






Imagem das páginas de abertura, por Helton Pérez/Vaca Azul: 
Bastidores do espetáculo Sem Cerimônia, do Conectivo Corpomancia, 

no Cena Agora. Bienal de Teatro de MS (setembro de 2012). 

Governador de Mato Grosso do Sul
André Puccinelli 

Vice-governadora
Simone Tebet

Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul
Américo Ferreira Calheiros

Diretor Geral
José Alberto Furlan

Gerente de Patrimônio Histórico e Cultural
Iolete Moreira 

Assessoria de Comunicação
André Messias, Daniel Reino, Gisele Colombo, Marcelo Armoa, 

Márcio Breda, Matheus Ragalzzi e Roselaine Martins Rodrigues Breda

2013 - N. 6

Comissão editorial
Cultura em MS

Américo Calheiros, Arlene Vilela, Edilson Aspet, Maria Christina Félix, 
Neusa Arashiro, Soraia Rodrigues e Marília Leite

A revista Cultura em MS é uma publicação do 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio 

da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul
Memorial da Cultura e Cidadania - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559

Tel.: (67) 3316 9155 - Campo Grande-MS

Edição: Marília Leite (DRT/SP 10.885-78)
Fabio Pellegrini (DRT/MS 116-06) e Moema Vilela (DRT/MS 09-05)

Reportagem e redação: Camila Emboava, Celso Higa, 
Fabio Pellegrini, Julia Aissa, Laís Camargo, Marília Leite, Manoel Rasslan,

Moema Vilela, Paulo Machado e Tetê Irie 

Projeto gráfico: Marília Leite e Yara Medeiros; 
Edição de arte: Marina Arakaki e Marília Leite 

Editoração eletrônica: Marília Leite e Marina Arakaki
Tratamento de imagens: Marina Arakaki 

Revisão ortográfica: Daniel Santos Amorin

Fotografia: Fabio Pellegrini, Rachid Waqued e colaboradores

Agradecimentos: 
Ana Ruas, Elis Regina, Helton Perez, Gilberto Luiz Alves, 

Gilson Rodolfo Martins, Isolina Nantes, 
José Francisco Sarmento e equipe do Neppi/UCDB

Impressão: Gráfica Alvorada
Contrato 06/2013 - novembro 2013

Versão eletrônica da revista no site: www.fundacaodecultura.ms.gov.br

ISSN: 2237-2652

Imagens de capa: 
Casa de Reza de Caarapó (MS) - foto de Arnulfo Morinigo/Neppi;

Catarina Guató - foto de Fabio Pellegrini;
demais imagens: identificação e créditos nas pp. 22 e 34.

Na certeza de que divulgar e refletir sobre as atividades 
culturais em Mato Grosso do Sul é caminho não só importan-
te, mas fundamental para amplificá-las e incentivá-las, mais 
uma edição da CULTURA EM MS traz algumas das notícias e dos 
mais relevantes debates do universo das artes e da cultura 
no estado em 2013. 

Ao difundir variadas formas de manifestações artísticas 
nas quais a população sul-mato-grossense se representa e 
se reconhece, uma publicação desta natureza produz e pro-
paga informação e conhecimento, fortalecendo a cultura. 
Peça essencial para o desenvolvimento integral do estado, a 
cultura é, sabidamente, valiosa também para a geração de 
empregos e riquezas, o que tem sido reconhecido no mundo 
nos últimos anos.

Lembrando que cultura não se refere apenas a manifesta-
ções artísticas localizadas, mas permeia práticas humanas nos 
mais diferentes sentidos, as culturas indígenas são o foco da 
edição este ano. No conjunto das publicações da CULTURA EM 
MS, especialmente nas últimas, destacam-se os grandes te-
mas da nossa formação histórica e cultural. A revista abordou, 
nos volumes anteriores, assuntos como a paisagem cultural, 
as fronteiras e as monções. Dispensar atenção a todas as 
expressões e a todos os segmentos que contribuíram para a 
composição identitária do estado, investindo no diálogo, na 
informação transparente e na reflexão crítica, é indispensá-
vel à proteção e promoção do patrimônio e da diversidade 
cultural do estado em todas as suas facetas, favorecendo as 
condições de preservação e de transmissão dos ricos saberes 
e fazeres de nossa população.

Na confiança de que o debate permite entender melhor 
como atender necessidades simbólicas, técnicas e econômicas 
de cada grupo social em programas e projetos integrados, 
compreendemos que a comunicação é condição indispensá-
vel para o estabelecimento das políticas públicas democráticas 
em Mato Grosso do Sul.

André Puccinelli
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Amplificar e incentivar 
a cultura por meio da informação
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Série de perfis de artistas de MS  
vai abordar agora os escritores

Vozes
das artes
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Da confecção da tradicional viola de cocho ao contemporâneo 
grafite e às oficinas de fotografia digital, passando pelo secular 
artesanato indígena, algumas das expressões culturais do povo 
pantaneiro estarão mais em evidência em 2014, a partir de um 
incentivo nacional para a arte da região.

Foram 48 projetos aprovados no edital Mais Cultura: 
Microprojetos Pantanal, da Fundação Nacional de Artes 
(Funarte), sendo 27 de Mato Grosso do Sul e 21 de Mato 
Grosso. Com premiações de R$ 15 mil para cada um, totalizando 
R$ 720 mil de recursos do Fundo Nacional de Cultura, o objetivo 
do edital é fomentar e incentivar artistas, produtores, grupos, 
expressões e projetos artísticos e culturais de 16 municípios 
pantaneiros, no sentido de promover a cidadania cultural.

Entre os projetos sul-mato-grossenses premiados, há expressões 
das mais diversas categorias de arte, abrangendo banda de 
percussão, oficina de pífano e tambor terena, grupos de teatro, 
oficinas de artesanato de aguapé e de produção de guampa de 
chifre de bovino, projetos literários e de narrativas pantaneiras, 
grupos de capoeira, orquestra de viola, ações de reciclagem 
e arte, festas como a Folia de Reis e a Festa do Boi-bumbá e 
confecção de viola de cocho, entre outros.

Parte das ações do Ministério da Cultura para descentralizar 
os recursos da área cultural e contribuir para a fixação de mão 
de obra local, o foco do edital é o desenvolvimento de práticas 
e ações artísticas e educativas propostas ou voltadas para 
jovens de 18 a 29 anos, que valorizem, com autenticidade e 
expressividade artísticas, as experiências culturais regionais 
do Pantanal. 

No ano em que o Brasil sediará a Copa do Mundo, a região terá 
um incentivo a mais para mostrar aos visitantes um pouco de 
sua rica produção cultural, consolidando a fama de  
cultura diferenciada.

Você sabia que a Flor de Xaraés, artesanato em madeira 
criado por Cláudia Castelão, foi pensada pela artesã em um 
momento de inspiração quando pescava com o marido, en-
quanto os pantaneiros, numa roda de tereré por perto, fala-
vam de dois jovens apaixonados vivendo um amor proibido? 
Teve conhecimento de que um grupo de artistas plásticos do 
recém-criado estado, no início dos anos 1980, queria que o 
gentílico dos nascidos em MS fosse guaicuru, como forma 
de homenagear a etnia indígena conhecida por sua índole 
bravia? Já pensou na relação entre a militância teatral de 
Emmanuel Marinho e a criação do primeiro curso universitário 
de artes cênicas do estado, em Dourados?

Informações e reflexões sobre a vida e a obra de artistas 
da dança, do teatro, do artesanato e das artes plásticas es-
tão sendo compiladas desde 2009 na série Vozes, iniciativa 
do Governo do Estado por intermédio de sua Fundação de 
Cultura, em publicações que registram memórias e histórias 
de vida dos protagonistas das artes em Mato Grosso do Sul.

Os livros, em formato tipo álbum e acabamento em capa 
dura, são produzidos com alta qualidade gráfica e têm regis-
tro na Biblioteca Nacional. Como não têm fins comerciais, os 
volumes, com tiragem de dois mil exemplares, são distribuídos 
em bibliotecas, escolas, entidades culturais, universidades, 
instâncias do poder público e para autores e homenageados.

