leo Coutinho
http://coutinholeonardo.blogspot.com.br 
https://vimeo.com/user1475143 

• Rodolfo Ikeda
http://www.facebook.com/rodolfo.nonoseikeda

ao alto, “História de T. 
lídia Baís”, baseado na 
vida e obra da artista, 
com direção e produção 
de Helton perez e rodolfo 
ikeda. acima, outro 
trabalho que Helton perez 
filma, a videoinstalação 
Me=morar, realização do 
Conectivo Corpomancia. 
No quadro, cena com a 
bailarina luiza rosa.
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AAs fronteiras, o militarismo e a guerra são o ber-
ço da formação de Mato Grosso do Sul. O estado é 
novo e tem sua identidade constantemente discu-
tida. Mas a presença maciça do militarismo na for-
mação dessa identidade, por conta da importância 
estratégica da região no contexto nacional, é indis-
cutível. A história deste pedaço de Brasil foi pauta-
da em grande parte por iniciativas de conquista e 
defesa da fronteira oeste. Está nas músicas, está na 
poesia e está materializada nas edificações do patri-
mônio militar sul-mato-grossense: antes mesmo da 
colonização civil, os edifícios militares fincaram as 
estacas da ampliação do território nacional.

Entre pedra, cal, madeira e alvenaria, cada pré-
dio guarda um pedaço da memória. “O patrimônio 
edificado é um elemento material que traz imbuído 
em si um fator muito maior do que sua monumen-
talidade: ele representa um momento da história, 
uma decisão política” – explica André Luiz Rachid, 
superintendente do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan) em MS.

Dentre essas construções que sobreviveram ao 
tempo e hoje abrigam a história de Mato Grosso do 
Sul, o Forte Coimbra se destaca, como explica o ar-
quiteto Ângelo Marcos Vieira de Arruda, autor do 
livro “História da Arquitetura de Mato Grosso do 
Sul: Origens e Trajetórias”: “Foi a arquitetura militar 
que deixou como herança arquitetônica e cultural do 
estado o seu edifício mais antigo, o Forte Coimbra. 
Algumas fortificações que foram construídas desa-
pareceram, outras ficaram. Aquela que ainda resiste 
ao tempo, está viva e é tombada é o Forte Coimbra”. 

Primeiro patrimônio histórico de Mato Grosso 
do Sul – tombado em 1974 pelo Iphan – o Forte 
Coimbra foi fundado às margens do rio Paraguai 
em 1775, depois que o Tratado de Madri delimitou 
as terras da Espanha e de Portugal na América do 
Sul e a capitania de Mato Grosso desenvolveu gran-

Mato Grosso espera esquecer quisera o som dos fuzis
Se não fosse a guerra quem sabe hoje era um outro país [...]

Cego é o coração que trai
Aquela voz primeira que de dentro sai
E às vezes me deixa assim
Ao revelar que eu vim
Da fronteira onde o Brasil foi Paraguai

              Sonhos Guaranis 
(Almir Sater - Paulo Simões)

de preocupação com suas fronteiras. A ordem do 
governador da capitania, Luís de Albuquerque de 
Mello Pereira e Cáceres, era que a fortificação fosse 
erguida na área conhecida como Fecho dos Morros. 
Mas o capitão Matias Ribeiro da Costa, designado 
para a tarefa, ergueu-a 44 léguas antes, o que aca-
bou se tornando providencial para a sobrevivência 
da fortificação, pois a deixou menos exposta às in-
vasões espanholas.  

No que se refere às lutas de resistência, o ar-
quiteto Rubens Moraes da Costa Marques, autor 
da obra “Trilogia do Patrimônio Histórico e Cultural 
Sul-mato-grossense”, exalta a importância do forte: 
“Ave Coimbra! Combateu duas vezes. Na Guerra da 
Tríplice Aliança, ali fez-se o nosso épico. Hoje área 
bélica ainda ativa, tríplice fronteira. População civil 
às sombras das muralhas”.

Na época da sua inauguração, o forte, também 
conhecido como Presídio de Coimbra, era uma pra-
ça reformada com instalações de madeira e palha. 
Dois anos depois de sua fundação, em 1777, foi to-
talmente destruído por um incêndio. Em 1797, o 
capitão Ricardo Franco, engenheiro da Coroa, desig-
nado pelo governador da capitania de Mato Grosso, 
Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ergueu uma 
edificação em pedra e cal. Em 1801, esse novo forte 
teve seu batismo de fogo, resistindo a um ataque 
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dos espanhóis com poder bélico maior que o seu. 
Em 1864, no início da Guerra da Tríplice Aliança, 
o forte foi atacado pela segunda vez e tomado pe-
los paraguaios. Coimbra foi recuperado apenas em 
1868, em ruínas. A reconstrução aconteceu de 1874 
a 1878, sob o comando do major Lobo d’Eça. Entre 
1907 e 1908, o presídio recebeu melhoramentos e 
ampliações, porém em pouco tempo ficou obsoleto, 
voltando a ter prestígio apenas em 1949, quando o 
general Silveira de Mello o visitou e reconheceu sua 
importância para o Brasil. 

quase quarenta anos depois do tombamento 
do Forte Coimbra, mais duas edificações militares 
receberam o reconhecimento em Mato Grosso do 

Sul: a Base Naval de Ladário e o Forte Junqueira, 
em Corumbá, tombados provisoriamente em 2011 
– o que já lhes garante a preservação. Atualmente 
aguardam a aprovação da inscrição definitiva pelo 
conselho deliberativo. 

Segundo André Luiz Rachid, o crescimento do 
número de bens tombados está relacionado a uma 
mudança de “olhar” dentro do instituto: “Histori-
camente, nas questões de tombamento prevalecia 
a cultura da pedra e cal. O Iphan tombava princi-
palmente as grandes fortificações construídas, de 
cunho bélico ou alguma coisa assim. Tinha que ter 
uma certa monumentalidade para ter esse tom-
bamento. Hoje não é apenas este o critério; pelo 

Fundado às margens  
do rio Paraguai em  
1775 e tombado em  
1974 pelo Iphan,  
o Forte Coimbra é  
o primeiro patrimônio 
histórico de MS.
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1 Corumbá – 3a Cia Fron 
Forte Coimbra

contrário, há um entendimento de que a cultura, o 
patrimônio, muitas vezes está abrigado dentro da 
mais singela edificação”.

Patrimônio militar em mato Grosso do sul
Atualmente o território brasileiro é dividido em 

sete Comandos Militares de Área, que atuam em 
12 regiões de abrangência e missões diferencia-
das, conforme as características físicas, territoriais 
e estratégicas de cada uma. Mato Grosso do Sul 
faz parte da 9a Região Militar, que é subordinada 
ao Comando Militar do Oeste e abrange os esta-
dos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A 9a 
Região tem 41 organizações militares, das quais 
34 localizam-se em Mato Grosso do Sul. Elas es-
tão distri buídas em 12 municípios: Campo Grande, 
Dourados, Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho, 
Nioaque, Ponta Porã, Três Lagoas, Jardim, Bela Vis-
ta, Coxim e Amambai (veja mapa). 

No final de 2008 e início de 2009, o Iphan-MS 
fez uma pesquisa para levantar o patrimônio his-
tórico nessas cidades sul-mato-grossenses. Durante 
cinco meses, as 34 organizações militares do Exér-
cito Brasileiro e suas respectivas edificações foram 
visitadas e catalogadas. De acordo com o superin-
tendente do instituto, a pesquisa foi realizada por 
três motivos principais: a importância da presença 
do exército no estado, a relevância arquitetônica 
das edificações e o esmero com que os militares 
tratam o patrimônio: “É apenas o reconhecimento 
do Iphan para um trabalho que o próprio exército 

e as Forças Armadas, como um todo, desenvolvem. 
Eles terem exemplares tão bem preservados foi uma 
das coisas que nos motivou”. O superintendente 
considera continuar a pesquisa em mais cidades e 
incluir o patrimônio da Marinha e da Aeronáutica.

O zelo dos militares do 10º Regimento de Ca-
valaria Mecanizado do Exército se transformou em 

11 Aquidauana – 9o B E C 12 Bela Vista – 10o R C Mec 13 Porto Murtinho – 2a Cia Fron 14 Jardim – 4a Cia E Cmb Mec

10 Campo Grande – 14a Cia PE

2 Corumbá – 17o B Fron 3 Campo Grande – Cmdo 9a RM 4 CG – 6o C T A

9 CG – 9a Cia Gd
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Jardim – 4a Cia E Cmb Mec

conquista em 2010, quando foram contemplados 
com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, um 
dos mais importantes reconhecimentos na área de 
patrimônio histórico e cultural no país. O mérito foi 
recebido pela manutenção do Parque Histórico Co-
lônia Militar dos Dourados em Antônio João, onde 
há um museu com diversos itens, como documen-

6 Campo Grande – 30a C S M 7 Campo Grande – 18o B Log 8 CG – H Ge C Grande5 CG – Cia Cmdo 9a RM

15 Ponta Porã – 11o R C Mec 16 Nioaque – 9o G A C 17 Três Lagoas – 2a Cia Inf 18 Campo Grande – 9o B Sup
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tos, armamentos antigos de diversas épocas, espa-
das, utensílios de moradia, vestimentas, material de 
comunicações, maquete, retratos, equipamentos 
de cavalaria, bandeiras e outros itens. O parque 
também possui espaço de lazer, riacho, cachoeira, 
bosques, área para acampamento e um hotel com 
duas suítes.

instalação do exército em  
mato Grosso do sul

A pesquisa do Iphan identificou cinco etapas de 
instalação de quartéis em Mato Grosso do Sul. O 
primeiro período corresponde à década de 1900, 
o tempo inicial da estruturação dos militares de-
pois da proclamação da República, durante o qual 
foram registrados apenas dois quartéis, ambos às 
margens do rio Paraguai. um deles em área de ju-
risdição da então cidade-sede do comando militar, 
Corumbá – correspondente ao distrito de Coimbra 
–, e o outro na própria cidade de Corumbá, que 
recebe investimento militar desde o século XVIII, 
principalmente depois da Guerra da Tríplice Aliança 
(1864-1870), que revelou a fragilidade das frontei-
ras da região.

O segundo período abrange as décadas de 1910 
e 1920. Marcado pela 1a Guerra Mundial, nessa 
época houve a implantação do maior número de 
quartéis no antigo Mato Grosso. Foram construídas 
dez unidades entre 1919 e 1924, nas cidades de 
Aquidauana, Bela Vista e Campo Grande, com oito, 
o que a teria tornado “a mais moderna guarnição 

militar da República”, segundo o estudo do Iphan 
com base em documento “Síntese Histórica do 18o 
Batalhão Logístico”. Nessa época houve a transição 
da 13a Região Permanente (1908) para a 1a Circuns-
crição Militar (1915), transferida de Corumbá para 
Campo Grande. O período coincide também com 
a instalação da estrada de ferro Noroeste do Bra-
sil, que interligava Bauru, no interior de São Pau-
lo, a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, passando 
por Campo Grande. O fato otimizou alguns servi-
ços militares pela utilização da estrada, embora o 
estudo do Iphan não tenha encontrado elementos 
que comprovem mudanças na estrutura militar por 
conta da ferrovia.

A pesquisa do instituto relata que a instalação 
e a melhoria da infraestrutura militar nesse período 
resultaram da reunião de vários homens que ocu-
pavam cargos diversos e afins e estavam empenha-
dos em estimular o progresso brasileiro. Entre eles 
o engenheiro João Pandiá Calógeras, primeiro civil a 
ocupar o cargo de Ministro da Guerra (1919-1922) 
e responsável pela edificação de 26 unidades mili-
tares no Brasil. 

O terceiro período ocorreu entre 1930 e 1950, 
quando foram instalados cinco quartéis no estado 
– quatro na região sudoeste, nas cidades de Porto 
Murtinho, Jardim, Ponta Porã e Nioaque, e um no 
extremo leste, em Três Lagoas. O agrupamento de 
unidades na região de fronteira com o Paraguai le-
vou ao desenvolvimento das vias de ligação entre 
as localidades e até ao surgimento de outros povo-

27
Dourados – Esqd Cmdo  
4a Bda C Mec 28 Dourados – 4o Pel PE 29 Dourados – 14a Cia Com Mec 30 Dourados – 28o B Log

20 Campo Grande – Pq R Mnt/9 21 Campo Grande – C R O/9 22 Amambai – 17o R C Mec19 Campo Grande – 9a I C F Ex

24 Corumbá – Cmdo 18a Bda Inf Fron 25 Corumbá – Cia Cmdo 18a Bda Inf Fron 26 Dourados – Cmdo 
4a Bda C Mec

23 Coxim – 47o B I
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Dourados – 28o B Log

Dourados – Cmdo 
4a Bda C Mec

Campo Grande – 20o R C B

amentos. Embora a quantidade 
de instalações de quartéis tenha 
sido pequena nessa fase, a pre-
sença militar foi essencial para o 
desenvolvimento de Mato Grosso 
do Sul. Impulsionou o comércio, 
a habitação e a construção de 
estradas e escolas, o que tornou 
possível a consolidação urbana 
do sudoeste do estado.