A série busca oferecer leituras críticas e sensíveis da 
produção artística em diferentes momentos históricos, dos 
primórdios até o presente, sempre a partir de um cruzamento 
de dados de vida e obras. A ideia é oferecer um estímulo que 
convide o leitor para imersões mais profundas, assim como 
um registro para a posteridade, como fonte de estudos e 
pesquisas.

O próximo volume da série Vozes tratará dos escritores 
e tem previsão de lançamento para julho de 2014. Difícil é 
homenagear todos os artistas expressivos de MS, felizmente 
numerosos.

AÇÕES DE PROMOÇÃO E REGISTRO SE FORTALECEM, VALORIZANDO E  

DINAMIZANDO O CENÁRIO CULTURAL SUL-MATO-GROSSENSE.

Edital especial seleciona expressões 
artísticas do Pantanal

Cultura pantaneira em foco

Mestres de saberes tradicionais da região pantaneira foram contemplados e 
repassarão aos mais jovens seus conhecimentos. Na foto, viola de cocho.
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A ponte ferroviária Eurico Gaspar Dutra é velha 
conhecida de passageiros e maquinistas do saudoso 
Trem do Pantanal, que se impressionavam ao cruzar, 
por seus dois quilômetros de extensão, o rio Paraguai 
de uma margem à outra (ver p. 61). Marco da ar-
quitetura moderna, ela é agora também patrimônio 
material sul-mato-grossense protegido pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O tombamento da obra foi deliberado pelo Con-
selho Consultivo Patrimonial do Iphan em novembro 
de 2012. Cem anos antes, o porto Esperança era o 
fim da linha da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
(FENOB). O restante do percurso, até Corumbá, era 
feito em embarcações, até que a ponte foi idealizada 
para fazer a ligação com a cidade branca e também 
com a Bolívia. 

Chamada inicialmente de ponte Barão do Rio 
Branco, ela começou a ser construída em outubro de 
1938. Com dois mil metros de comprimento, dez de 
largura e 112 de altura no vão central, a construção 
de concreto armado envolveu dois mil operários em 

Dividindo o azul do céu e do Rio Paraguai

nove anos de trabalho. Em 21 de setembro de 1947, 
data da inauguração, ela recebeu o nome do então 
presidente Eurico Gaspar Dutra.

O objetivo do tombamento é preservar bens 
de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambien-
tal e também de valor afetivo para a população, 
impedindo sua destruição e/ou descaracterização. 
Em MS, estão em processo de tombamento o 6º 
Distrito Naval, em Ladário, o Forte de Junqueira, em 
Corumbá, e o Cemitério dos Heróis, em Jardim. Ou-
tros bens e sítios já tombados pelo Iphan no estado 
são o Complexo Ferroviário, em Campo Grande, as 
grutas do Lago Azul e Nossa Senhora Aparecida, em 
Bonito, o Casario do Porto e o Forte de Coimbra, em 
Corumbá – cidade que, vale lembrar, foi selecionada 
em agosto deste ano para receber R$ 19,6 milhões 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
Cidades Históricas, para restauração de dez prédios 
históricos, como a prefeitura municipal, a Casa do 
Artesão e o casarão do Instituto Luiz de Albuquer-
que (ILA). 

Ponte Eurico Gaspar Dutra agora é patrimônio cultural nacional

COM DOIS MIL 

METROS DE 

COMPRIMENTO, 

DEZ DE LARGURA  

E 112 DE ALTURA 

NO VÃO CENTRAL, 

A PONTE É MARCO 

DA ARQUITETURA 

MODERNA.

Em sintonia com o Sistema Nacional de Cultura
Tudo pronto para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC) em Mato Grosso do Sul. O estado é um dos expoentes no 
cumprimento das determinações do Ministério da Cultura para se 
adequar ao Sistema Nacional de Cultura, que visa estabelecer políticas 
públicas de longo prazo por meio de ações culturais que envolvam 
gestores públicos, produtores culturais e todas as instâncias do poder 
público de forma dinâmica e integrada até o ano de 2023. 

Para se adequar ao SNC, a partir de 2012 o estado realizou um 
diagnóstico atualizado do cenário cultural local, identificando deman-
das e necessidades dos municípios e de diferentes setores da sociedade. 
O processo foi participativo, envolvendo gestores e agentes culturais 
de 61 dos 79 municípios do estado e culminando na Conferência 
Estadual de Cultura, ocorrida em setembro de 2013, na capital. Como 
resultado desse processo, foi elaborado o Plano Estadual de Cultura 
(PEC), que está em revisão final para ser encaminhado à apreciação 
dos poderes legislativo e executivo.

“Para o sistema funcionar de modo que todos os setores sejam 
contemplados, todos têm de trabalhar de forma conjunta. Os 
municípios precisam ter seus planos, fundos de investimentos e 

leis de incentivo, da mesma forma que nosso estado e o governo 
federal já têm”, explica Giovanna Ramos Auto, chefe da assessoria 
de projetos da FCMS. 

Em novembro de 2013 acontece em Brasília a 3ª Conferência 
Nacional de Cultura, oportunidade ímpar para que a sociedade civil 
e os governos, juntos, avaliem as políticas culturais da União, dos 
estados, municípios e Distrito Federal e façam propostas para seu 
aperfeiçoamento. O tema escolhido para a 3ª Conferência Nacional 
de Cultura foi “Uma Política de Estado para a Cultura: Desafios do 
Sistema Nacional de Cultura”, que será desdobrado em debates 
sobre a implementação do SNC em todo o país, sobre a produção 
simbólica e diversidade cultural, sobre a cidadania e direitos culturais 
e sobre cultura e desenvolvimento econômico, dentre outros.

Na ocasião, dez delegados escolhidos na conferência estadual, 
sendo sete representantes da sociedade civil e três da área gover-
namental, apresentarão propostas com foco nas necessidades da 
classe cultural de MS, de forma que a produção cultural se inten-
sifique, incrementando a economia criativa e a formação cultural 
da população.
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2ª edição do Prêmio Guavira 
          apresenta frutos de 2013

Literatura que dá gosto
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A “efervescência cultural de Campo Grande” foi 
reverenciada pelo escritor Menalton Braff depois de 
participar do 1º Literasul – Encontro Estadual de 
Literatura de Mato Grosso do Sul, realizado pela 
União Brasileira do Escritores de MS (UBE-MS) com 
financiamento do Fundo de Investimentos Culturais 
de MS. 

Professor, contista e romancista nascido no Rio 
Grande do Sul, Menalton Braff falou na capital sobre 
a intensidade do conto, gênero em que já ganhou o 

“Uma fábrica de metáforas sem rimas e métricas, 
mas poesia com a configuração fantástica de sonhos”, 
escreve Abílio de Barros (no livro “Recoluta”) sobre 
“Biografia de amores”, uma das obras vencedoras 
deste ano do Prêmio Guavira de Literatura de Mato 
Grosso do Sul. De autoria de Lucilene Machado, paranaense radicada no estado e membro da Academia 
Sul-mato-grossense de Letras, o livro foi premiado na categoria crônica.

Criado pela Fundação de Cultura de MS em 2012, o Prêmio Guavira, em sua segunda edição, frutificou e 
espalhou as sementes por dezessete estados do Brasil. Do norte ao sul do país vieram 128 obras para o julga-

mento do prêmio de incentivo à arte literária. Em sua maioria romances, foram 
analisadas 41 obras do gênero, além de 31 livros de poesia, 28 de contos 
e nove de crônicas, todos editados e comercializados no Brasil em 2012.

Junto à Lucilene Machado, saiu vitoriosa outra “prata da casa”, Raquel 
Naveira, campo-grandense membro da Academia Sul-mato-grossense de 
Letras que ganhou na categoria poesia com a obra “Sangue português: raí-
zes, formação e lusofonia”. Nas categorias romance e conto, os vencedores 
foram dois gaúchos, respectivamente, o renomado escritor João Gilberto 
Noll, com “Solidão continental” e Cássio Pantaleoni, com “A sede das pedras”. 

Os vencedores recebem prêmios de R$ 10 mil cada, um incentivo para 
dar continuidade à produção.

Jabuti, um dos maiores prêmios literários do Brasil, 
pelo livro “À sombra do cipreste” (2000). Na coluna 
do escritor no site da Carta Capital, ele comemorou 
o evento e criticou o fato de a mídia preconizar que 
há pouca produção cultural fora do eixo Rio-São 
Paulo. “Dizia-se, quando da construção de Brasília, 
que nosso país precisava parar de viver como caran-
guejo. Falava-se em hora da interiorização. Cinquenta 
e tantos anos depois, alguma coisa mudou, mas 
ainda mudou muito pouco. O Brasil é muito maior 
do que o eixo.”

Junto a Braff, palestraram no 1º Literasul Cláudio 
Willer, sobre poesia, e Marçal Aquino, sobre litera-
tura e roteiro de cinema. Realizado ao longo de três 
dias, o evento foi aberto a profissionais, entusiastas, 
estudiosos e iniciantes da arte da escrita.

O encontro surgiu da ideia de oferecer aos es-
critores regionais uma visão ampla sobre o universo 
literário, transmitindo, por meio de palestras, novas 
experiências a fim de propor novas alternativas e 
descobertas às práticas já pré-estabelecidas pelos 
autores locais.“Pretendemos que as informações 
e as discussões travadas se transformem numa lin-
guagem mais acessível, principalmente aos que não 
têm formação acadêmica, e que as obras atinjam a 
todos, saindo do circuito de quem apenas escreve”, 
sublinha o diretor da UBE-MS, Samuel Medeiros.

e de alto nível

Festa da Literatura

Aberto a profissionais, 
entusiastas, estudiosos e 

iniciantes da arte da escrita, 
o Literasul reuniu nomes 

respeitados, como Marçal 
Aquino, Menalton Braff e 

Cláudio Willer (na foto).

Obras vencedoras e as  
duas escritoras de MS que 
se destacaram no Prêmio 
Guavira 2013: Lucilene 
Machado (abaixo) e Raquel 
Naveira (à direita).

Produção cultural fora do eixo
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Uma janela tem a função de proporcionar luz e oxigenação a um ambiente, realizando uma troca entre 
o que está dentro e o que vem de fora. Com a mesma dinâmica, o Salão de Artes de MS cumpre seu papel 
de fomentar artistas locais e nacionais, experientes e iniciantes, e propiciar o intercâmbio de informações e 
o contato do público local com novas linguagens, promovendo a reflexão artística e dando visibilidade às 
artes visuais.

Na edição 2013, vinte artistas brasileiros de oito unidades da federação foram contemplados: sete artistas 
foram premiados, incluindo Priscilla Pessoa, de MS, e outros 13 foram classificados, incluindo Jonir e Oswal-
do Guimarães, além de nomes também conhecidos por estas bandas, como Evandro Prado e Lula Ricardi.

Artista e professora do curso de Artes Visuais da UFMS, a premiada de Mato Grosso do Sul acumulou 
vitórias em 2013: além de ser pela segunda vez selecionada para o Salão de Artes do estado, Priscilla Pessoa 
(ver p. 9) participou do Salão de Abril, em Fortaleza, do Salão Anapolino de Artes, em Goiânia, e do 1º 
Prêmio Moldura Minuto de Arte Contemporânea, em Belo Horizonte.

As obras contempladas – que incluem fotografias, artes plásticas, instalações, vídeos, intervenções e es-
culturas – estão em exposição de novembro de 2013 a fevereiro de 2014 no Museu de Arte Contemporânea 
de MS (Marco). Os artistas premiados recebem R$ 6 mil e os classificados R$ 1 mil cada, como incentivo à 
produção. 

Vinte artistas em destaque no Salão de Artes 2013
novas linguagens

Novos ares,

Priscilla Pessoa,  
Campo Grande-MS 
(premiada): 2113. 
Intervenção na parede 
com giz escolar.  
200 x 560 cm. 2013.

Evandro Prado,  
São Paulo-SP  
(classificado):  

Sede Vacante III,  
aquarela sobre papel,  

76 x 46 cm. 2013.

Jonir, Campo Grande-MS 
(classificado):  
Protótipo da Arte 
Pantaneira I.  
Pintura 100 x 100 cm. 2013. 

Lula Ricardi, São Paulo-SP 
(classificado):  
Porque Enxergo mas Não Te Vejo.  
45 x 60cm. 2013.

Diego Santos, Caucaia-CE 
(premiado):  
Sem título,  
da série "Céu de Vidro".  
Impressão sobre papel de 
algodão. Fotografia 35 x 35cm. 
Sem data.

Marcos Muniz,  
São Paulo-SP  
(premiado):  

Baque Sagrado ou  
Travessia do Tambor. 

Fotografia digital.  
40 x 60 cm. Impressão.
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Em Mato Grosso do Sul, grupos de artesãos vêm 
trabalhando há alguns anos na reutilização de pro-
dutos como banners e malotes dos Correios, além de 
garrafas pet, entre outros materiais resistentes que 
normalmente seriam descartados inadequadamente, 
poluindo o ambiente. Eles mostram que nem só de 
argila, sementes e subprodutos da flora é feito o 
artesanato, e talvez revelem muito mais do que isso.

“O design não está numa Ferrari ou em um clip de 
papel, mas nas coisas simples, como muito material 
que vai para o lixo. Mais que isso, o design pode 
agir como articulador de mudanças sociais através 
do conceito de sustentabilidade, reaproveitando 
materiais descartados inadequadamente, inserindo 
atores sociais antes excluídos e proporcionando 
viabilidade econômica aos produtos criados.” A 
afirmação ousada tem se provado uma fórmula de 
sucesso do designer e professor universitário Ivo Pons, 
fundador e diretor da ONG Design Possível, que há 
dez anos atua como promotora da sustentabilidade 
e do empreendedorismo.

Ivo palestrou sobre o tema no II Seminário Cená-
rio do Artesanato Sul-mato-grossense, realizado em 
agosto de 2013 pela FCMS, por meio da Gerência de 
Atividades Artesanais e o Sebrae-MS. A reciclagem de 
materiais para aplicação em artesanato para fins de 
comercialização como alternativa de renda e inclusão 
social foi um dos temas abordados no evento.

Na ocasião, Ivo relatou sua experiência 
em capacitar pessoas para produzir artesa-
nato utilizando-se de material reutilizável 
encontrado nos lixos do país e a formar 
cadeias produtivas de forma sustentável, 
ou seja, inserindo essas pessoas no âmbito 
social, dando uma destinação melhor aos

resíduos, minimizando impactos ambientais e cola-
borando com uma economia justa.

Ação e transformação
O cenário contrastante da marginal Pinheiros, em 

São Paulo, avenida onde se localizam as sedes das 
maiores empresas da América Latina, ao lado de um 
grande lixão a céu aberto que flutua nas poluídas 
águas do rio Pinheiros e ocupa suas margens, con-
textualiza o que Ivo Pons se propõe a fazer, passando 
de mero observador passivo a agente transformador 
de realidades sociais.

Após sete anos trabalhando na indústria como 
designer, Ivo percebeu-se desapontado com o 
processo sem novidades que a produção em série 
proporcionava a ele e aos companheiros de trabalho: 
“Era um trabalho alienante, que não me trazia aquilo 
que imaginava enquanto profissional. Parecia que 
eu perpetuava aquele modelo em que as pessoas 
não eram inseridas, todos sem entender qual sua 
importância na cadeia produtiva e a serviço do que 
estavam fazendo. Acabei tendo sorte e fui convidado 
a trabalhar em algumas ONGs com trabalhos rela-
cionados à sustentabilidade e ganhei alguns prêmios 
que, juntando com minha vontade de continuar 
estudando, me fizeram voltar à universidade.”

No retorno à academia sentiu que precisava 
mudar a realidade que tinha vivido: “Eu recebi uma 
orientação fortemente voltada para a indústria, o 
que não deixa de ser importante, mas também há 
outros aprendizados que tive ao longo do percurso 
profissional, muito mais ligados ao terceiro setor, que 
me ajudavam não só na relação com a indústria. Era 
uma área totalmente nova para o design e que era 
também valorizada, pois faria bem ao país”. Junto com 
outros alunos e professores, montaram um projeto de 
extensão da universidade, com um grande grupo de 
pessoas envolvidas, ajudando a formar mais e com 
vontade de mudar essa realidade. “Não de qualquer 
maneira, mas com o conhecimento que a gente re-
cebe”, ele diz.