No quarto período, que cor-
responde às décadas de 1960 e 
1970, oito quartéis foram instala-
dos nas cidades de Coxim, Amam-
bai, Corumbá e Campo Grande. 
Até o final da década de 1970, 
os quartéis da 9a Região Militar 
ocuparam toda a área do estado, distribuídos de 
norte a sul e de leste a oeste. A maior concentração 
aconteceu na região sudoeste, que no século XIX 
foi local importante de operações militares durante 
a Guerra da Tríplice Aliança, considerada o maior 
conflito armado da história da América do Sul. 

O quinto período abrange as duas últimas déca-
das do século XX. Nove quartéis foram construídos, 
cinco em Dourados e quatro em Campo Grande.

influência militar na formação  
de Campo Grande

A forte preponderância histórica dos milita-
res ocorreu no antigo sul do Mato Grosso como 
um todo, mas em algumas cidades a presença das 
Forças Armadas foi ainda mais marcante. A capital 
de Mato Grosso do Sul é um exemplo. Em 1912, 
quando Campo Grande ainda era uma vila em fase 
de desenvolvimento, a chegada das tropas e do Re-
gimento de Artilharia Montada de Aquidauana im-
pulsionou a primeira construção militar da cidade: 
um barracão de zinco. 

Em 1919 um edifício na rua 14 de Julho foi alu-
gado como sede do Regimento. Nesse mesmo ano, 
o ministro da guerra, Pandiá Calógeras, redistribuiu 
as tropas federais no Brasil e Corumbá passou a 
abrigar a 1a Circunscrição Militar de Mato Grosso. 
Em 1921 ela foi transferida para Campo Grande por 
questões estratégicas. Essa transferência transfor-
mou a história da cidade.

Segundo o arquiteto Ângelo Marcos Vieira de 
Arruda, no livro “Campo Grande: arquitetura, urba-
nismo e memória”, publicado em 2006, a chegada 
dos militares em 1921 aumentou não só a popula-
ção, mas também o nível técnico e cultural da ci-

dade. As obras e os investimentos realizados pelo 
exército tiveram influência expressiva em seu desen-
volvimento. Na parte de infraestrutura, por exem-
plo, junto com os quartéis, Campo Grande passou 
a ser abastecida pela rede de água, implantada em 
1921. Nessa mesma época – além de Aquidauana, 
Ponta Porã e Bela Vista – Campo Grande foi incluí-
da na lista de 26 cidades brasileiras que receberiam 
obras novas para substituir os antigos e precários 
quartéis militares por edificações mais resistentes e 
modernas. Inaugurado em 1922, o quartel General 
da 9ª Região Militar em Campo Grande, localizado 
na avenida Afonso Pena, foi construído no “estilo 
Calógeras” – com pavimentos alongados, planta 
retangular e janelas altas – e é obra de referência 
desse período na trajetória da capital.  

Depois de mais de dois séculos da fundação da 
primeira construção militar no espaço territorial do 
atual Mato Grosso do Sul, as demandas da socieda-
de e o papel das instituições passaram por muitas 
transformações. No entanto, o papel histórico das 
Forças Armadas e o contínuo investimento em infra-
estrutura persistem colaborando para o desenvolvi-
mento de toda a região. Em Campo Grande, por 
exemplo, a antiga 9a Região Militar foi transforma-
da em Comando Militar do Oeste em 1985, quando 
novos prédios foram construídos e outros reforma-
dos. quatro anos depois, o Corpo da Guarda foi 
edificado e marcou definitivamente a importância 
do complexo. O quartel General foi declarado Pa-
trimônio Histórico Estadual pela Lei n° 1526, de 26 
de julho de 1994, e já sediou inclusive o Colégio 
Militar. Atualmente é chamado de Espaço Cultural 
Melo e Cáceres e deve passar por adaptações para 
abrigar uma unidade museológica.  

Fonte de consulta: 
“Inventário de 
Conhecimento da 
Arquitetura Militar em 
Mato Grosso do Sul” –
18a Superintendência 
Regional do Instituto de 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (2009). 

Fotos numeradas  
de 1 a 34: Iphan-MS /
Erika Jorge R. Cunha.

Reportagem:  
Camila Emboava 
e Alexander Onça
Texto: Camila Emboava

31 32 Campo Grande – Cmdo CMO 33 Campo Grande – Cia C CMO 34 Campo Grande – C M C G

A presença militar foi 
marcante na formação de 
Campo Grande. Acima, 
fachada do Quartel General 
da 9ª Região Militar, 
localizado no centro da 
capital, na década de 1930.
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NNo palco a cena, na plateia olhares atentos, a respiração do ator e do públi-
co parecem ser a mesma. Uma sintonia que cria a magia do teatro, aproxima a 
paixão pelo fazer teatral, proporciona prazer e educação do olhar. Num ímpeto 
de ira, dona Margarida – até então a doce e metódica professora que usa calças 
cáqui militares – transforma-se numa ditadora intransigente, desferindo um 
cordel de impropérios sobre os alunos do quinto ano e, acuando a sorridente e 
amedrontada plateia, volta a falar com extrema delicadeza: “A dona Margarida 
só quer o bem de vocês”. A plateia se sente a própria classe de dona Margarida. 
O riso nervoso da cena trágica e cômica promove uma confusão entre o real e 
o imaginário. 

Em cena está Arce Correia, que interpreta no mesmo palco onde atuou pela 
primeira vez e onde também pela primeira vez assistiu a uma peça de teatro: o 
auditório do campus da Universidade Federal em Aquidauana. De volta à sua 
cidade, Arce sabe que o fazer artístico está atrelado mais a um estímulo e às 
referências oferecidas pelo meio cultural do que ao talento puro e simples, e 
que seu trabalho tem relevância na formação de novos artistas. Se não fosse 
por razões como essas, talvez ele mesmo não tivesse ingressado na área e hoje 
fosse técnico agropecuário, profissão para a qual se capacitou inicialmente. 

A escassa circulação de informações culturais em municípios do interior faz 
com que os poucos grupos de teatro formados por estudantes e membros de 
comunidades religiosas, por exemplo, permaneçam no amadorismo e acabem 
se desfazendo. A carência de escolas técnicas ou de projetos de médio e lon-
go prazo de estímulo à formação de atores e técnicos contribui para manter 
adormecida essa arte. Projetos de circulação, como as caravanas nacionais pa-
trocinadas pela Funarte e Ministério da Cultura, e outros investimentos canali-
zados por leis de fomento nem sempre chegam às cidades que mais necessitam 
desse tipo de intercâmbio. Muitas vezes, em detrimento da função maior de 
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Teatro no interior
Grupos circulam pelo estado e abrem a cena para novas plateias e talentos

EM CINCO EDIÇÕES 

E MAIS DE 200 

APRESENTAÇÕES, 

O CIRCUITO SUL-

MATO-GROSSENSE 

DE TEATRO JÁ 

CIRCULOU  

PELA GRANDE 

MAIORIA DOS 

MUNICÍPIOS DE 

MS, AMPLIANDO 

O ACESSO À 

EXPERIÊNCIA DO 

VER E FAZER 

TEATRO.

 Para os iluministas, o acesso aos espetáculos 
produziria um refinamento dos modos e do gosto. A 
popularização da arte é vista com a dupla função de 
divertir e instruir. Na “Carta a d’Alembert“, Rousseau 
vê a impossibilidade de separação entre apreciação 
estética e função social do espetáculo artístico.
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formação de plateia e despertar de talentos, o inte-
resse pessoal de produtores nacionais em conhecer 
cidades históricas e turísticas determina o mapa de 
circulação das produções.  

Inversamente a esse quadro, atualmente em 
Mato Grosso do Sul existe um projeto que chega 
à maioria das cidades do interior. É o Circuito Sul-
-mato-grossense de Teatro, promovido pela Funda-
ção de Cultura de MS, que, em sua quinta edição, já 
atingiu um público de mais de 60 mil pessoas. 
São 225 apresentações 
gratuitas com textos 
clássicos – como Nelson 
Rodrigues, Sartre, Genet  
e Manoel de Barros – e   
alternativos, apresenta-
dos para um público ain-
da com pouco acesso a 
uma experiência do ver e, 
quem sabe, do produzir 
teatro. “Se o grande desafio é formar uma plateia 
apreciadora e com capacidade de produzir teatro, o 
ideal seria conseguir público pagante que garantis-
se maior autonomia aos produtores e desafogasse 
o poder público, para que este invista mais em for-
mação de núcleos de teatro e escolas de formação” 
– concordam empreendedores da área que buscam 
alternativas para expandir suas produções. Para tan-
to – complementam –, aproveitando as mudanças 
econômicas da população, seria oportuno estimu-
lar uma mudança de comportamento que gerasse a 
necessidade de ver arte. 

Primitivo e atual
O teatro surgiu já 

nas primeiras civilizações 
para atender à necessi-
dade que o homem tinha 
de representar sua reali-
dade e sua experiência de 
vida. 

Em sua forma primiti-
va caracterizava-se como 
uma espécie de dança 
dramática coletiva, abor-
dando questões do dia a dia – ritual de celebração, 
agradecimento ou perda. Ainda hoje possui escopo 
semelhante, representando questões latentes da 
sociedade relacionadas à política e à cultura, entre 
outras. 

Na praça central de Amambai, região sul de 
Mato Grosso do Sul, onde existem sérios conflitos 
entre indígenas e fazendeiros pela questão da terra, 
um som surdo e pausado provoca silêncio. A cadên-
cia ritual vem acompanhada de cortejo silencioso. 
Somente o estandarte da companhia denuncia o 
espetáculo. Ali será contada uma história de injus-
tiça e impunidade. Marçal de Souza revive no signo 
dos óculos quadrados, que trocam de rosto para 
representar as palavras do “banguela dos lábios de 

mel”, do “voz de trovão”. O público demora a en-
tender por não conhecer a história do líder indígena 
assassinado em 1983, mas consegue compreender 
a representação de uma realidade há tanto fanta-
siada. Em cena, “Tekoha – Ritual de Vida e Morte 
do Deus Pequeno” convoca a plateia a silenciar e a 
se consternar ao ver uma vara de bambu se prostrar 
no chão lentamente. Todos sabem: Marçal morreu. 

O Teatro Imaginário Maracangalha investiga 
esse tipo de representação – a linguagem de rua em 

sua expressão mais pura, 
de forma semelhante à 
que era feita na Grécia 
antiga, quando surgiu o 
“ditirambo”, um tipo de 
procissão informal que 
servia para homenagear 
Dioniso (Baco), o deus do 
vinho, e que mais tarde 

Sob o olhar atento de 
crianças de diversas 
escolas, apresentação do 
espetáculo ”Giramundo“, 
em Paranhos.

Abaixo, cortejo dá clima 
para a plateia receber 
a peça ”Tekoha“ em 
Amambai.

Na p. 58, Arce Correia 
em cena de ”Apareceu 
a Margarida“.
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 O projeto leva espetáculos às cidades do in-
terior do estado, principalmente as mais distantes, 
por causa da dificuldade de circulação nesses luga-
res. Muitos municípios nunca haviam recebido uma 
peça de teatro e a resposta é sempre muito positi-
va. Em Paranhos (no extremo sul de MS – 470 km 
da capital), por exemplo, a edição 2011 do circuito 
apresentou “Giramundo“, da Trupe Arte Vida de 
Naviraí, e reuniu público de 1.200 pessoas.

 O ser humano, desde que se reconheceu como 
ser racional, e mesmo antes de viver em sociedade, ti-
nha a necessidade de se expressar. Dessa forma, passou 
a realizar rituais sagrados na tentativa de apaziguar os 
efeitos da natureza, harmonizando-se com ela. Os mi-
tos começaram a evoluir e apareceram danças mimé-
ticas, integrando música e mímica. Com o surgimento 
da civilização egípcia, os pequenos ritos tornaram-se 
grandes rituais, formalizados e baseados em mitos 
que veiculavam regras propostas pelo Estado e pela 
religião. Além de propagar as tradições, esses rituais 
serviam para o divertimento e a honra dos nobres.
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evoluiu, incorporando coro formado pelo corifeu e 
por coreutas que cantavam, dançavam e contavam 
histórias e mitos relacionados a deuses. 

Em “Contos da Cantuária”, que fez parte do cir-
cuito em 2008 e 2009, o Maracangalha trabalha 
com as diversas possibilidades do espaço da rua e as 
linguagens que levam em conta forma e conteúdo 
que possam interferir no cotidiano das pessoas. A 
peça, escrita em 1340 por Geoffrey Chaucer, nas-
cido em Londres, revela uma análise profunda da 
natureza humana. Com 
muito humor e simpatia, 
a encenação conta a his-
tória de vários peregrinos 
que pretendem visitar 
o túmulo de São Tomás 
Becket de Canterbury e 
se reúnem por acaso na 
taverna do Tabardo. O ta-
verneiro sugere que cada 
um conte uma história, 
prometendo um belo jantar ao melhor narrador.

A maior parte dos espetáculos produzidos no 
mundo carrega algumas características do teatro 
primitivo, a essência da celebração, do ritual, o re-
conhecimento de Dioniso como o deus da liberda-
de, da ousadia e da criatividade. O teatro possui 
essa certidão de nascimento muito bem definida, e 

talvez por isso se diferencie de outras artes. Ainda 
hoje, independente do gênero proposto, o espetá-
culo sempre terá a característica da representação 
da realidade, do agradecimento e do ritual. O ator 
em cena segue esse rito que o liga tão fortemente 
à plateia. Os detalhes, os silêncios, as surpresas e 
os movimentos formam um conjunto de ações que 
transcende a prática comum e cria um conjunto de 
sensações em quem está assistindo. 

Na peça “No Gosto Doce e Amargo das Coisas 
de que Somos Feitos”, o público é recebido por um 
forte cheiro de café, que alia uma cultura tradicio-
nal brasileira à poética de Clarice Lispector. O diretor 
Nill Amaral cria um enredo baseado na obra e vida 
da escritora e utiliza a simbologia do café como 
elemento dramatúrgico, chegando a servi-lo para 
as pessoas, envolvendo a plateia e convidando-a a 
fazer parte do espetáculo. Algumas cadeiras reser-
vadas no meio do público, disposto em formato de 
arena, são ocupadas pelos atores que se revezam 
em diferentes papéis. A sensação muitas vezes é de 
intriga: o público, instigado a imergir numa relação 
de provocação, não responde de imediato, mas o 
espetáculo vai oferecendo significados que alimen-
tam o seu imaginário, que entra em confronto com 
suas próprias experiências de vida. 

Entretenimento e 

transformação
Em Corumbá, num 

galpão multiuso atrás do 
Instituto Luís de Albu-
querque (ILA), é encena-
da “Doroteia”. Ao entrar, 
o público se depara com 
as três primas viúvas, 
horrendas, todas de luto 

em vestidos longos, que escondem quaisquer tra-
ços de feminilidade. A atmosfera de penumbra e 
o cenário com detalhes intrigantes provocam certa 
hesitação em quem entra. “Doroteia” foi escrita em 
1949 e é considerada a obra mais controversa do 
repertório de Nelson Rodrigues. É a quarta e última 
das “peças míticas” do autor, depois de “Álbum de 
Família” (1945), “Anjo Negro” (1946) e “Senhora 
dos Afogados” (1947). No espetáculo dirigido por 
Andréia Freire a plateia forma um corredor em torno 
da cena, quase que exposta, obrigando-a a beber 
toda a volúpia e sensualidade de Nelson Rodrigues. 

Em “Doroteia” o autor discute a motivação mais 
primitiva do ser humano: a sexualidade, presente 
desde a primeira cena. Na casa das viúvas não exis-
tem quartos, apenas salas, de forma a impedir qual-
quer intimidade: “Porque é no quarto que a carne 
e a alma se perdem!”. A castidade e a beatitude 
são consideradas positivas pelas velhas. O público 
se torna testemunha de toda a ação que ocorre 
frente a seus olhos. A Doroteia que chega é diferen-
te das primas. Em contraposição às vestes negras 
e às máscaras que usam, a jovem veste vermelho, 

Em “No Gosto Doce e 
Amargo das Coisas de 

que Somos Feitos“, a atriz 
serve café para a plateia 

que entra no clima do 
espetáculo. Abaixo, 

bate-papo de atores, 
produção e direção 

com o público, após a 
apresentação.

"Tekoha": simbologias 
para falar de repressão 
e violência em plena 
praça pública.
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 Espetáculos artísticos vão tirando a pessoa 
comum do seu cotidiano, fazendo-a repensar coisas 
de sua realidade mediada pela experiência vivida na-
quele momento. Questões pouco discutidas na so-
ciedade, como a sexualidade reprimida, conflitos po-
líticos, intesecções religiosas e todo tipo de repressão 
são muito comuns em montagens teatrais, por se-
guir a tendência de representação da realidade, da-
quilo que muitas vezes não é difundido na escola, na 
família e nos meios de comunicação convencionais.
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a cor das profissionais do 
amor. O espetáculo fala 
de uma maldição que se 
perpetua de geração em 
geração, desde a bisavó 
de dona Flávia, que amou 
um homem e se casou 
com outro: “Na noite do 
casamento, nossa bisavó 
teve náusea... do amor, 
do homem!”

Doroteia procura iden-
tificar-se com as mulheres 
da família. Essas impõem-
-lhe uma condição: terá 
que sacrificar todos os 
seus atrativos sexuais e 
tornar-se uma criatura 
repugnante. O público 
fica atônito com um enre-
do que beira o teatro do 
absurdo e o surrealismo. 
Está fora do seu cotidia-
no, é ficção, obriga-o a 
sair de si para compreen-
der todas as informações 
mostradas naquele mo-
mento. 

O espetáculo “Cala-
boca e Grita!” traz uma característica marcante do 
teatro grego. O diretor Jair Damasceno, que o con-
sidera como uma tragédia contemporânea, coloca 
em cena uma espécie de heroína e um coro que, 
sem interferir, reforça ou contraria algumas ações 
que acontecem com a personagem. Em plano mais 
alto, o coro canta em tons desafinados, provoca 
a protagonista e, concomitantemente, a plateia, 
criando, pela multiplicidade de informações, um es-
tado de caos e proposital confusão. 

Após a apresentação, o público sai silencioso 
e pensativo sobre a experiência vivenciada. As re-
ferências culturais individuais se confrontam com 
algo fora do cotidiano, e essa flexibilização suscita 
a criação de novas ideias, ativa o cérebro, possi-
bilitando ao ser humano ser “humano” de fato 
– com capacidade de viver, criar e recriar suas im-
pressões.  

Se, como reza a poética do filósofo grego Aristó-
teles, a “imitação” se efetua não pela narrativa, mas 
pela relação com os atores que suscitam emoções, 
como terror e piedade, e provocam “depuração” de 
sensações, é inevitável pensar no potencial transfor-
mador do teatro e em seu poder de comunicação, 
mesmo em tempos de mídias que se fazem valer 
dos mais altos recursos da tecnologia.

De crianças a adultos, da plateia mais inte-
lectualizada ao simples transeunte que, chegando 
do trabalho no campo, se detém na pracinha de 
sua cidade para conferir a encenação de um grupo 
amador, o encanto é o mesmo. Ao acompanhar um 
enredo, o espectador se deixa levar pelo ator, que 

“Calaboca e Grita!”: 
dramaturgia 
contemporânea 
com fortes elementos 
do teatro tradicional 
convida à reflexão.

Em "Doroteia", o público 
testemunha de perto 
o desenrolar de um 
enredo que beira 
o teatro do absurdo 
e o surrealismo.
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 O espectador frente ao espetáculo, por mais 
simples que seja a mensagem, é suscitado a uma 
transformação. O teatro tem uma particularidade, 
uma identidade que o diferencia de todas as outras 
artes. Ele reúne diversas expressões num único con-
junto, amarrado por um eixo, uma dramaturgia que 
estabelece conflitos que prendem o espectador, mo-
vimentam sua capacidade de compreender e fazer 
analogias com suas próprias experiências de vida.

é o fio condutor de todas as informações prepara-
das nos bastidores (texto, dramaturgia, cenografia, 
figurinos, sonoplastia, direção) para transmitir uma 
mensagem. Diante de tamanha complexidade, o 
espetáculo não somente entretém, mas revela uma 

dimensão política e edu-
cativa importante: abrir 
portas para experiências 
que podem interagir na 
transformação de reali-
dades. Talvez isso expli-
que um pouco a magia 
que, através do séculos, 
essa arte exerce tanto em 
quem assiste quanto em 
quem faz teatro.
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Helô não caberia num livro de mil tomos...
Ela era uma exagerada. Pra falar o que pensava... pra rir, gargalhar, 
brincar com seus amigos.  Pra investir tudo e repartir doidamente, 
sem olhar tamanho, cor, raça ou credo...
Eu a vi, inúmeras vezes, tirar seu agasalho pra cobrir terceiros... 
seu calor não a deixava congelar.
Nunca a vi reclamar de dor... só dos governos, dos maus políticos, da injustiça.  
Peitava a todos por qualquer UM que fosse injustiçado.
Helô viveu pouco porque cumpriu muito.
Todos os dias vejo alguém me dizer: “Ela me ajudou, ela me fez estudar, 
ela me deu livros, me fez entrar em concursos e passar, me deu comida, 
me agasalhou, me fez resgatar a autoestima, me fez crescer, 
me fez ter coragem!...“
Helô não caberia em livros pois é um livro aberto, sem tradução, 
sem orelhas, sem arestas, sem prefácios, preâmbulos nem explicação.
O bem que fez por sua comunidade ficará marcado a ferro em brasa 
por muitas gerações.
Penso, depois de trinta anos de convivência, que nunca a vi 
em sua verdadeira essência.
Penso conhecê-la todos os dias, cada vez mais, depois DESSA passagem.
Penso que nunca deixou de existir, pois seus frutos se multiplicam sem cessar.
Penso que Helô está aqui, me impulsionando a continuar sem olhar pra
Trás.

Em novembro de 2011, Heloísa Helena da Costa Urt partiu.    
Repentinamente. 

No Festival América do Sul de 2012 foi homenageada por 
sua incansável atuação em favor da cultura sul-mato-grossense.

Um pouco da mulher que soube lutar e buscar sonhos pode ser 
percebido nas palavras da artista plástica Marlene Mourão e 
de amigos como Valmir Corrêa e Schabib Hany, bem como na letra 
do samba-enredo da escola de samba Imperatriz Corumbaense. 

PERSONAGEM

Joga a sandália pro ar

Sacode a poeira

Quero festejar

Um pedaço do Brasil

Na folia em Corumbá

Pelas suas mãos

Voltou a descer o cordão

Estrela vermelha

Cintila no céu e no chão

Helô, te trago no peito

E nas cores do meu pavilhão”

(Trecho de samba-enredo 2012 da 

Imperatriz Corumbaense em homenagem 

a Helô, em composição de Victor Raphael)

AA cidade branca perdeu na quarta-feira (23/11) 
uma guerreira que sonhou e batalhou por uma Corum-
bá melhor. Rendo minhas homenagens à amiga Heloisa 
Urt (nossa querida Helô) que, prematuramente, aos 61 
anos, teve a sua luz radiante apagada por um infarto 
fulminante. Lembro da garota, uma brilhante aluna de 
Letras do Centro Universitário de Corumbá, com seu 
sorriso largo e voz estridente, irreverente e crítica, ofe-
recendo aos seus professores um pacu assado e reche-
ado na sua também querida terra natal, Ladário. Helô 
manejava as panelas com a mesma competência com 
que lutava por justiça social e por solidariedade, con-
tra a intolerância e a discriminação de crenças, raças 
e culturas. 

Helô foi uma mulher singular, respirava política por 
todos os seus poros, radical em suas posições, a ponto 
de deixar o exercício do magistério (e a segurança de 
funcionária pública) e, junto de sua inseparável escu-
deira, Marlene Mourão, a artista plástica Peninha, abra-
çar um projeto de vida em defesa das suas convicções e 
das manifestações culturais regionais.

Foi uma corajosa fundadora do PT, na década de 
1980, numa cidade dominada por políticos conserva-
dores e avessos às novidades. Entretanto, Helô repre-
sentou muito bem o espírito e a antiga tradição da ci-
dade branca, que em tempos passados foi a vanguarda 
do estado, tanto na política como na cultura.

Apenas foi reconhecida na sua luta quando o seu 
partido político assumiu o governo estadual e seu tra-
balho foi finalmente prestigiado, sendo indicada ges-
tora da Casa de Cultura Luiz de Albuquerque e depois  
nomeada, com muito merecimento, presidente da 
Fundação de Cultura e Turismo do Pantanal, entidade 
cultural de Corumbá. Pôde então colocar em prática as 
suas ideias e marcar de forma indelével a sua presença 
na história cultural de Corumbá e Ladário.

Valmir Batista Corrêa 
(trecho de depoimento no blog http://atesemprehelo.blogspot.com.br)

AA agora saudosa Companheira de Luta e de Vida, aguerrida e guerreira como poucas 
em nossa terra, foi batizada com o nome Heloísa Helena da Costa Urt, nunca tendo ne-
gado sua ascendência palestina de militância inesgotável. Como poucas de sua geração, 
ousou transgredir as normas impostas pela hipocrisia de plantão, no auge do período 
de trevas que infelicitou toda a América Latina, marcando sua existência por atitudes 
contundentes, nem sempre simpáticas, mas autênticas e corajosas.

Quem, entre os que tiveram o privilégio de viver naqueles anos, não se lembra da 
linda e aguerrida professora que estimulava seus alunos com os mais puros questio-
namentos? Dá para esquecer a singular dirigente estudantil, nos tempos do “Diretório 
Acadêmico Dom Aquino Corrêa” (Dadac), que desafiava docentes e autoridades para 
abrir os horizontes dos acanhados colegas de universidade e fazer valer o ambiente uni-
versitário, com filmes, recitais, saraus e toda sorte de eventos culturais (com Tetê e o Lírio 
Selvagem, Papete, Sivuca, Plínio Marcos, Ziraldo, Jaguar, Newton Carlos, Carlos Castello 
Branco, Antônio Callado e Fernando Barros), tão temidos pelos gendarmes de plantão 
nos obscuros tempos do arbítrio e da tortura?

Schabib Hany (trecho de depoimento no blog http://atesemprehelo.blogspot.com.br)
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Marlene Mourão (em 10.06.2012, que também assina a ilustração-conceito da página ao lado 
desenvolvida a partir de montagem de fotos de Roberto Higa - São João - e Maria Angélica de Oliveira Bezerra - 

com o manto de homenagem dos bolivianos a Heloísa no dia da independência da Bolívia, 06.08.2011)
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LIVRO E LEITURA

CCriado em 1992 pela Fundação Biblioteca Nacional, o Programa Nacional 
de Incentivo à Leitura (Proler) foi o primeiro programa público, não ligado so-
mente à escola, que se preocupou com o incentivo à leitura na sociedade. Com 
ele iniciaram-se as discussões em torno da elaboração de uma política nacional, 
o que viria a se refletir no Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) e, conse-
quentemente, nos incentivos para a criação dos planos estaduais e municipais 
do livro e da leitura. Canoas, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro município a 
ter um plano e Mato Grosso do Sul foi o estado pioneiro, com seu plano insti-
tuído em 7 de abril de 2010.