“A ideia é aplicar o design como elemento de 
mudança da realidade social contrastante do país. 
Esse lixo é materializado por pessoas excluídas – re-
síduos, produtos que não estão sendo aproveitados 
–, e essa situação de hiato prejudica quem está dos 
dois lados; isso nos leva a criar pontes, inserir. Não 
se conformar com essa realidade é fundamental para 
transformar”, finaliza ele.

Pensando o artesanato de forma global

“O DESIGN NÃO 

ESTÁ NUMA 

FERRARI OU EM 

UM CLIP DE PAPEL, 

MAS NAS COISAS 

SIMPLES, COMO 

MUITO MATERIAL 

QUE VAI PARA  

O LIXO.”

RECICLAGEM + MUDANÇA SOCIAL + SUSTENTABILIDADE

Em MS o Instituto Família 
Legal e a empresa  

Campo Grande a Tiracolo 
(ao lado) são referências 

em reaproveitamento 
de material e geração 

de renda. Seus produtos 
são vendidos para outros 

estados e até países.

Na foto ao alto, Ivo Pons, 
que em Campo Grande 

falou sobre o design 
como ferramenta para 

transformações sociais.



o que sou, o que me contém
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Acreditando que a cultura é o bem mais precioso de uma sociedade e que a arte é 
sua manifestação mais nobre, tenho procurado, em meus mais de 30 anos em Campo 
Grande, colaborar para que este sonho seja realidade. Ao chegar aqui, em 1982, criamos 
um grupo de teatro (Senta Que O Leão É Manso, da UCDB) composto exclusivamente por 
alunos, pois a intenção era – e ainda é – fazer um teatro com a linguagem desses jovens. 
E tem dado certo, pois desde então nunca paramos de produzir, e em nosso grupo mais 
de 150 acadêmicos-artistas deixaram sua contribuição e seu carinho. Produzimos peças 
teatrais importantes e colaboramos para uma nova linguagem teatral. Acredito ser esta 
uma das missões de um grupo teatral universitário: a pesquisa.

Sou formado em história, com especialização em história da economia e mestrado em 
educação, tendo como tema de pesquisa o patrimônio cultural imaterial; por esse motivo 
desenvolvo também um trabalho que procura valorizar nossa cultura, incentivando sua 
preservação não somente em políticas públicas, mas no dia a dia, nas escolas e univer-
sidades. A riqueza do nosso povo é fato, só precisamos nos conscientizar dessa riqueza 

e divulgá-la, e este é um 
trabalho de todos nós, a 
todo instante. Sem medo 
de ser redundante, sem 
paredes e microfones.

Por esses trabalhos, 
tenho atuado junto com 
o movimento cultural em 
momentos importantes 
para a classe; conquistas 
e decepções que fazem 
parte do processo e nos 
impulsionam a querer 
mais: querer mais arte, 
querer mais teatro, que-
rer mais preservação, 
querer mais valorização.

ROBERTO FIGUEIREDO 
(Beto)

teatrólogo e professor 
universitário

Sou uma artista visual nascida e vivida em Campo 
Grande, que pretende viver e trabalhar aqui ad eter-
num, mas que precisa viajar de vez em sempre para 
sentir-se viva. Considero-me artista desde 1999, ano 
de minha primeira exposição individual, além de tam-
bém ser professora de história da arte e de pintura no 
curso de artes visuais da UFMS. Tenho um lindo bebê 
chamado Raul, um marido amado chamado Ado, um 
cachorro agentalhado chamado Jagunço e adoro gen-
te. Aliás, a intimidade das gentes é assunto constante 
na arte que produzo, em desenhos e pinturas. O corpo 
e sua decadência, a memória individual e coletiva, 
os sentimentos guardados, as mentiras expostas, as 
verdades enrustidas, enfim, tudo o que é íntimo meu 
e de cada um me interessa como material de trabalho, 
tanto quanto as tintas e os pincéis.

O que mais me atrai na arte é a capacidade que 
algumas obras têm de nos fazer entrar em seu uni-
verso próprio: perder-se numa música, emocionar-se 
com um filme, chorar lendo um livro, mergulhar nos 
detalhes de uma pintura... É esse tipo de arte que eu 
sempre ambiciono fazer e é essa espécie de artista 
que eu quero ser. 

E Deus me livre e guarde de um mundo sem arte.

PRISCILLA PESSOA
artista plástica

Comecei minha carreira em Brasília, estudando balé clássico com Gisèle Santoro. 
Aprendi que transcender a técnica e expressar algo a mais é o que diferencia o bom 
bailarino daquele que meramente repete uma sequência coreográfica. Ela me abriu 
as portas para uma carreira internacional, que começou cedo e durou pouco, pois 
sentia muita saudade da família, e o trabalho exaustivo e pouco criativo da companhia 
em que trabalhei na Bélgica foi um tanto frustrante. Na Europa assisti a espetáculos 
que mudaram minha forma de ver a dança. De volta ao Brasil, persegui uma dança 
mais autoral. Essa busca me levou a maravilhosos encontros. Em Campo Grande 
posso citar Chico Neller e Neide Garrido, que me acolheram em suas companhias, 
onde sempre tive espaço para desenvolver meu potencial artístico.

Em São Paulo, conheci o trabalho de Sandro Borelli. Na primeira vez em que vi o 
ensaio de uma de suas criações, soube de imediato que era aquilo que queria fazer 
e trabalhei com ele por cinco anos. Foram dias felizes, com o corpo doído pelo tra-
balho duro e pelas exigências psicológicas pesadas, devido aos temas contundentes. 
Dali também nasceu a parceria com Roberto de Alencar, com quem atuei em meus
dois últimos premiados trabalhos na Incunábula Cia. 
de Dança.

A maturidade como bailarina e a maternidade me 
levaram a desejar transitar em caminhos mais suaves, 
mas não menos contundentes, o que encontrei com Key 
Sawao e Ricardo Iazetta, em seus exercícios orientais de 
preparação. A força da improvisação como catalizadora 
de estados físicos veio do trabalho com o Grupo Lume 
Teatro.

Tudo isso me levou a um encontro definitivo e 
inevitável: o teatro. Hoje combino minhas habilidades 
de bailarina com a descoberta de uma aptidão para 
o teatro na Fatal Companhia, onde atuo como atriz. 
Recentemente apresentei o espetáculo S.(AR).A.H. em 
Campo Grande pelo projeto Cena Som, com o apoio 
do Prêmio Célio Adolfo de Incentivo à Dança, da FCMS.

RENATA ASPESI 
bailarina e atriz
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&Valmir Batista Corrêa 

Lúcia Salsa Corrêa
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“Era bem diferente!”, dizem eles quando 
perguntados sobre o quadro da cultura no 
estado ao chegarem, quatro décadas atrás. 
A bem da verdade, Mato Grosso do Sul, 
como unidade federativa, nem existia.

Paulistas – ele de Maracaí e ela da capi -
tal –, Valmir e Lúcia desembarcaram por aqui 
movidos pela história. Recém-formados, 
vieram para dar aulas no Centro Pedagó-
gico de Corumbá (da UEMT, atual UFMS) 
e acabaram ficando. Tiveram seus filhos, 
enfrentaram o desafio pioneiro da pós-
-graduação, lutaram pela valorização do 
patrimônio histórico, constituíram um rico 
acervo bibliográfico e se tornaram referência 
para a história regional.

Há 16 anos residindo em Campo Gran-
de, mas com fortes ligações com Corumbá, 
continuam com intensa atuação na área 
cultural, referendada por sólida formação 
científica e consciência de que o conheci-
mento da história é imprescindível para o 
desenvolvimento de qualquer comunidade.

– Valmir e Lúcia, paulistas ou sul-mato-gros-
senses? Como vocês se definem depois de 
quatro décadas de profunda ligação com Mato 
Grosso do Sul?
Valmir – Como sul-mato-grossense, corumbaense 
e campo-grandense. Inclusive, já recebi os títulos de 
cidadão dessas duas cidades. Viemos muito jovens 
para cá, recém-formados, e começamos nossa vida 
em Corumbá. A ideia inicial era ficar apenas alguns 
anos, mas fomos ficando e estamos até hoje aqui. 
Eu vim primeiro, a convite, para dar aula de História 
no Centro Pedagógico de Corumbá [atual campus 
do Pantanal], unidade da recém-criada Universi-
dade Estadual de Mato Grosso [atual Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul]. Era 1971, ano em 
que a primeira turma de História de Corumbá iria se 
formar, e comecei ministrando duas disciplinas para 
essa turma. A Lúcia veio depois, em 1973, quando 
já havia concluído seu curso em São Paulo.