“Pela primeira vez se pensou em leitura como política de Estado”, diz o escri-
tor Affonso de Romano Sant’Anna, presidente da Fundação Biblioteca Nacional 
na época da criação do Proler. Desde então, Sant’Anna dividiu suas atividades 
de poeta, cronista, ensaísta e professor com a militância por uma política de 
leitura no país. Em coletâneas, como a recente “Ler o Mundo” (2011), o autor 
defende a leitura no cotidiano como instrumento eficaz até contra a violência 
e a marginalidade. Para ele, nos anos 1990 o Proler introduziu uma ideia nova 
no Brasil: o conceito de que a leitura não é apenas uma tarefa da escola, mas 
de toda a sociedade. Com a criação do programa, ela deixou de ser responsa-
bilidade exclusiva do Ministério da Educação (MEC), desencadeando uma série 
de ações interministeriais para articulá-la com outras expressões culturais, na 
busca de torná-la mais presente na vida dos brasileiros. Desde o início, o maior 
compromisso tem sido promover ações de valorização social da leitura. Em suas 
diretrizes o programa afirma três prioridades: formar promotores de leitura 
com atuação efetiva, trabalhando não apenas com mediadores tradicionais, 
como professores e bibliotecários; ampliar e dinamizar o acervo das bibliotecas 
e salas de leitura; e difundir a leitura como valor social, recurso para a circula-
ção da informação e fator imprescindível para a construção da cidadania. Tudo 
isso com uma dupla meta: “desescolarizar” a prática, a fim de levá-la a espaços 
sociais do cotidiano dos cidadãos e, ao mesmo tempo, conservar sua primazia 
na escola, retirando-a de seu elemento disciplinar e apresentando-a como algo 
comum a todas as formas do conhecimento.

Hoje, com 20 anos de existência e realizações como a formação de aproxima-
damente quatro mil mediadores por ano, o Proler é o mais antigo e forte pro-
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ROMANCE, POESIA, CRÔNICA, TESE, 

REPORTAGEM, POST DE BLOG...  

LIVROS IMPRESSOS, E-BOOKS, REVISTAS, 

JORNAIS... NÃO IMPORTA O GÊNERO, 

NÃO IMPORTA O SUPORTE. LER É 

IMPERATIVO, INESGOTÁVEL E DELICIOSO.

A CRIANÇA QUE COMEÇA NO JOGO 

LÚDICO DAS PALAVRAS ABRE-SE PARA 

O UNIVERSO DA LEITURA, PATRIMÔNIO 

DE CONHECIMENTO DO QUAL PODERÁ 

DESFRUTAR AO LONGO DE TODA A VIDA.

NO BRASIL, HÁ 20 ANOS O PROLER 

TRABALHA COM O INCENTIVO À 

LEITURA, RECONHECENDO SUA 

IMPORTÂNCIA COMO FERRAMENTA PARA 

O EXERCÍCIO DA CIDADANIA. EM MS SÃO 

QUATRO COMITÊS A INCREMENTAR O 

DIÁLOGO ENTRE OS DIVERSOS SETORES 

DA SOCIEDADE E DEMOCRATIZAR O 

ACESSO AO CONHECIMENTO.

TEMPO DETEMPO DETEMPO DE



grama de políticas públicas para a área no país. Para 
a doutora em Língua Portuguesa pela UERJ Carmen 
Pimentel, coordenadora nacional do Proler e direto-
ra da Casa da Leitura, isso se deve em grande parte à 
estruturação em comitês autônomos e ativos. 

Comitês: rede de cooperação pela leitura
Como estratégia para atingir o maior número 

de agentes de leitura, o programa criou os Comitês 
Proler – entidades sem fins lucrativos formadas por 
um coordenador e profissionais de diversas áreas 
que atuam na implementação e no desenvolvimen-
to de práticas leitoras. Eles são divididos em cidades 
ou regiões e vinculados ao Proler nacional por um 
termo de convênio, dessa forma deixando de ser 
um grupo de meros voluntários na difusão do livro 
e passando a ter um estatuto oficial que favorece o 
intercâmbio e a difusão de experiências. 

Constituído como uma rede de cooperação, no 
contexto nacional o Proler está articulado em 80 
comitês, abrangendo cerca de 500 municípios em 
quase todos os estados brasileiros; pouco ainda, se 
considerada a dimensão territorial do país. 

Proler em MS
Mato Grosso do Sul tem quatro comitês Proler: 

Campo Grande, Caarapó, Dourados e Costa Rica, 
o mais recente, com termo de convênio assinado 
em 2010. 

Em Campo Grande o comitê foi implantado 
em 1995 e teve como primeiro coordenador Ro-
berto Figueiredo, que atuou até 1998. Eunice de 
Lourdes Franco coordenou até 2007, ano em que 
o termo de convênio foi assinado pela Fundação 
de Cultura de Mato Grosso do Sul, assumindo a 
liderança a gerente de Patrimônio Histórico e Cul-
tural Neusa Narico Arashiro. Em 2012 o Comitê 
Proler Campo Grande utilizou como tema para 

o seu encontro regional o mesmo utilizado pelo 
Proler nacional: “Leitura, Memória e Projeção”. Ao 
comemorar os 20 anos de criação do programa 
e os 15 anos de implantação no estado, optou-
-se  por fazer uma retrospectiva sobre o trabalho 
desenvolvido ao longo desse tempo, relembrando 
sua história e refletindo sobre quais serão as me-
tas para o futuro.

Tudo isso conforme a característica maior de atu-
ação do grupo, que é o compromisso de todos os 
colaboradores voluntários com o desenvolvimento 
de ações promotoras da leitura. “São educadores de 
áreas diversas, como biblioteconomia, jornalismo, 
pedagogia, letras, filosofia e psicologia, que enten-
dem que a missão de melhorar os índices de leitura é 
uma estratégia multidisciplinar”, explica a coordena-
dora Neusa Narico. Preparar mediadores, incentivar 
novos leitores e atualizar repertórios nessa área são 
algumas das ações que têm sido desenvolvidas ao 
longo dos 13 encontros 
anuais do projeto já re-
alizados na capital. Em-
bora ainda considere 
como maior desafio a 
permanência dos proje-
tos de incentivo à leitu-
ra nos diversos contex-
tos de aprendizagem, 
seja na escola ou não, 
ela não tem dúvidas de 
que “as ações do Pro-
ler já se consolidaram 
como política estrutu-
rante para a área em 
Mato Grosso do Sul”.

Nos anos 1920 Monteiro Lobato 
pensou na indústria editorial. 

Nos anos 1930 Borba de Morais 
pensou na biblioteca móvel. 

Nos anos 1950 Paulo Freire 
reformulou a alfabetização. 

Nos anos 1990 o Proler 
introduziu o conceito de que a leitura 
não é apenas uma tarefa da escola, 
mas de toda a sociedade.

Affonso Romano de Sant’Anna
(escritor, ensaísta e professor, foi presidente 
da Fundação Biblioteca Nacional à época 
da criação do Proler)
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Independentemente de camisetas ou bottons, 
o importante é partilhar saberes e experiências

COMITÊS DE 

VÁRIAS PARTES 

DO BRASIL FALAM 

DE CONQUISTAS 

E DESAFIOS.

Independentemente de camisetas ou bottons, 

“São pessoas que não apresentam o domínio do código 
linguístico formal, mas que decidiram escrever da manei-
ra que sabem, preenchendo tantos espaços vazios da lite-
ratura”, conta a coordenadora Heleusa Figueira Câmara. 
“Assim, os acontecimentos diversos são preservados, e a 
memória social do povo tem o referendo dos sentimen-
tos e emoções de quem vive a vida na dura luta do dia a 
dia, abalando posições histórico-socioculturais cristaliza-
das.” O programa envolve trabalhadores rurais, donas de 
casa, prisioneiros, trabalhadores informais, como os da 
construção civil, que poetizam suas existências por meio 
do fazer criativo, independente dos padrões da língua 
culta. Heleusa Câmara esclarece que a revisão gramatical 
e ortográfica é oferecida, mas com o cuidado de respeitar 
a integridade da obra.

Criado em janeiro de 1992, o Comitê Proler/UESB é pio-
neiro no Brasil e tem funcionado ininterruptamente, desde 

– No que concerne à leitura, como o Brasil se coloca 
no contexto internacional?
– Em 2011, o resultado do Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos (Pisa) mostrou que o 
Brasil está no 35o lugar, num total de 65 países 
avaliados. Apesar da melhora em relação ao Pisa 
de 2010 (53o), esse dado ainda é muito ruim e 
reflete o quanto nosso sistema de ensino está de-
fasado. Precisamos investir mais na educação bá-
sica. É colocando as crianças para ler e estudar 
mais que teremos jovens e adultos mais prepara-
dos, mais leitores. A pesquisa Retratos da Leitura 
mostra alguns dados que nos fazem pensar: como 
atividade de lazer, ler aparece em 7o lugar, de 20 

Apesar de toda discussão sobre as novas tecnologias como ameaças à 
leitura, na formação de uma sociedade cidadã o suporte não importa: o que 
importa é ler, desde cedo e por prazer. Quem explica essa dinâmica é Carmen 
Pimentel, coordenadora do Proler Nacional e diretora da Casa da Leitura, que 
esteve em Mato Grosso do Sul no mês de setembro para proferir a palestra 
de abertura do 13o Encontro do Proler de Campo Grande. Doutora em Língua 
Portuguesa pela UERJ, mestre em Informática pela UFRJ e graduada em Letras 
pela UERJ, ela é professora de português, redação e literatura para ensino 
fundamental, médio e pré-vestibular desde 1985 e, desde 1999, dá aulas para 
o ensino superior. Coautora de materiais didáticos e parecerista de literatura 
infanto-juvenil, ministrou cursos em empresas, trabalhou com capacitação de 
professores da rede pública e privada e publicou diversos artigos sobre língua, 
literatura e projetos com informática para essas áreas.

Entrevista: Carmen Pimentel

       Mudam-se os formatos, 
os suportes, mas a 
vai existir sempre literatura
 “

opções. Não parece tão mal; o problema é que 
em primeiro lugar está assistir à TV. Além disso, é 
durante o período escolar que se lê mais. Isso pode 
sugerir que fora da escola o jovem não lê. Preci-
samos pensar, então, em como fazer com que a 
leitura na escola seja uma prática que se leva para 
a vida toda. É nesse sentido que o Proler procura 
formar mediadores de leitura: mostrando que as 
ações têm que ter como objetivo o envolvimento 

Um programa voltado para a difusão da prática da 
leitura e da escrita entre presidiários, incentivando-os a 
contar as próprias histórias, da maneira e na linguagem 
que quiserem. Vivências, estudos, leituras e oficinas que 
destacam a literatura indígena e afro-brasileira em bus-
ca da diversidade cultural na formação educativa. Um 
encontro regional que reúne de 1.500 a 1.800 crianças 
e jovens para troca de experiências de leitura, encontro 
com autores, círculo de oficinas e doações de livros. São 
ações como essas que os comitês do Proler desenvolvem 
em todo o país, reunindo criatividade, determinação, en-
tusiasmo pela leitura e inúmeros parceiros.

Em VITÓRIA DA CONQUISTA (BA), o Comitê Proler/
UESB criou o Letras de Vida: Escritas de Si, com o objetivo 
de dar voz e divulgar a produção de autores populares, 
que não puderam estudar ou que frequentaram a escola 
por pouco tempo, caso de grande parte dos detentos. 

COMITÊS DE 

VÁRIAS PARTES 

DO BRASIL FALAM 

DE CONQUISTAS 

E DESAFIOS.
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o compromisso firmado entre a Fundação Biblioteca Nacional, a Universi-
dade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e os municípios de Vitória da 
Conquista, Jequié e Itapetinga. Detalhe fundamental: a comunidade é con-
vidada a participar sem exigência de titulações do sistema escolar nem filia-
ções a instituições públicas e privadas, de modo a incluir segmentos sociais 
afastados dos espaços educacionais formais. “Assim, educadores sociais, 
animadores culturais, professores, bibliotecários, estudantes, merendeiras, 
garis, jardineiros, agentes de saúde, monitores de creches, idosos e comu-
nidade interessada constituem a luminosidade do programa.”

Em JOÃO PESSOA (PB), o Comitê Proler, ligado à Fundação Casa de 
José Américo e criado em 1993, elegeu como prioridade o combate à 
exclusão social por meio da leitura. “Sabe-se que a linguagem escrita é, 
por excelência, o meio de acumulação e transmissão de cultura. E, por 
meio dela, pode-se lutar para diminuir as desigualdades e combater a ex-
clusão que tem rosto e identidade: ora são os indígenas, os quilombolas, 
os jovens negros da periferia, pessoas da zona rural, pessoas portadoras 
de deficiência...”, diz a coordenadora Janete Lins Rodriguez.

do leitor pelo prazer de ler. É preciso compreender 
que ler é lazer, que ler é aprendizado prazeroso, 
que ler influencia na constituição do indivíduo 
como cidadão crítico.

 
– O que tem sido feito e o que ainda é necessário fazer 
para avançar nessa área?
– Acho que respondi a essa pergunta na questão 
anterior. Investir na educação básica. Quando for-
mamos leitores ainda na infância, a criança leva o 
hábito da leitura para toda a vida. Pode ser que em 
algum momento, lá pela adolescência, o livro caia 
no esquecimento, mas a semente está lá e volta a 
germinar depois. Mas é preciso garantir que ela es-
teja em solo fértil!

– A que se pode atribuir a longevidade do Proler? 
Quais as principais conquistas e quais os ganhos para a 
população de um modo geral nesses 20 anos?
– A longa existência do programa se deve princi-
palmente à sua estrutura. O programa foi cons-
tituído de maneira que os comitês existentes em 
todas as regiões do Brasil tenham autonomia de 
atuação. Para se formarem, eles devem estabelecer 
parceria entre uma instituição (prefeituras, secreta-
rias de cultura ou educação, universidades, ONGs 
etc.) e a Fundação Biblioteca Nacional. Isso gera 

comprometimento entre o Estado e a sociedade. 
Assim, as ações de leitura e a formação de me-
diadores desenvolvidas pelos comitês acontecem 
praticamente desvinculadas das questões políticas 
de trocas de governo, por exemplo. Isso faz com 
que os comitês se fortaleçam e desenvolvam suas 
atividades com a vontade própria de seus coorde-
nadores e com a chancela da Biblioteca Nacional. 
O resultado está em 20 anos de trabalho dedicado 
ao incentivo à leitura, formando em torno de qua-
tro mil mediadores por ano, que vão atingir um 
número bastante significativo de futuros leitores 
em escolas, bibliotecas, praças, hospitais, presí-
dios.

 
– No âmbito do programa, como se dá a interação en-
tre a instituição pública, no caso a Biblioteca Nacional, 
e a sociedade civil representada nos comitês?
– A interação acontece por meio dos cursos de for-
mação oferecidos pelos comitês para a formação de 
mediadores de leitura. Esses mediadores têm con-
tato direto com a sociedade por meio de estudan-
tes e pessoas que frequentam bibliotecas públicas e 
comunitárias. Os comitês fazem essa ligação entre 
entidade pública e sociedade civil. Eles são uma ma-
neira de a sociedade cobrar da instituição pública o 
direito à leitura, ou seja, o direito à cidadania.  

É PRECISO 

COMPREENDER 

QUE LER É 

LAZER, QUE LER 

É APRENDIZADO 

PRAZEROSO, 

QUE LER 

INFLUENCIA NA 

CONSTITUIÇÃO 

DO INDIVÍDUO 

COMO CIDADÃO 

CRÍTICO.

Em UBERABA (MG), o Comitê Proler Vale Rio Grande, fundado 
há quinze anos, tem como um de seus destaques o Prolerzinho – 
Projeto Era Uma Vez... Leituras, Artes e Artimanhas, um encontro 
regional voltado a crianças e jovens. Cada participante recebe, ao 
final do encontro, um livro para levar para sua biblioteca particular, 
como memória das palestras, oficinas, conversas com autores e toda 
uma programação interessada em estimular o hábito da leitura desde 
cedo. “Outra experiência interessante é o projeto Trupes de Leitu-
ra, desenvolvido em 22 escolas municipais de Uberaba com tempo 
integral e visando a formação de clubes de leitura autônoma com 
crianças entre nove e dez anos”, conta a coordenadora Tânia Cristina 
Fígaro Ulhoa. Em média, são aproximadamente 600 crianças atendi-
das anualmente.

Se os educadores têm a preocupação histórica de fazer os jovens 
lerem, a coordenadora do comitê de João Pessoa (PB) avalia que, na 
batalha em prol da leitura, às vezes o que falta não é o interesse pelos 
livros. “A maior parte de nossas dificuldades vincula-se a questões 
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Atividade no espaço Eco 
Criança durante o Festival 
de Inverno de Bonito e visita 
monitorada na Biblioteca 
Isaias Paim.
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para o Comitê do Proler de SÃO LUÍS (MA), a incorporação do programa 
no orçamento do estado. “Temos um diferencial em relação aos de-
mais, pelo fato de o comitê ser estadual e articular a criação dos comitês 
municipais em parceria com a Biblioteca Pública do Estado e o Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas, que garantem a sustentabilidade do 
programa ao inseri-lo no Plano de Governo”, diz a coordenadora Rosa 
Maria. Já em BRASÍLIA (DF), a coordenadora do Comitê Proler local, 
Ana Maria da Costa Souza, busca a integração dos governos em ações 
conjuntas, pedindo para que facilitem a participação voluntária de servi-
dores das pastas de Educação e Cultura como um dos caminhos de di-
minuir os gastos e realizar as atividades. Outra saída é investimento em 
projetos que não implicam custos altos e que podem ser viabilizados por 
parcerias variadas, que dividem pró-labore, hospedagem, alimentação, 
passagens e outras despesas. “A boa administração dos recursos implica 
contar com a prata da casa, e muitos cursos são ministrados não só 
pelos professores universitários e da rede pública de ensino, como tam-
bém pelos professores de vida e de bem-querer”, diz a coordenadora do 

– Considerando que o Brasil tem mais de cinco mil mu-
nicípios e o Proler perto de 80 Comitês, que avaliação 
a senhora faz a respeito dessa diferença de números?
– Os comitês não atuam somente nos municípios 
em que estão localizados. Cada um abrange uma 
região em seu entorno, englobando outros tan-
tos municípios. Não há necessidade de haver um 
comitê em cada município. O que precisa haver é 
uma melhor distribuição dessa abrangência para 
que nenhuma região fique descoberta. Hoje são 78 
comitês instituídos e dez novos estão em processo 
de constituição. Não é nossa meta chegar a cinco 
mil comitês no Brasil. Pelo contrário, acreditamos 
na parceria, na troca, no envolvimento, na distri-
buição de tarefas. Isso enriquece as atividades de-
senvolvidas pelos coordenadores dos comitês junto 
às comunidades.

 
– Dentro da concepção do trabalho em rede do 
programa, como se dá a articulação entre os di-
versos comitês e que ações são propostas para 
superar diferenças, respeitando as particularidades 
regionais?
– Anualmente acontece o Encontro Nacional de 
Coordenadores Proler, no Rio de Janeiro, onde fica 
a sede do programa. Nesse encontro, os coorde-

nadores trazem suas questões, apresentam suas 
atividades, trocam experiências, procuram resolver 
problemas e criar novos laços. Também fazem cur-
sos e oficinas para se atualizar. A partir daí, a co-
municação entre eles fica estabelecida, facilitando 
a ajuda, a troca, a colaboração. Além do Encontro 
Nacional, cada comitê realiza o Encontro Regional, 
em seu próprio município. Nessa ocasião, os coor-
denadores são convidados uns pelos outros a dar 
cursos, proferir palestras, contar suas expe riências. 
Isso contribui para a divulgação das ações entre 
comitês. Muitas vezes uma ação de leitura feita 
por um comitê, atendendo às especificidades de 
sua região, pode servir para dar ideias a outro co-
mitê. É nesses encontros que a rede se estabelece 
e se amplia.

 
– Que exemplos a senhora pode dar de boas práticas 
de leitura desenvolvidas pelos comitês e qual o perfi l 
dos grupos responsáveis por tais iniciativas?
– Nossa! Os exemplos são inúmeros! Vão de sim-
ples ações, como uma contação de histórias em 
praça pública, a bibliotecas instaladas em trens ou 
barcos. Daria para escrever um livro! Há o projeto 
Mães Leitoras, em que é feito um trabalho de in-
centivo e de formação das mães para que contem 

SE OS LIVROS 

VIRAM E-BOOKS 

E SÃO LIDOS 

EM READERS, 

ISSO DE FATO 

NÃO IMPORTA. 

IMPORTA É LER! 

SE O INCENTIVO 

À LEITURA É 

GARANTIDO, 

A FORMAÇÃO 

DO LEITOR É 

SÓLIDA, ELE LERÁ 

EM QUALQUER 

SUPORTE QUE 

ESTIVER A SEU 

ALCANCE.

financeiras, haja vista que em nossa região sempre contamos com um 
público ávido por novos conhecimentos e práticas nessa área”, diz 
Janete Rodrigues.

O comentário toca num ponto de consenso entre quase todos 
os comitês entrevistados: a falta de recursos para as atividades. A 
reclamação rivaliza, em quantidade, com a crítica sobre a burocracia 
para a liberação de recursos, que desmotivaria parceiros e apoiadores 
da sociedade civil. “Há morosidade em todos os níveis para a trami-
tação de processos de captação de recursos por um comitê”, afirma 
Tânia Cristina Ulhoa. Tais dificuldades estão ligadas a outra avaliação 
da coordenadora de Uberaba, sobre a valorização dos comitês. “Há 
pouco reconhecimento, tanto nas esferas locais como federais, da 
importância de um comitê e de sua imprescindível atuação em prol 
da leitura.”

Entre ações que minimizam e até atacam de frente esses proble-
mas está a busca, em Uberaba, pela implantação efetiva do Plano Mu-
nicipal do Livro e Leitura nos municípios que integram o comitê. Ou, 
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Ofi cinas e palestras 
em encontros do 

Proler Campo Grande 
de 2010 e 2011.
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histórias para seus filhos; em Ca-
xias do Sul (RS), aproveitaram um 
trem como biblioteca, que atende 
a um público de 20 pessoas por 
vez; o comitê de Araxá (MG) pro-
move o Piquenique Literário, em 
que são servidos livros para se-
rem saboreados. Há formação de 
agentes penitenciários que levam 
o livro e a leitura para detentos. 
Em hospitais, voluntários que 
leem livros e contam histórias para os doentes. En-
fim, são inúmeras as ações de leitura desenvolvidas 
pelos comitês Proler pelo Brasil afora!

 

– Qual o papel das novas tecnologias no cenário atual 
do livro e da leitura no Brasil?
– Muita gente acha que o livro vai acabar e que 
ninguém mais vai ler num futuro próximo, por 
causa das novas tecnologias. Isso não é verdade. 
Também se achou que o cinema ia acabar com a 
chegada dos DVDs e isso não aconteceu. As tec-
nologias surgem para somar. Estamos em fase de 
transição por causa da informática e da internet. 
Os livros de papel podem até vir a acabar, mas não 
seu conteúdo. Mudam-se os formatos, os suportes, 
mas a literatura vai existir sempre. Se os livros viram 
e-books e são lidos em readers, isso de fato não 
importa. Importa é ler! Se o incentivo à leitura é ga-
rantido, se a formação do leitor é sólida, ele lerá em 
qualquer suporte que estiver a seu alcance. Nesse 
sentido, a internet pode até ajudar, pois é um atra-
tivo para o jovem. Lá ele encontra diversos tipos de 
leitura e ainda pratica a escrita. Se o mediador de 
leitura souber aproveitar as novas tecnologias a seu 
favor, os leitores e os textos literários não deixarão 
de existir nunca.

Comitê Proler/UESB de Vitória da Conquista. “Ex-pre-
sidiários, trabalhadoras rurais, estudantes participam 
de mesas redondas e contam sobre os esforços des-
pendidos para incursionarem no mundo das belas le-
tras. Pratica-se a escuta e todos aprendem: professor-
-aluno, aluno-professor.” Heleusa Câmara diz também 
que a história do comitê ensinou que o caminho para 
atingir bons resultados está no encontro, em seu senti-
do mais pleno. “Não é preciso fazer camisas especiais, 
nem bottons, nem pastas de couro, nem cartazes de-
mais, nem transformar o evento em espetáculo. O im-
portante é o encontro de pessoas do jeito que elas são, 
para compartilhar saberes e experiências.” Para ela, é 
assim que o Proler vai ganhando espaço nos interesses 
da comunidade. Nos encerramentos dos Encontros de 
Leitura em Vitória da Conquista, os participantes sem-
pre se lembram de mencionar, entre as solicitações, 
a continuidade do programa, independentemente de 
mudanças governamentais. “As práticas leitoras acon-
tecem e ficam incrustadas como pedras preciosas no 
coração, por isso a gente não esmorece e continua 
trabalhando.”

Reportagem: Melly Sena; Finalização de Texto: 
Moema Vilela; Ilustrações: Nancy Angélica; 
Designer gráfi co: Marina Arakaki

Mais de 300 pessoas de diferentes idades circularam pelo último Encon-
tro do Proler em Campo Grande que, em sua 13a edição teve como tema 
“Leitura, Memória, Reflexão e Projeção”. Marcando as comemorações de 
20 anos do projeto no Brasil, o evento aconteceu de 25 a 28 de setembro 
no Memorial da Cultura e contou com a presença da coordenadora nacio-
nal do Proler, Carmen Pimentel. Um clima de empolgação e env olvimento 
tomou conta dos espaços onde o público teve acesso a diferentes ativida-
des: dez oficinas de capacitação, debates e discussões com especialistas, 
lançamento de livros e apresentações culturais.  

Orientados por especialistas, os professores de escolas públicas e parti-
culares aprenderam técnicas de incentivo à leitura por meio de diferentes 
linguagens: cinema, literatura infantil, biblioteca, novas tecnologias e lite-
ratura africana. “A ideia é ampliar cada vez mais a rede de voluntários e 
parceiros do Proler”, explicou a bibliotecária e coordenadora do comitê do 
Proler em Costa Rica, Rose Cristiane Liston.