Lúcia – Eu me formei, nós nos casamos e eu vim. 
Foi na PUC-SP que nos conhecemos. Alguns meses 
depois de ingressar no curso de História, começa-
mos a namorar e também a comprar livros juntos. 
Na verdade foi o curso que nos uniu, foi a História. 
E nossa geração tinha um apego muito grande ao 
curso, éramos militantes do curso de História.

– O que significava ser militante do curso?
Lúcia – Gostávamos do curso, nós o defendíamos, 
assim como aos nossos professores. Tínhamos ativi-
dade política; eu, mais no âmbito do curso, Valmir, 
no movimento estudantil, mais abrangente.

– Também era uma época especial, de muita 
repressão, certo?
Valmir – Eu me formei em 1970. A Lúcia em 1973. 
Fui para São Paulo fazer a faculdade de História e 
lá comecei a participar do movimento estudantil. 



Eram os anos 68, 69, 70, e era quase impossível 
não ser militante. Em 1970 fui preso duas vezes; eu 
era secretário do Diretório Acadêmico, que sofria 
repressão naquela época. Como a situação estava 
difícil politicamente, fui orientado por um professor 
de Sociologia, chamado Maurício Tragtenberg, figura 
extraordinária e grande orientador de nossa geração, 
a tentar uma vaga que estava aberta para professor 
de História em Corumbá. Quando lhe perguntei onde 
ficava a cidade, ele me disse: “olhe no mapa”. Olhei 
e vim, na folga da Semana Santa, para conhecer e 
conversar com o diretor.

– E como foi essa entrada no Mato Grosso? 
Valmir – Na primeira vez vim de ônibus. Viação Mato 
Grosso, direto até Corumbá, aonde cheguei durante a 
noite, depois de mais de 24 horas de viagem. Encontrei 
a cidade escura, muito escura. Perguntei por um hotel 
e me indicaram o Hotel Ruas, onde já se hospedavam 
alguns professores. No dia seguinte, conversei com o 
diretor da época, Salomão Baruki. Contei minha vida 
e ele me disse não ver problema algum; se eu quisesse 
poderia trabalhar no CPC, pois estavam precisando 
de docentes qualificados. Disse-me também que a 
próxima viagem, tanto de ida quanto de volta, seria 
de avião. Na época eu dava aulas de História em um 
grande colégio estadual de 1o e 2o graus em São Paulo, 
que ficava no alto da Mooca. Pedi demissão, deixei 
algumas coisas na casa da Lúcia, peguei o restante de 
minha “mudança”, que cabia em uma malinha, e vim 
embora. De avião. Só que ele apresentou um problema 
e fomos obrigados a pernoitar em Campo Grande, no 
Hotel Centro América. No dia seguinte, em um DC3 
– com escala em Aquidauana, voando relativamente 
baixo sobre o Pantanal – cheguei a Corumbá. E aí 
comecei minha carreira, com muita dificuldade, pois 
a universidade, que era bem recente e funcionava no 
Instituto Luiz de Albuquerque (ILA), não tinha livros, 
levando-nos a começar uma verdadeira caçada por 
eles. Tudo isso no início de 1971. 

– Qual foi a primeira impressão que tiveram 
quando chegaram a Mato Grosso do Sul, a 
Corumbá, especificamente? 
Valmir – Foi terrível, porque a cidade de Corumbá 
era muito escura e eu já estava acostumado com o 
brilho de São Paulo. Cheguei durante a noite e foi um 
impacto grande. Mas achei que tinha que enfrentar e 
já havia alguns professores que haviam chegado de 
fora, com os quais comecei a fazer amizade.

Lúcia – A maior parte dos professores era de outros 
estados, pois em Corumbá havia poucos professores 
licenciados. Basicamente foram profissionais libe-
rais que deram aulas nos dois primeiros anos. Foi 
a necessidade de ter professores capacitados (com 
licenciaturas específicas) que fez com que Salomão 
Baruki, uma pessoa com visão inteligente, atraísse 
um grupo de jovens que realmente construiu e deu 
status/visibilidade ao Centro Pedagógico. O CPC 
tornou-se muito forte nos anos 1980, exatamente 
em decorrência dessa geração.

– E com você, Lúcia, qual foi a primeira impres-
são ao chegar ao estado? 

Lúcia – Cheguei à noite em Campo Grande e a ci-
dade, sem luz e de terra vermelha, não me causou 
boa impressão. Era 1973. Eu estava recém-casada. 
Fizemos a viagem num fusquinha 69, com o enxoval 
e os presentes de casamento no banco de trás. Em 
Campo Grande embarcamos o carro e continuamos 
de trem, pois a rodovia que cortava o Pantanal era 
toda de terra e de péssimas condições, situação 
que só foi alterada em meados da década de 1980, 
quando foi feito o asfalto. 

Valmir – Nos meus dois primeiros anos de Corumbá 
ainda não tinha o trem de passageiros (cheguei a viajar 
numa litorina) e a vinda para Campo Grande era uma 
aventura. Para ir a São Paulo, viajávamos em um fusca 
65 de um professor de Pedagogia, o professor Jessé 
Silverio. Acho que a gente demorava dois dias e meio 
para fazer o percurso todo nesse fusquinha que, assim 
como a estrada, também estava em estado deplorável. 
Lembro-me que as pontes eram duas toras de madeira 
(tipo pinguela) e, para atravessá-las, a gente descia do 
carro e um de nós ia na frente orientando o motorista: 
“mais pra cá, mais pra lá!”. Coisa de louco! Quando 
a Lúcia chegou, em 1973, já funcionava o trem que, 
inclusive, ficou conhecido como Trem do Pantanal, 
como cantam Paulo Simões e Geraldo Roca na música 
que virou um dos hinos do estado. 

Lúcia – Então... não tive a melhor das impressões 
de Campo Grande e, quando cheguei a Corumbá, 
amanhecendo o dia, a coisa foi diferente. Tinha um 
pessoal esperando a gente, todos professores. Entre 
eles, Vera e José Abrão, e o Gilberto Luiz Alves, que 
conhecemos há 40 anos. Daí, quando descemos a rua 
Frei Mariano, a pergunta que eu fiz foi: cadê o mar? 
Parecia uma cidade praiana: branquinha, aberta, com 
flamboyants. Fiquei encantada com Corumbá. Ago-
ra, claro que foi difícil nossa adaptação lá. Era uma 
cidade pequena, com características especiais que, 
a princípio, a gente pouco compreendia. Sentimos 
um choque cultural.

Valmir – Naquela época, muito isolada também.

VIEMOS MUITO 

JOVENS PARA 

O MS, RECÉM-

FORMADOS, E 

COMEÇAMOS 

NOSSA VIDA EM 

CORUMBÁ. A IDEIA 

INICIAL ERA FICAR 

APENAS ALGUNS 

ANOS, MAS 

FOMOS FICANDO 

E ESTAMOS ATÉ 

HOJE AQUI.

Valmir e Lúcia na biblioteca
(página ao lado) e na sala
(abaixo) da residência em
Campo Grande: a história
regional está inscrita no 
rico acervo bibliográfico e 
também nas obras de arte.
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Lúcia – Mas, na medida em que conseguimos ir 
além do pequeno grupo de professores que vinham 
de fora, a cidade passou a nos encantar cada vez 
mais. O primeiro passo foi estabelecer relações com 
alunos e pessoas da cidade, fazer amizades, e depois, 
a pesquisa. A mim, especificamente, a pesquisa e a 
história realmente me amarraram à cidade e à região. 
A primeira vez em que desci no porto fiquei encan-
tada. E olha que o estado dele, do seu casario, era 
desanimador. Era um favelão, com grandes cortiços, 
um lugar abandonado, sujo. Naquela época existia 
atividade de pesca, mas era muito pontual.