Em uma das oficinas, os educadores perceberam que até mesmo ques-
tões mais complexas, como aquelas relacionadas à inclusão, podem ser tra-
balhadas através das histórias em quadrinhos. “Com o uso de personagens 
populares como Thor, Charles Xavier e Shazam é possível abordar frustra-
ções, questionamentos, dúvidas e esperanças dos adolescentes”, afirmou 
o palestrante Nataniel Gomes, doutor em Linguística e professor da UEMS.

Para reforçar o sentimento de identidade local, a oficina intitulada “Edu-
car para Proteger – Olhares sobre MS: Imagens e Palavras” propôs aos edu-
cadores a promoção do contato com autores regionais. A professora Maria 
Christina de Lima Félix Santos acredita que “é por intermédio deste tipo de 
leitura que se compartilham os conceitos de educação patrimonial, além de 
reforçar a identidade dos municípios”.

 
Brincar de ler – A grande revelação do 13o Proler ficou por conta das 
crianças com idade entre oito e dez anos. Provando que o contato com 
os livros pode se transformar em uma divertida brincadeira, eles fizeram 
sucesso no 1o Prolerzinho, nas tardes dos dias 26, 27 e 28 de setembro.

Dentro da programação, as crianças da Escola Municipal Irma Zorzi 
soltaram a imaginação e ainda conheceram de perto a escritora Lucimar 
Rosa Dias. Alunos do Colégio Cecamp interagiram com Nancy Angélica, 
ilustradora de livros infantis. Já os estudantes da Escola Municipal Rachid 
Saldanha Derzi participaram de oficina com o professor de pós-graduação 
em Literatura da UEMS e membro do Proler, Danglei de Castro.

“A resposta foi tão positiva que estamos pensando em ampliar as ações 
destinadas ao público infantil para dar conta de atender à demanda”, co-
mentou Castro. Ao descobrir como pode ser prazeroso o contato com os 
livros, esta nova geração de leitores tem tudo para continuar mantendo, 
na vida adulta, um hábito que pode fazer a diferença, tanto na formação 
pessoal quanto no fortalecimento da cidadania.                  (Maria José Surita)

Parceiros do Proler 
se reúnem em Campo Grande

Na palestra de abertura, Carmen Pimentel fala sobre os 20 anos do programa.
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Imagens de abertura: Laís Camargo (livro impresso) e Daniel Reino (livro digital).
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SShiguenobo Oshiro era um menino de 12 anos 
de idade quando partiu da cidade de Nago, na 
província de Okinawa – a terra da cortesia, como 
é mundialmente conhecida esta ilha japonesa –, 
que naquela época passava por graves dificuldades 
econômicas e sociais. Acompanhado do pai e de 
um irmão, viajou por aproximadamente dois meses 
de navio até o Brasil. No caminho, veio imaginando 
como seria a vida em Campo Grande, onde seus 
conterrâneos se fixaram em 1914, com o término 
da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Bra-
sil. Ele e seus familiares chegaram em 1927, com 
o sonho de enriquecer trabalhando na lavoura de 
café da colônia Mata do Segredo.

Na bagagem, algo muito especial: um objeto 
sagrado, o shamisen. Bem mais que um simples 
violão de três cordas, este é um instrumento mu-
sical que simboliza a cultura milenar daquele povo, 
representando a alegria de viver e a musicalidade 
dos okinawanos. 

Mais de dez anos se passaram. O menino cres-
ceu, deixou a roça e se estabeleceu definitivamente 
em Campo Grande. Revelou-se, então, um exímio 
marceneiro, profissão que exerceu até os 80 anos 
de idade. Em meados 
do século passado, 
quando o desenvol-
vimento era impul-
sionado basicamente 
pela produção rural, 
muitas famílias e em-
presas procuravam 
seus serviços. Todo o 
mobiliário do impo-
nente hotel Campo 
Grande, localizado 
no cruzamento da 
rua Cândido Maria-
no com a rua 13 de 
Maio – inaugurado 
no início dos anos 
1970 e ponto de re-
ferência da cidade 
por três décadas – foi 
produzido em sua 
oficina. 

POR MARiA JOSÉ SURiTA

PERFIL

SHIGUENOBO OSHIRO
Tradição milenar  

pelas mãos de um

UNiNDO O 

TALENTO NA ARTE 

DA MARCENARiA 

À DETERMiNAÇÃO 

EM PRESERVAR 

AS TRADiÇÕES 

JAPONESAS, ESTE 

iMiGRANTE DE 87 

ANOS DE iDADE 

DEDiCOU PARTE 

DE SUA ViDA 

À FABRiCAÇÃO 

ARTESANAL DE 

iNSTRUMENTOS 

MUSiCAiS 

CONSiDERADOS 

SAGRADOS, COMO 

O TAiKO E O 

ShAMiSEN.

mestre luthier
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Já estabelecido e reconhecido profissionalmen-
te, Shiguenobo resolveu aplicar seus conhecimen-
tos na fabricação de um tipo de artefato especial. 
Certo dia pegou o velho shamisen de seu pai e, 
tomando-o como modelo, criou outro, feito com 
couro de sucuri. E depois outro, outro e muitos ou-
tros... Nascia assim a grande paixão de sua vida: a 
fabricação artesanal de instrumentos musicais – ou 
luthieria – arte em que ficou consagrado. Como 
possui o título de mestre em música clássica ja-
ponesa, também foi professor. “Ele fazia parte de 
um grupo de amantes da cultura okinawa que, aos 
domingos, se reunia para praticar o instrumento, 
além de dar aulas como voluntário para manter 
a tradição entre as novas gerações”, relembra o 
advogado Jorge Tamashiro, ex-presidente da As-
sociação Okinawa de Campo Grande. Acredita-se 
que no shamisen estão incorporados os espíritos 
de quem o fabricou e de todos os que vierem a 
possuí-lo. Tradicionalmente é passado de pai para 
filho, de geração para geração.

Taiko: uma lição de respeito e disciplina
Em sua oficina, Shiguenobo também se especia-

lizou na fabricação do taiko, um dos instrumentos 
japoneses mais difundidos no Brasil. Carregado de 
simbolismo, esse tipo de tambor pode ser usado 
para fazer reverência aos antepassados e, acompa-
nhado de dança típica, traduz-se como oração pela 
paz e prosperidade dos povos.

Para garantir a qualidade do som de seus tai-
kos, Shiguenobo sempre esteve atento a todos os 
detalhes, inclusive a época certa para o plantio da 
madeira e a lua ideal para o corte. “Meu pai tinha 
tanta paixão por seu ofício que chegava a sentir ciú-
me dos instrumentos de trabalho. Não deixava nin-
guém chegar perto”, revela seu filho, Aldo Oshiro. 
Pela alta qualidade que tinham, os taikos passaram 
a ser encomendados por praticantes de Londrina, 
Brasília, Florianópolis e São Paulo. Alguns foram ex-
portados para o Japão.

Atualmente afastado, por problemas de saúde, 
da convivência com os amigos da Associação Oki-
nawa, o nome de Shiguenobo é lembrado com res-
peito e admiração. Sua herança permanece viva nos 
dois grupos de taiko que foram criados em Campo 
Grande e que se apresentam em festas, casamen-
tos, igrejas e instituições. “Eles só existem por cau-
sa do incentivo de Shiguenobo Oshiro, que fez e 
doou muitos instrumentos para fortalecer a cultura 
okinawa em Campo Grande”, afirma o comerciante 
Oswaldo Kohatsu.

Além de instrumento de lazer e socialização, o 
taiko tem uma importante função educativa: a de 
desenvolver o senso de respeito e disciplina entre 
os jovens. “O desempenho escolar das crianças é 
sempre maior entre aqueles que o praticam”, conta 
Oswaldo, pai de dois alunos do mestre Shiguenobo.
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MARiO SERGiO KOhATSU

De pai para filho:  
por meio da música, 
novas gerações aprendem 
e difundem  valores da 
cultura de Okinawa. 
Nas fotos, destaque para 
o taiko e o shamisen, 
instrumentos tradicionais 
em cuja fabricação 
artesanal Shiguenobo 
Oshiro se especializou.



O sabor da conquista de um grupo de mulheres 
trabalhadoras rurais da Gleba Santa Terezinha, no 
município de Itaporã, é doce em todos os sentidos. 
Elas transformam o fruto da goiabeira em produ-
tos que estão ganhando mercado e fazem parte do 
Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Programa 
nacional de Alimentação Escolar (PnAE), que aten-
de as crianças das escolas de Dourados e Caarapó.

A goiabada cascão e a geleia saem de enormes 
tachos onde também foram germinados os sonhos 
de quatro das fundadoras da Associação de Mu-
lheres Rurais e Empreendedoras de Santa Terezi-
nha (Amrest), que trocaram a cultura da soja pelo 
cultivo da goiaba em suas pequenas propriedades, 
como alternativa à monocultura do grão.

Depois de anos insistindo na plantação, na co-
lheita e na transformação dos frutos em produtos 
para a comercialização, a associação saiu do ano-
nimato e deu um salto expressivo ao firmar um 
contrato que possibilitará a presença da goiabada 
sul-mato-grossense de Itaporã nas mesas dos res-
taurantes oficiais da Copa do Mundo de futebol de 
2014.

A Amrest foi criada há seis anos por 13 mulheres 
preocupadas com o rendimento de suas pequenas 
propriedades rurais plantadas apenas com soja. So-
mente dois anos depois da fundação o grupo vis-

POR nICAnOR COElhO
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EMPREENDEDORISMO E CULTURA

Mato Grosso do Sul no cardápio
da Copa do Mundo de 2014

Talento das mulheres empreendedoras da Gleba Santa Terezinha em Itaporã transforma 
o fruto da goiabeira em uma “doce conquista” para a cultura de Mato Grosso do Sul.

Na Gleba Santa Terezinha, município de Itaporã, 
a goiabeira ganhou espaço nas pequenas propriedades 
rurais, antes plantadas apenas com soja.



lumbrou a possibilidade de gerar renda por meio da 
goiabeira. Mesmo com o “nariz torto” dos maridos, 
quatro das associadas partiram para a produção 
dos doces.

Maria Pereira Alves Costa é a presidente da en-
tidade que produz mensalmente 1.500 quilos de 
diversos subprodutos da goiaba. Todas as tardes ela 
se reúne com Ivone, Marlúcia e Meire na sede da 
associação para despolpar as goiabas, levá-las ao 
fogo e preparar as receitas.

A presidente afirma que “plantar soja é ruim 
para os pequenos agricultores” que têm pouca ter-
ra. Agora que o doce de Santa Terezinha ganhou 
fama e vai parar na Copa do Mundo, até os maridos 
estão confiantes no sucesso do empreendimento: 
diminuíram a área de soja e passaram a ser uma 
espécie de “empregados” das mulheres goiabeiras.

Com apenas 8,5 hectares plantados, as mulhe-
res da Amrest pretendem aumentar a produção e 
a cultura dos moradores da gleba, que agora, se-
gundo Maria Pereira, estão valorizando os esforços 
e as vitórias alcançadas pelo empreendimento que 
recebe o apoio do MDA, da Agraer e do Ministério 
do Turismo.

“Goiaba, fogo e muito amor” – este é o trinô-
mio das mulheres doceiras de Santa Terezinha, que 
conseguiram rotular seus produtos com a sugestiva 
marca “Doce Conquista”, numa alusão à conquista 
da associação que, depois de persistentes tentati-
vas, colhe a suave vitória.

Doce Design 
O nome “Doce Conquista” e os novos rótu-

los dos produtos da Amrest foram desenvolvidos 
pelas designers Mary Saldanha e Paula Bueno, de 
Campo Grande, por meio de uma parceria entre a 
prefeitura de Itaporã e a Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul, através do projeto Artesania. 
Realizado pelo governo do estado desde 2007, 
o projeto leva oficinas de diversas áreas do fazer 
artesanal para comunidades do interior sul-mato-
-grossense. 

O nome e a identidade visual da marca “Doce 
Conquista” são resultados de oficinas de design 
ministradas na Gleba Santa Terezinha. “O mais 
importante é que a identidade visual tivesse a ver 
com a história e o perfil delas. A escolha do nome 
e do rótulo não poderia ser pautada apenas na 
estética ou no apelo comercial. As empreendedo-
ras precisam se reconhecer na estampa dos pro-
dutos”, explica Paula Bueno. O processo de de-
senvolvimento dos rótulos, do primeiro encontro 
ao fechamento da arte final, durou cerca de três 
meses.

A primeira etapa da oficina de design com as 
empreendedoras de Santa Terezinha foi ministra-
da por Mary Saldanha e “o que mais chamou a 

atenção durante o contato inicial com essas mu-
lheres foi o quanto elas são batalhadoras e va-
lentes. Elas perceberam que poderiam ajudar a 
melhorar o rendimento das propriedades, se mo-
vimentaram, enfrentaram as dificuldades e con-
seguiram o reconhecimento. As conquistas são 
muito presentes nas falas delas. Então, quando 
a Mary voltou para Campo Grande, pensamos no 
nome ‘Doce Conquista’. O açúcar e os doces, de 
forma geral, têm valor de prêmio ou recompensa. 
Temos o hábito de nos permitir comer um doce 
no final de um dia muito cansativo, por exemplo. 
A partir disso, pensamos: para o consumidor o 
doce também tem valor de conquista”, conclui 
Paula. A arte dos rótulos segue o mesmo concei-
to. O formato arredondado lembra uma medalha 
e as folhas de goiabeira remetem às coroas de 
folhas de louro, que eram o prêmio dos Jogos 
Olímpicos na Grécia antiga.           (Camila Emboava)

Mensalmente, a Amrest 
produz 1.500 quilos de 
subprodutos da goiaba,  
mas já trabalha 
para aumentar o 
empreendimento.
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A goiaba tem casca amarela quando está madura. A polpa – verme-
lha, amarela ou branca – é carnosa e aromática. Tem sabor de campo e 
cheiro de aventura. É uma fruta subespontânea, ou seja, não é oriunda 
da nossa região, mas se instalou por aqui ao longo dos anos, mesmo 
sem interferência deliberada do homem. Pertence à família das mirtáce-
as, como a guavira e o araçá, frutas nativas de Mato Grosso do Sul que, 
assim como a goiaba, podem ser aproveitadas em receitas de doces 
deliciosos.

Em 2011, a Editora da universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(uFMS) em parceria com a OnG Ecoa – Ecologia e Ação, lançou o livro 
“Sabores do Cerrado & Pantanal”, resultado de pesquisas realizadas por 
professores e técnicos dos departamentos de Biologia e de Tecnologia 
de Alimentos e Saúde Pública da universidade. A publicação reúne re-
ceitas feitas a partir de mais de 50 frutos nativos do Cerrado e do Pan-
tanal, além de orientações sobre boas práticas de aproveitamento dos 
alimentos.

“O livro foi feito para ser levado para os moradores da área rural. A 
gente percebeu que as pessoas conhecem muitas plantas que têm no 
entorno e são aproveitadas localmente. Ele promove a oportunidade 
de que essas pessoas conheçam outras alternativas, que façam uso dos 
frutos não apenas in natura, mas também de forma mais elaborada. A 
ideia era desenvolver várias ações nos projetos de extensão que a gente 
tem aqui para ajudar na melhora da dieta e propor outras alternativas 
de fonte de renda”, explica a professora do Departamento de Biologia 
da uFMS e uma das autoras do livro, Ieda Maria Bortolotto.

A publicação também evita que o conhecimento das receitas seja 
perdido com o passar do tempo. “Em uma de minhas pesquisas, estu-
dei como o conhecimento sobre uso de plantas passa de geração para 
geração e percebi que, em algumas comunidades, a diferença de co-
nhecimento entre adultos e jovens foi estatisticamente maior do que 
o esperado. Isso mostra que os jovens estão perdendo um pouco esse 
conhecimento”, analisa a professora. De acordo com Ieda, a valorização 
dos frutos nativos contribui também para a conservação das espécies: 
“a fauna local faz uso desses frutos e, ao conservá-los, ela também está 
sendo preservada”. 

“Sabores do Cerrado & Pantanal” é distribuído gratuitamente nas 
comunidades que participaram do projeto. Este ano os pesquisadores 
também estão trabalhando com restaurantes da área onde o aproveita-

mento de plantas nativas é estimula-
do. A ideia é que eles incluam pratos 
com os frutos típicos nos cardápios, 
incrementando os atrativos turísticos 
e contribuindo com a formação de 
um mercado de comercialização dos 
sabores nativos.

Confira duas das receitas publi-
cadas no livro: sorvete de guavira e 
geleia de araçá – para você provar e 
aprovar. Bom apetite!
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Sorvete de Guavira
InGREDIEnTES
1 xícara (chá) de polpa de guavira
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de leite
3 ovos

MODO DE FAzER
levar ao fogo a polpa, o açúcar, as gemas e o leite, para rápi-
do cozimento. Colocar a mistura no congelador por três ho-
ras. Bater no liquidificador e voltar a congelar.

(Adaptado do livro “Cerrado - Aproveitamento Alimentar”, 
de S. P. Almeida - Embrapa, 1988)

DICAS
• O período de frutificação da guavira é muito curto (novembro a janeiro). 
Para elaborar os pratos ao longo do ano, os frutos podem ser congelados in-
teiros. Se preferir extrair a polpa, ela deve ser conservada no congelador (-10º 
C) por até 12 meses. Para não ficar amarga deve-se processá-la sem o uso de 
máquinas, da seguinte forma: espremer as guaviras com as mãos, em uma 
tigela inox; em seguida torcer as frutas com uma tela de plástico (branca, do 
tipo comum, usada em janelas contra mosquitos).
• Deve-se descongelar somente o que for consumir; para isto é preferível 
guardar a polpa em sacos plásticos pequenos, de até 400 gramas. Caso al-
gum pacote altere a cor para um amarelo mais forte, deve ser descartado.

(Camila Emboava)

Geleia de Araçá
InGREDIEnTES
2 copos de frutos maduros de araçá
2 copos de açúcar
1/2 copo de água

MODO DE FAzER
lavar os frutos, cortar em pedaços e ferver com um pouco 
de água. Bater a polpa cozida no liquidificador ou passar na 
peneira. Acrescentar o açúcar e levar ao fogo até o ponto de 
geleia.

(Grupo de pesquisa do lab. de Tecnologia de Alimentos – DTA/uFMS)

SABOR E CULTURA
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NNada melhor que uma tela em branco para um 
artista. Pode ser também uma parede, um pedaço 
de argila ou fragmentos de objetos. Não há limi-
tes quando se fala em criatividade. Justamente por 
essa falta de limites, cada vez mais artistas da ca-
pital se tornam empreendedores para materializar 
seus projetos. São inúmeros e crescentes os espaços 
privados destinados às artes em suas diversas for-
mas de manifestação e, de forma especial, às artes 
plásticas. 

Espaço aberto
“Tenho um ‘ateliê aberto’, um lugar de experi-

mentação, produção e discussão, numa tentativa 
de ampliar os circuitos culturais da cidade. É um 
ambiente transdisciplinar e um espaço expositivo, 
não acadêmico, que oferece cursos livres e oficinas 
em áreas diversas”, diz a artista plástica Ana Ruas, 
sobre o local que criou acoplado à sua própria casa. 
Ali são realizados diversos eventos voltados para as 

artes plásticas e também para o cinema, música e li-
teratura, além de encontros para debates filosóficos 
sobre temas atuais.

Mesmo aberto ao público e às intervenções de 
outros artistas, é inegável que o espaço tenha “a 
cara” de Ana Ruas, cheio de estímulos visuais e 
propostas reflexivas, como uma grande toalha de 
renda que parece “cair” na parede e diminuir a di-
mensão da pessoa dentro do local. “O espaço sofre 
mutações constantes e, através de um novo olhar, 
ele se transforma em outro lugar. Quando participo 
de exposições, imagino sempre meu trabalho com 
espaço suficiente para respirar e aparecer. Quando 
contratei as arquitetas Eloisa Vicari e Liana Godoy, 
solicitei uma construção com pé-direito alto, pare-
des sem rodapés, janelas em pontos estratégicos 
para não roubar paredes, chão neutro de cimento 
queimado e muita luz natural. Eu sabia exatamente 
o que queria e precisava, isso facilitou a concepção 
do projeto”, explica Ana.

A artista Ana Ruas (acima) 
envolta por seus traços, em 

casa, na intervenção que 
fez em seu ateliê, criando 

atmosfera familiar.

Esforço 
sobre tela

ESPAÇO E ARTE

Artistas empreendem espaços privados 
em forma de ateliês e galerias 
para difundir criações

POR LAÍS CAMARGO

do projeto”, explica Ana.Ali são realizados diversos eventos voltados para as do projeto”, explica Ana.FOTO: DANIEL REINO
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Planejamento e estratégia
Assim como os espaços públicos – como museus 

e galerias – são planejados para receber as obras 
dos artistas, cada empreendedor sabe o que é ne-
cessário para valorizar o próprio trabalho. Nesse 
ponto entra a integração entre a curadoria do lo-
cal, assistentes de montagem e artista. A atuação 
conjunta normalmente otimiza os resultados. “Tem 
que ter muita paixão; só existe a galeria se houver 
perseverança. A parte boa é que você é livre nas es-
colhas, em como proceder, pode seguir sem medo 
um trabalho exigente, disciplinado e de qualidade”, 
pontua Mara Dolzan, que tem sua própria galeria 
há 28 anos.

Porém, ser independente não significa deixar de 
lado aquilo que consolida a carreira de um artista. 
“Tenho profundo respeito por espaços institucionais 

e públicos. Sei o quanto é difícil montar uma expo-
sição e de quantas pessoas envolvidas um museu 
precisa para abrir uma mostra. Não construí meu 
ateliê para me afastar desses lugares. Esses lugares 
legitimam a obra de arte e nós, artistas, precisamos 
deles”, pondera Ana Ruas.

Ampliando os circuitos culturais da cidade, vá-
rios espaços – como restaurantes e até garagens 
– funcionam bem para reunir artistas e agregar va-
lores às obras de arte. “O Ateliê & Bar 103 abre de 
terça a sábado das 18 às 23 horas. Temos em alguns 
dias da semana música ao vivo, abrimos o espaço 
também para poesias e performances”, exemplifica 
o artista plástico Mauro Yanaze. “As pessoas não 
têm acesso a galerias de arte ou museus, então esse 
foi um dos motivos para eu abrir um espaço mais 
popular”, justifica o artista.

Expandindo as galerias para tradicionais botecos, praças e calçadas de 
Campo Grande, uma iniciativa vem se consolidando a cada edição. É o Sarobá 
– mistura de seminário com sarau – realizado bimestralmente há quatro anos 
e recentemente contemplado pelo edital Artes Cênicas na Rua da Funarte. 
O nome homenageia Lobivar Matos, poeta corumbaense contemporâneo de 
Manoel de Barros que, apesar da morte prematura, deixou obra expressiva, a 
exemplo do livro que tem como tema e nome o bairro Sarobá, em Corumbá, 
local “onde se reuniam os artistas, os negros e os boêmios – onde o povo se 
misturava”, conforme conta o ator Fernando Cruz, coordenador do sarau. 

Instalações artísticas fazem parte do Sarobá, geralmente com dois artistas 
diferentes por edição, que têm seus trabalhos expostos em locais alternativos. 
“A ideia é ocupar a rua e resgatar a história dos bares da cidade. É aberto para 

crianças, jovens e idosos. Um dos pontos impor-
tantes do Sarobá é o escambo, em que as pesso-
as trazem objetos como CDs, livros e roupas para 
trocar com outros participantes da festa”, enfatiza 
uma das organizadoras do evento, Rogéria Castro, 
do grupo Teatro Imaginário Maracangalha. Geral-
mente são dois dias de evento, sendo o primeiro 
marcado por um seminário de discussões sobre 
temas da cultura das ruas, das manifestações po-
pulares, como cortejos e ocupações artísticas. 

Movimento ocupa botecos 
e calçadas bimestralmente

Acima, Galeria 
Mara Dolzan, com 

obras selecionadas de 
artistas renomados. 

 Abaixo, Sarobá, espaço 
livre para divulgação, 

experimentações e 
novas propostas.
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Década de 1960

• Galeria de Arte do Jornal Diário da Serra. Funcionou informalmente por vários anos.
• Livraria e Papelaria União, do artista plástico grego Demétrio Harampidis (D. Hard). 
Além das exposições de arte, também comercializava materiais de pintura, cavaletes 
e molduras.

Década de 1970

• Galeria de Arte da Loja Mundo dos Quadros, de Marilza Bissoli.
• Galeria de Arte da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Veicula as exposições da 
FCMS, de 1979 a 1980.

Década de 1980

• Casa da Cultura de Três Lagoas, criada em 1981 por Juarez Mancini e Irene Alexan-
dria. Espaço aberto às várias manifestações artísticas.
• Galeria Art-con, a primeira galeria profissional do estado, hoje é a Art Galeria Mara 
Dolzan.
• Corumbá Arte, criada por Marlene Mourão (Peninha), em 1983 – eventos, cursos e 
exposições, no Casario do Porto de Corumbá.
• Escola de Arte Mitaí da Aldeia - Galeria Uruarte. Dirigida por Cleir D’Ávila e Mário 
Filho, de 1984 a 1988.
• Manhattan Gallery, de Wilson Moraes (Searon) e Omar Ayoub.

Como a gastronomia é uma “desculpa” forte 
para reunir pessoas, a ideia da Pantanartes, por 
exemplo, teve boa aceitação na cidade. “Foi com o 
intuito de preencher a lacuna neste segmento em 
Campo Grande que criamos a Pantanartes Sabor 
e Arte, mesclando arte e gastronomia regional”, 
conta Haroldo Maiolino, fundador do local. Além 
da galeria fixa de 500m², a administração faz ro-
dízio entre os produtores culturais. “Grande parte 
das artes do nosso acervo vem de uma produção 
sustentável. Hoje já temos mais de mil pessoas que 
expuseram no espaço, a maioria no segmento de 
moda e decoração”, detalha Haroldo.