Valmir – No dia em que cheguei com a Lúcia em 
Corumbá, os alunos resolveram fazer uma festa. 
Foi na casa de Eunice Ajala Rocha, uma aluna que 
me adotou como mãe postiça – e eu a ela como fi- 
lho –, que se tornou minha grande amiga e guia que 
me levava para todo lugar. Chegando lá, serviram 
sarrabulho. A Lúcia olhou e não queria comer.

Lúcia – Deram-me uma colher e um prato fundo com 
sarrabulho e dois pedaços de mandioca cozida. Olhei 
e pensei: “Meu Deus, vou ter que comer isso aqui!”. 
Todo mundo em volta, observando, resolvi encarar. 
Foi amor à primeira vista! Nunca mais comi outro sar-
rabulho que não fosse o do Nineve, que era o marido 
da Eunice. Ele fazia uma peixada e um sarrabulho 
como ninguém e me tornou uma pessoa enjoada, 
pois, a partir dali, só comia o sarabulho preparado 
por ele; exceção feita ao da Helô [Heloísa Urt], que 
também cozinhava muito bem. E assim a gente foi 
se entrosando, conhecendo pessoas especiais que se 
tornaram nossos grandes amigos.

Valmir – No começo, nossas maiores dificuldades 
eram materiais: não havia livros. Grande parte do que 
ganhávamos investíamos em obras que trazíamos de 
fora. Por outro lado, também comecei a procurar 
livros na cidade. Em uma livraria antiga peguei tudo 
que se relacionava à história do lugar e, às vezes, as 
pessoas me repassavam alguns títulos. 

– A essa necessidade pode ser atribuído o mo-
tivo que deu início à formação da biblioteca 
de vocês, que hoje é referência de acervo para 
a história regional? 
Valmir – Sim, começou por necessidade. E nessa 
busca inicial tem um fato curioso. Logo no começo, 
quando a Lúcia ainda não morava em Corumbá, após 
o término de minhas aulas, por volta de 22:30h, 
eu jantava em um restaurante e, antes de voltar ao 
hotel, costumava dar uma caminhada pela cidade. 
Um dia, na avenida General Rondon, avistei um livro 
no lixo. Era a Constituição de 1899 de Mato Grosso, 
encadernada! Meio encantado, peguei o exemplar e 
levei para o hotel. No dia seguinte o Salomão Baruki 
me chamou e disse: “Valmir, tem uma reclamação 
contra você – uma pessoa viu você revirando o lixo”. 
Você acredita que um cara me viu e foi reclamar 
para o Salomão que eu estava revirando o lixo? Se 
era assim em relação a esse tipo de coisa, dá para 
imaginar como seria em relação às atividades políti-
cas, por exemplo, que realizei mais tarde. Mas, em 
síntese, esse livro faz parte do início da nossa coleção. 

Virou mascote. Mandamos encadernar, deixando um 
pedaço da capa conforme o original.

Mas, independente de dificuldades, começamos 
a interagir com a cidade. Nesse período, eu, Lúcia e 
Gilberto, principalmente, começamos a defender o 
patrimônio histórico de Corumbá. E isso criou um 
problema tamanho, pois as pessoas diziam que não 
queríamos o desenvolvimento e o progresso da cidade. 

Lúcia – Estaríamos contra o progresso. Gostávamos 
de coisas velhas.

Valmir – Eles entendiam que o negócio era derrubar. 
Tanto é verdade que eu e Gilberto tentamos e não 
conseguimos defender um prédio belíssimo que foi 
Intendência Municipal e Correio. Talvez fosse o prédio 
mais bonito de Corumbá; suas fotos estão registradas 
no “Album Graphico do Estado de Matto Grosso”. Ti-
nha dois andares e o sujeito que o comprou arrancou 
todas as portas entalhadas, todas as bandeiras, os 
afrescos e colocou portas de correr – fez um caixote 
que até hoje está lá. Na época a confusão foi tão 
grande que o dono do imóvel dava voos rasantes 
por cima do centro universitário, chegando inclusive 
a fazer disparos com arma de fogo. Ele destruiu o 
prédio e chegamos a pensar que essa história po-
deria ter um final trágico para nós também. Temos 
fotografias dessa destruição. 

– Quando vocês sentiram que aconteceu essa 
inversão da cidade em relação ao seu patri-
mônio? 
Valmir – Começou de cima para baixo, de fora para 
dentro, quando teve início o apoio vindo de Campo 
Grande, no primeiro governo de Wilson Barbosa 
Martins, em meados da década de 1980. Foi quando 
eu, Lúcia e Gilberto escrevemos “Casario do Porto 
de Corumbá: patrimônio a ser preservado”, uma 
publicação editada pela Fundação de Cultura de MS 
em 1985. Mas o processo não foi simples. Essa visão 
perdurou por muito tempo, e não foi apenas um fato 
ou outro que provocou a mudança. Só bem depois 
o Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional] começou efetivamente a se fazer presente 
e a investir na recuperação dos bens patrimoniais. 
Vale registrar também que na administração do 
Fadah [Fadah Scaff Gattass, prefeito de Corumbá – 
1983-1985: nomeado; 1989-1992: eleito], foi feita 
uma legislação tentando proteger o porto. Era um 
projeto meu ao qual, na condição de vereador, dei 
entrada na Câmara, a fim de tombar pelo menos o 
Casario e o seu entorno.

Lúcia – O Valmir deu entrada na Câmara, o prefeito 
sancionou e o tombamento foi feito por lei muni-
cipal, por orientação do pessoal do próprio Iphan. 
Mas isso não tinha muita ressonância. A gente falava 
em tombamento e as pessoas entendiam às avessas, 
como se fosse para derrubar. Eles não compreen-
diam, achavam uma contradição e perguntavam: 
“vocês estão defendendo ou derrubando? O que 
vocês estão querendo?”. 

Valmir – E depois teve a questão de que, com o 
tombamento, eles perderiam o direito sobre a pro-

NO COMEÇO, 

NOSSAS MAIORES 

DIFICULDADES 

ERAM MATERIAIS: 

NÃO HAVIA 

LIVROS. GRANDE 

PARTE DO QUE 

GANHÁVAMOS, 

INVESTÍAMOS 

EM OBRAS QUE 

TRAZÍAMOS DE 

FORA.



CULTURA EM MS - 2013 - N.6 13

priedade. Achavam que seriam desapropriados ou 
não poderiam mexer no seu imóvel. Aliás, como até 
hoje acontece. Fala-se em tombamento e já se pensa: 
“então vamos deixar cair sozinho”. 

– Com a intensa atuação na mesma área, como 
conseguem conciliar essa parceria que parece 
tão bem sincronizada, tanto na vida profissio-
nal como na pessoal? 
Valmir – Gostamos das mesmas coisas.

Lúcia – Ficou tudo junto e misturado, pois traçamos 
algumas prioridades comuns na vida. Entre elas, 
casarmos e constituirmos a carreira trabalhando 
com História. Na verdade, pensávamos em ser pro-
fessores, chegar à pesquisa era um sonho. Tivemos 
um acesso repentino e inesperado à universidade, o 
que de certa forma proporcionou que chegássemos 
a essa meta mais rapidamente. Viemos para um lugar 
que precisava, uma fronteira, e ali estabelecemos 
prioridades. Tínhamos planos de voltar a São Paulo 
para fazer mestrado, se possível doutorado. Os 
filhos vieram no meio do meu mestrado, mas deu 
para conciliar. Embora naquela época, nessa etapa, 
a gente tivesse realmente que aprender a pesquisar, 
tínhamos um pouco mais de tempo para concluir 
créditos e o relatório final.   

– Nessa época havia incentivo institucional para 
esse aperfeiçoamento ou era na raça? 
Valmir – Era na raça. Em 1971 eu me dediquei mais 
a dar aulas, conhecer, situar-me. No ano seguinte, 
escrevi o primeiro livro de minha vida: “Corumbá, um 
esboço histórico”, movido pelo desejo de conhecer 
o lugar. Eu tinha curiosidade – aliás, até hoje sou de 
uma curiosidade acadêmica muito grande. Então 
fui pesquisando e escrevi esse livrinho, porque não 
havia material. Depois, em Cuiabá, um professor do 
departamento de História e Patrimônio da Secreta-
ria Estadual de Educação organizou o 1o Encontro 
Estadual de Pesquisa Histórica. Resolvi participar e 
fiz um longo trabalho para apresentar no evento, 
que denominei “A situação da pesquisa histórica em 
Mato Grosso”. Nele fiz uma análise de tudo que já 
tinha encontrado e, junto, uma listagem de quase 
500 referências bibliográficas que falavam sobre 
Mato Grosso. Isso foi publicado e teve repercussão 
fora do estado. Mas havia um problema: começava-
-se a falar pelos corredores da faculdade que quem 
fazia pesquisa não queria dar aulas, ou seja, “era 
vagabundagem”. De qualquer forma, quando a Lúcia 
veio, em 1973, continuamos produzindo, fazendo 
um esforço extra com aulas e com a pesquisa. Em 
1974 voltamos para São Paulo para fazer os créditos 
da pós-graduação – a Lúcia sem remuneração, eu 
parcialmente remunerado. Mas enfrentamos.