Novas perspectivas
Ninguém melhor que Idara Duncan – com 

anos de sua vida dedicados ao fomento das artes 
e que, como poucos, conhece a cultura de Mato 
Grosso do Sul – para falar de espaços culturais. 
“Desde a implantação do estado, em 1979, os ar-
tistas vêm se tornando cada vez mais independen-
tes dos recursos governamentais. Iniciativas que 
só ocorriam com oferecimento de um espaço e 
oportunidade de alguns cursos e premiações em 
salões, desde então, vêm gradativamente tendo 

Espaços Culturais em Mato Grosso do Sul
(com informações extraídas do livro “Artes Plásticas em Mato Grosso do Sul” 

de Maria da Glória Sá Rosa, Idara Duncan e Yara Penteado - 2005)

Antes da implantação do estado, é crítica a situação no que se refere  a instalações 

para as artes plásticas, por não haver sequer um espaço adequado para exposições ou 

salões. Essa lacuna só vem a ser preenchida com a criação da Fundação de Cultura de 

Mato Grosso do Sul, em 1979, responsável pela rede de Casas do Artesão, no estado, 

pela Casa de Cultura Luís de Albuquerque (ILA), em Corumbá, e pela implantação do 

Centro Cultural José Octávio Guizzo, em 1983, abrigando duas galerias de arte, a 

Pinacoteca Estadual e oficinas de arte.

Espaço aconchegante 
do Ateliê 103 traz 
a sensação de arte 
dentro de casa.
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seu perfil alterado: novas perspectivas estão sen-
do conquistadas com trabalho e persistência”, 
elogia a professora.

No livro “Artes Plásticas em Mato Grosso do 
Sul”, publicado em 2005, que escreveu em par-
ceria com Maria da Glória Sá Rosa e Yara Pen-
teado, Idara faz um levantamento dos espaços 
culturais (privados e públicos) que pontuaram a 
cena cultural do estado até então (veja box). De 
lá pra cá muitos outros foram abertos diversifi-
cando as possibilidades de interação entre arte e 
movimentação social. “Os espaços voltados para 
as artes visuais vêm sendo modificados, amplian-
do a área de atuação. A arte sai cada vez mais 
dos ambientes formais, como galerias, museus, 
salões, órgãos públicos e universidades, para ocu-
par praças, restaurantes, supermercados, livrarias, 
bancos, bibliotecas, lojas de decoração”, reforça 
Idara. Além de locais para fomentar a arte, ela 
aponta outro lado: “É fundamental que sejam 
criados meios para disseminar a cultura e incen-
tivar os artistas a produzirem, cada vez mais, 
obras de qualidade, como também é importan-
te que se realize um trabalho bastante criterioso 
para a formação de mão de obra especializada na 
comercialização da arte no estado”. O aumento 

do número das escolas de arte é visto como um 
ponto positivo, mas ela enfatiza: “O que deve ser 
priorizado é a qualidade, pois, além de ensinar, 
devem contribuir para a conscientização da im-
portância do papel da arte na sociedade, aliada à 
modernidade. O artista precisa se atualizar e estar 
ligado às novas tecnologias para aprender e di-
vulgar seu trabalho nas novas mídias”. Para ela, 
o desenvolvimento harmônico da sociedade está 
intimamente ligado à difusão das artes e ao papel 
conscientizador da cultura.

Programação, endereço e contato do Ateliê Ana Ruas 

disponíveis no site www.anaruas.com.br. 

Art Galeria Mara Dolzan: Rua Teldo Kasper, 180 

(Chácara Cachoeira) - Campo Grande-MS. 

Informações: (67) 3326.8679.

Ateliê & Bar 103: Rua Aquidauana, 103 - Campo Grande-MS. 

Tem programação no Facebook. 

Pantanartes: Rua Eduardo Santos Pereira, 1231 - 

Campo Grande-MS. Contato: (67) 3306.2764.

• Centro de Arte, instalado na residência de Therezinha Néder, em 1982. 
Promoveu cursos e exposições, dando origem, em parceria com Sara Fi-
gueiró, à Art House, atuante de 1991 a 1998.
• O & T, de Neide Ono e Marisa Tibana, espaço de arte, galeria e loja 
de designers, inaugurada em 1984. Hoje, ateliê de escultura e cerâmica.
• Ateliê do artista plástico Humberto Espíndola, com acervo de mais de 
500 obras do estado.
• Galeria Conceição dos Bugres – Shopping Campo Grande.
• Centro de Arte Viva, de Clarice Maciel e Evandro Higa – música e artes 
plásticas.
• Galeria de Arte Medalhão.
• Galeria Marajá.
• Peña Folclórica MN, de Margarida Neder – música, artes plásticas e 
artesanato.
• Casa Wanderley Baís – Centro Cultural Corumbá-MS.

Década de 1990

• Museu de Arte Contemporânea Nelly Martins (Marco-MS), fundado 
em 1991, vinculado à Fundação de Cultura de MS, a partir do acervo 
de 250 obras da pinacoteca estadual, instalado desde 2000 em prédio 
próprio, de arquitetura contemporânea arrojada, com acervo de mais de 
mil obras, no Parque das Nações Indígenas.
• Barroarte – espaço múltiplo destinado às artes plásticas e ao artesana-
to, inaugurado em 1991 por Lélia e Renato Leone.
• Galeria Mbayarte de Jonir Figueiredo, em Campo Grande, Galeria de 
Izulina Xavier, em Corumbá, dedicadas à promoção de cursos e exposi-
ções de artes.
• Ateliês: Leonor Lage, Celina Arantes, Rosane Bonamigo, Clara Rahe e 
Geni Pereira, em Campo Grande.
• Espaço de Arte Yara Penteado, que funcionou de 1995 a 2000, pro-
movendo cursos, mostras e exposições, com um acervo de aproximada-
mente 400 obras.
• Morada dos Baís, primeiro prédio de dois andares de Campo Grande – 
restaurado em 1995 pela Prefeitura Municipal e transformado em Centro 

Cultural, mantém atividades regula-
res e parte do acervo da pioneira das 
artes plásticas no estado, Lídia Baís, 
que ali residiu.
• Ateliê 1881, criado em Dourados, 
em 1992, por Francisco Chamorro 
Kinho, Genessi e Hosana Ortiz.
• Entreartes, de Meire Milan, espa-
ço de convivência artística para artes 
plásticas e teatro, Dourados, 1993.
• Palácio Popular da Cultura (Centro 
de Convenções Rubens Gil de Ca-
millo), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande-MS.
• Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), vinculado à FCMS, criado 
em 1998, no Palácio Popular da Cultura.
• Museu de Arte Pantaneira Rubens Correa, fundado em 1999, pela 
Prefeitura Municipal de Aquidauana, como centro referencial de Cul-
tura e Turismo.
São inauguradas ainda inúmeras galerias de arte vinculadas a insti-
tuições públicas e privadas, como as do Banco do Brasil, Banco Itaú, 
SESC, Embratel, Shopping Campo Grande e TVE.

A partir de 2000, em Campo Grande-MS
• Casa Coimbra – Ateliê de pintura e oficinas de mosaico e cerâmica.
• Espaço Arte Unimed.
• Espaço Cultural Unaes.
• Espaço Cultural Fundação Barbosa Rodrigues.
• Espaço Cultural ECT – Correios e Telégrafos.
• Espaço Cultural Arte & Técnica.
• Ateliês: Denise Nachif, Irany Bucker, Isaac de Oliveira e Ravena.
• Casa do Artista Pantaneiro – AAPMS.
• Armazém da Estação da NOB – Prefeitura Municipal de 
Campo Grande.
• Galeria Angelicale – Corumbá

ONDE ENCONTRAR

A ARTE SAI 

CADA VEZ MAIS 

DOS AMBIENTES 

FORMAIS PARA 

OCUPAR ESPAÇOS 

COMO PRAÇAS, 

RESTAURANTES, 

SUPERMERCADOS, 

LIVRARIAS, BANCOS, 

BIBLIOTECAS, LOJAS 

DE DECORAÇÃO. Livro registra 
nomes importantes 
para a história das 
artes plásticas em 

Mato Grosso do Sul.

millo), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande-MS.



sugestões de quem conhece

O incentivo à leitura e escrita acontece de forma prazerosa no es-
paço dedicado à literatura infanto-juvenil que funciona na Fundação 
de Cultura de Mato Grosso do Sul. Ali as crianças têm acesso a uma 
grande variedade de livros, coleções e gibis. As atividades são desen-
volvidas em parceria com o projeto de extensão Almanaque, da UCDB, 
e também incluem teatro, jogos e pintura. Atende de segunda a sexta-
-feira, das 7:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h, com agendamen-
to pelo telefone 3316-9176. 

AnGelA CAtOniO
professora do curso de letras da UCDB e  

coordenadora do Projeto Almanaque

Uma mistura de museu e loja. Assim é a Casa da Memória Raída, 
localizada em Bonito (MS). O espaço foi criado para preservar a his-
tória e a cultura dos fundadores da cidade por meio da exposição de 
diversos objetos: desde artesanatos e livros até videodocumentários. 
O que mais chama a atenção são as pinturas e fotos antigas. Funcio-
na diariamente e, em alta temporada, também no período noturno, 
das 19:00h às 22:00h. https://www.facebook.com/casadamemoria.
raida 

ÉDeR JAneO DA SilvA
geógrafo, professor do curso de Geografia da UFMS e 

de Pedagogia da Anhanguera-Uniderp - CeAD

Amantes de rock e motociclismo têm encontro marcado às terças-
-feiras no Dinossauros triciclo Clube, na avenida Manoel da Costa lima, 
próximo à UFMS, em Campo Grande. A entrada é grátis e a partir das 
20:30h sempre há uma banda marcando presença no local, como Rivers, 
Muchileiros e outras. Detalhe importante: é lá que se come o melhor es-
peto assado da cidade. Outra boa pedida é o BarFly, na rua José eduardo, 
201. Ali também rola muito rock’n’roll e blues, com shows no piso supe-
rior e no porão. Já quem prefere exclusivamente o blues deve passar às 
sextas-feiras pelo Rota 16, no bairro tiradentes, onde a entrada é franca.

JOãO HUMBeRtO
jornalista

eu amo a Reserva ecológica do Parque dos Poderes. Mais do que um 
lindo passeio por trilhas próximas à nascente do Prosa, trata-se de um 
convite à reflexão. tudo ali nos leva a rever nossos padrões de consumo: 
o cheiro do verde, os sons da mata e o contato com animais silvestres em 
recuperação para serem devolvidos à natureza. O último estudo da WWF 
(World Wide Fund for nature) revelou que para manter o estilo de vida 
do campo-grandense seria necessário 1,7 planeta. Só temos um!

MARiA eUGêniA CARvAlHO DO AMARAl
bióloga e escritora

Minha sugestão é para as pessoas que se interessam por cultura, 
arte e decoração de interiores. temos em Mato Grosso do Sul uma 
riqueza de produtos em diversas matérias-primas, como fibra, argila, 
couro, madeira e osso, entre outros. A multiplicidade de técnicas 
e estilos emprega-
dos nas peças tem 
como referência a 
cultura, as tradições 
e os costumes, con-
ferindo ao artesanato 
a singularidade de 
cada região onde é 
produzido.  na Casa 
do Artesão é possível 
encontrar produtos 
para todos os gostos, 
inclusive as belíssimas 
cerâmicas produzidas 
pelas etnias Kadiwéu 
e terena, assim como 
os acessórios dos 
Guarani-Kaiowá. Para 
se ter uma ideia da 
variedade, 1.400 ar-
tistas estão cadastra-
dos pa ra expor seus 
produtos.

PAtRíCiA CAlDAS
designer de artesanato
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Conhecer para valorizar, preservar,  
desfrutar e desenvolver

enquanto lugar privilegiado do simbólico, a cultura é inerente  

à condição humana em todas as suas práticas. Mas ela é também  

vértice de diferentes forças sociais, econômicas e políticas,  

e como tal precisa ser pensada, refletida, debatida.  

em momentos em que o mundo discute a globalização e fatores 

de homogeneização cultural, percebemos que, na diversidade das 

expressões presentes em nosso território, em determinados momentos 

históricos algumas acabam tendo mais exposição que outras.  

Olhamos para o passado e para o presente e percebemos que certos 

fatos e eventos ainda carecem de maior valorização, e este parece  

ser o caso do Ciclo das Monções em MS.

Por sua riqueza histórica, sendo fator de definição não só das 

configurações locais, mas das fronteiras do próprio território brasileiro, 

as Monções em MS trazem um legado cultural formidável, que pode ser 

mais bem-conhecido e desfrutado pelos sul-mato-grossenses.  

no momento em que pensamos nosso Plano estadual da Cultura,  

nada mais apropriado do que trazer à tona a percepção de todas as 

regiões de nosso estado em suas belezas próprias, em sua história, 

em suas peculiaridades e tradições. Se o Plano nacional quer revelar a 

riqueza cultural brasileira, reforçar os variados segmentos culturais,  

fazer circular bens e serviços e fortalecer a cidadania por meio do 

respeito à diversidade cultural, Mato Grosso do Sul faz a sua parte com 

iniciativas como as de divulgação e fomento da Rota das Monções.

Pela importância e complexidade de temas assim, as últimas edições  

da Cultura em MS têm reservado um espaço maior para suas 

reportagens de capa, com a intenção de reunir reflexões de especialistas,  

pesquisa histórica, depoimentos diversificados e testemunhos especiais, 

que despertam nossos olhos e corações para discussões do maior 

interesse: sobre nossa cultura, nossa história e,  

inseparavelmente delas, nosso futuro.  

Américo Calheiros 

Presidente da Fundação de Cultura de MS
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