– Isso porque vocês já sabiam da importância 
desse aperfeiçoamento?
Valmir – Sim, e quase ninguém sabia. De toda a 
universidade fui o primeiro a sair para pós-graduação 
na área de ciências humanas, também o primeiro a 
obter o título de mestre e, depois, de doutor.

Lúcia – Quando o Valmir retornou do doutorado, em 
1982, a universidade já havia sido federalizada e só 

contava com três doutores, todos na área de ciências 
biológicas: dois na Veterinária e um na Medicina. 
Valmir foi o quarto.

Valmir – Voltamos com tanto fôlego que queríamos 
continuar fazendo mais pesquisa, e aí era outro pro-
blema, pois novamente se falava que desejávamos 
privilégios e não queríamos dar aulas.

Lúcia – Começamos então a lutar para que se es-
tabelecesse formalmente em nossa carga horária 
um tempo para a pesquisa. Achávamos que três 
disciplinas, 12 horas, era um número razoável para 
estar em sala de aula; o restante seria para preparo 
de aula e para pesquisa. Aí veio toda uma política 
no sentido de valorizar a pesquisa e a carreira. Até 
então, prevalecia o pensamento de que dar 12 horas-
-aula era moleza, pois nas áreas técnicas havia alguns 
professores de 40 horas que davam 40 aulas direto, 
cinco disciplinas. 

Valmir – Mas a gente queria preparar a aula, pes-
quisar, ler, buscar bibliografia.

Lúcia – Mesmo com todos esses critérios e cuidados, 
de certa forma a gente enlouquecia os alunos. Percebi 
como eu era exagerada quando fui visitá-los em suas 
respectivas casas e conhecer suas famílias durante 
uma campanha em que o Valmir se candidatou a 
vereador. A partir daí, mudei radicalmente meu jeito 
de trabalhar e de pensar também. 

– Como assim?
Lúcia – Eu conhecia os alunos dentro de sala de aula
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e queria ter com eles um nível de exigência semelhan-
te ao que tive em minha formação universitária. Mas 
quando entrei na casa deles e conheci pai, mãe, es-
poso, esposa, filhos, aí realmente conheci Corumbá. 
Até então conhecíamos o miolo da cidade, as famílias 
mais atuantes, a elite, os nossos alunos e o reduto 
da universidade. E Corumbá é muito maior que isso.  

Valmir – O primeiro comício de que participei quan-
do me candidatei a vereador em Corumbá foi num 
dos bairros mais distantes e pobres da época. Ao 
concluir meu discurso, as pessoas ficaram me olhan-
do, meio impressionadas, e eu pensei: “Estraçalhei, 
aqui vou ganhar votos, pois todo mundo entendeu 
minha mensagem”. Aí desci do “palanque” e uma 
pessoa me convidou para tomar um café. Entrei em 
uma casinha com uma só lâmpada de 40 velas no 
meio do cômodo; ele me deu uma caneca e ser-
viu café com gosto de peixe. Sinceramente, fiquei 
achando que alguém tinha tomado caldo de piranha 
naquela caneca e que água era produto escasso por 
ali. E aí caí em uma grande realidade, que me levou 
a um grande questionamento: eram esses os meus 
alunos? O que eu estava falando na universidade? 
Discutindo com a Lúcia fizemos muitas mudanças, 
até do nosso linguajar, que não podia mais ser tão 
dissociado da realidade que eles viviam em casa 
e no trabalho. Deixei de falar o “economês” e o 
“historiadês”, e comecei a falar uma linguagem que 
eles podiam entender. Da mesma forma comecei a 
escrever de maneira mais simples, que as pessoas 
comuns pudessem entender. Então fui deixando de 
lado o discurso acadêmico.

– Justamente isso queríamos saber de vocês: 
o que os motivou a romper os muros da aca-
demia?
Lúcia – Começou assim. Sofremos muitas críticas, 
fomos “censurados” por escrever nossos trabalhos em 
uma linguagem mais clara, de modo que leigos pudes-
sem ler. E tudo o que queríamos era que mais pessoas 
tivessem acesso a essa produção, pois estávamos 
falando sobre Corumbá, sobre Mato Grosso do Sul. 

– Mas é possível fazer isso com qualidade?
Lúcia – Sim, porque a gente não abriu mão do 
compromisso com a história, com o conhecimento 
científico.

– E a partir daí vocês começaram a ter mais 
retorno dos alunos? Mudou a relação de vocês 
com eles?
Lúcia – Sim, mas não só com eles. Depois que 
concluí o mestrado, reproduzi de forma econômica 
meu trabalho em uma gráfica de São Paulo, com o 
objetivo de repassá-lo a preço de custo aos meus 
alunos. Deixei para a venda com Marlene Mourão, a 
Peninha, que trabalhava no CEUC, no setor de foto-
cópias da universidade. E ela, que tinha um quiosque 
de produtos artesanais no aeroporto, levou para lá 
alguns exemplares. Qual não foi minha surpresa 
quando ela me solicitou mais exemplares, pois já 
tinha vendido todos para turistas, pescadores que 
chegavam e se interessavam pelo material por ter 
uma história de Corumbá em linguagem acessível e 
muito bem referenciada por documentos. 

Valmir – Enquanto estávamos na academia nossos 
trabalhos acadêmicos eram feitos com todo rigor 
exigido pelos protocolos vigentes. Hoje, aposentado, 
permito-me produzir com mais liberdade. Minha 
pesquisa tem rigor científico, do que não abro mão, 
mas escrevo de maneira mais aberta, leve.

– Em relação às áreas temáticas e academica-
mente falando: violência e fronteira, dois te-
mas bastante presentes no contexto regional, 
predominaram na produção de vocês, certo?  
Valmir – Antes disso e, modéstia à parte, gostaria 
de dizer que em Corumbá criei uma disciplina que 
não existia nos currículos da universidade: História 
Regional. Eu passava para os alunos textos mi-
meografados que produzia e sugestões de leituras 
para as quais facilitava o acesso. Isso no início da 
década de 1980.   

– Até então os estudos regionais não consta-
vam da grade curricular do curso superior de 
História? 
Lúcia – Não, era História do Brasil. Além de Corumbá, 
onde mais houve apoio para puxar essa linha de estu-
dos foi no curso de História da FUCMAT (hoje UCDB), 
onde, na época, estudavam alunos da geração de 
Marisa Bittar e Paulinho Cimó. Mas isso foi muito 
combatido, até ser extinto. Hoje não sei como está.

– Por que foi combatido?
Valmir – Lembrando o velho ditado que diz “can-
ta tua aldeia e serás universal”, a gente achava 
que para entender a história do Brasil tinha que 
ver a experiência regional, pois as coisas também 
aconteciam aqui. Não é a somatória da história de 
lugares para resultar na história do Brasil, mas o re-
conhecimento de que o reflexo e as articulações da 
história do Brasil também acontecem nos lugares. 
Em função dessa ideia, muitos começaram a dizer 
que fazíamos uma história paroquial, uma coisa 
pequena e de pouca expressão. Houve uma disputa 
ideológica e pelo “poder historiográfico”. Foi uma 
pena. Eles não compreenderam e nós também não, 
pois fomos para o embate. Hoje todo mundo faz 
história regional. Então, a gente teve esse pionei-
rismo, que foi muito penoso para nós; apanhamos 
muito por causa dele.
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– Entre as coisas boas desse pioneirismo está 
o fato de vocês terem formado toda uma ge-
ração, não?
Lúcia – Acho que umas duas ou três, com alguns 
que até estão produzindo mais do que a gente, 
escrevendo mais.

Valmir – Uma coisa gratificante é olhar para trás e 
ver hoje que muitos desses alunos têm mestrado, 
doutorado, escrevem livros, são pesquisadores, 
mandam-nos material e agradecem. Até hoje tem 
quem se comunica regularmente conosco. Formamos 
muita gente.

– Vocês já haviam falado de Eunice Ajala Rocha 
[pesquisadora de folclore], que foi aluna de 
vocês. Que outros poderiam lembrar?
Lúcia – José Barbosa, que foi nosso aluno enquanto 
servia na marinha e hoje, no Rio de Janeiro, com 
doutorado, pesquisa sobre o movimento negro; 
Jorge Eremites, atualmente em Santa Catarina; Vítor 
Vagner, doutor em Três Lagoas, e muitos outros.

– Voltando então para as temáticas de vocês: 
poder e violência foram as temáticas que pre-
valeceram para o Valmir; fronteira e sociedade, 
de um modo geral, para você, Lúcia. O que 
determinou essas escolhas, considerando que 
têm trânsito por diversas áreas e amplo leque 
de interesses? 
Valmir – O eixo foi Mato Grosso, a “lei do 44”. 
“Coronéis e bandidos” é o trabalho que deu mais 
visibilidade à minha produção, porque teve reper-
cussão nacional e até fora do país.

– E a que você atribui essa repercussão?
Valmir – Primeiro ao tema e, depois, à profundidade 
da investigação. Pesquisei tudo que podia: livros, 
documentos, e fiz uma abordagem diferente. Em 
meu mestrado eu já havia feito toda uma discussão 
teórica sobre a violência quando pesquisei sobre a 
Rusga, um tema pouco conhecido, ao qual dei uma 
dimensão maior ao tratá-lo não como um pequeno 
conflito, mas como uma rebelião cuiabana. Então, na 
Rusga fiz um levantamento sobre todos os teóricos 
da violência na História, a partir, evidentemente, de 
Marx. Isso me deu também uma formação para voar 
mais alto, para “Coronéis e Bandidos”. 

– Quando você foi para Corumbá já tinha em 
mente uma temática nessa linha? 
Valmir – Em Corumbá cheguei com o objetivo de 
fazer uma pesquisa sobre jornalismo, conforme havia 
sido orientado em São Paulo pelo professor Maurício 
Tragtenberg. Apesar de ter pesquisado sobre isso, 
escrevi muito pouco, porque fui achando outros 
assuntos que me interessaram. O trabalho da Rusga 
começou a partir de minha interação com a cidade. 
Eunice Ajala Rocha, que era minha aluna e se voltou 
para a pesquisa do folclore, começou a me levar para 
ver os ribeirinhos, os cururueiros. E eu passei a gravar 
histórias que eles contavam, como por exemplo, a de 
Doninha de Tanque Novo, que tem um regionalismo 
fantástico. Por outro lado, enquanto ia pesquisando 
sobre isso, comecei também a estudar os períodos da 

colônia e do império, intensificando a percepção de 
como a violência pontua toda a história do Brasil. Daí, 
descobri a Rusga e a opção pelo tema da violência 
foi quase natural. Com as leituras, que eu não parava 
de fazer, comecei a ver que tinha uma outra vertente 
de violência chamada coronelismo e banditismo, e 
esse tema foi um grande achado.

Lúcia – Para o foco do trabalho do Valmir também foi 
muito importante a provocação inicial de seu orien-
tador no mestrado da USP, o cuiabano Acuri Ribeiro 
de Assis Bastos, especializado em América Latina. 

Valmir – Mas, além desses temas, muitos outros 
foram pontuados. Escrevi sobre vários e alguns ainda 
estão em aberto. Agora, em tudo isso nos preocu-
pava constatar que toda a História do Brasil era feita 
– ou em parte ainda é – no litoral. Nos manuais de 
História estava escrito que os bandeirantes foram 
para Mato Grosso, sendo que para nós eles vieram. 
Era uma coisa simples, mas representava que era 
preciso escrever uma história do sertão, a visão daqui 
para lá, que não era mais possível entender o Brasil 
só pelo eixo Rio-São Paulo e um pouquinho mais. 
Aqui havia historiadores diletantes, que escreviam 
uma série de histórias, mas não rompiam as amarras 
da historiografia regional por serem muito “tradicio-
nalistas”. Esse era um dos conflitos, porque havia 
preconceito em relação aos historiadores diletantes 
que escreviam sobre Mato Grosso. De minha parte, 
sempre achei que eles tinham um valor extraordiná-
rio, que eles mantinham viva a história, independente 
de suas posições.

Lúcia – Uma coisa é importante dizer: vivendo em 
Corumbá, um lugar onde tinha pouca gente com 
formação acadêmica, e entre eles alguns com visões 
conflitantes, a interlocução era limitada. Mas com 
Gilberto Luiz Alves mantivemos uma intensa parce-
ria. Nós o influenciamos para que ele fosse para a 
História, e a mim, particularmente, ele influenciou 
bastante para que eu solidificasse um pouco mais 
minha formação teórica, pois ele sempre foi um 
marxista de raiz, muito sério, que realmente estudava 
a linha de interpretação a fundo. Publicamos juntos 
várias vezes; ele inclusive desenvolveu trabalhos para 
explicar a necessidade de se estudar o regional para 
se entender um contexto mais amplo. A questão
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do singular e do universal é perfeita para costurar 
e entender as coisas. Se você não compreende, não 
consegue explicar – e eu tinha uma necessidade 
enorme de entender onde estava vivendo, o que era 
uma fronteira, um lugar excepcional. 

Valmir – Fronteira é terra de descaminhos, desen-
contros...

Lúcia – São descaminhos, mas são cruzamentos, é 
um lugar onde se cruza a história, o novo e o velho. 
E Mato Grosso do Sul é um exemplo acabado disso, 
de como se cruzam o antigo e o novo, não apenas 
de gerações e de imigrantes, mas de tecnologia 
mesmo. Nos anos de 1920-1930, o pessoal andava 
de carro de boi, trazendo mercadorias do Paraguai, 
e de repente um Fordinho passava ao lado. Um 
Fordinho que veio direto lá de Detroit, importado 
por um maluco (no bom sentido), um fazendeiro 
rico que nem sabia dirigir, não tinha mecânico 
para consertar, pneu para trocar... e ele estava lá, 
cruzando campos e tocando seus negócios. Isso é 
uma coisa fantástica.

Valmir – Com isso é fácil constatar que a diversida-
de cultural de Mato Grosso do Sul é amarrada pela 
história. Não tem como buscar a identidade fora da 
história. 

Lúcia – A esse respeito, desde que começaram os 
movimentos de rua no mês de junho de 2013 tenho 
visto nas redes sociais comentários do tipo “se você 
ler história, você vai pra rua”. Quer dizer, é uma valo-
rização do conhecimento histórico para transformar a 
sociedade: quer transformar a sua sociedade, as coi-
sas não estão bem – estude história. E a gente falou 
isso a vida toda, faz 40 anos que a gente fala isso. 
Minha impressão é que isso não tinha ressonância, 
mas está tendo – devagar, mas está. Em Corumbá a 
nossa pregação pela defesa do patrimônio demorou 
muito, mas teve ressonância. 

– Falando em construções da vida toda, a 
biblioteca de vocês é um bom exemplo. O 
recente levantamento feito pelo Arquivo Pú-
blico Estadual constatou que ela guarda um 
dos mais ricos acervos de história regional. 
Vocês já falaram como isso teve início e como 
persistem em sua formação. Dentro de todo 
esse conjunto, o que vocês consideram como 
tesouros, que obras são referência?
Valmir – Difícil dizer. Quase tive um infarto no dia 
que descobrimos um foco de cupim na biblioteca. 
Passei mal, porque para mim tudo é tesouro. Claro 
que temos obras raras, desde meados do século XIX, 
mas não seleciono na hora de adquirir. Compro tudo 
que posso e que fale sobre Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Interessam-me tantos os autores que 
nasceram quanto os que vieram morar aqui.  E temos 
história, geografia, literatura... todos os campos de 
saber. Além disso, coleciono fotos antigas e cartões 
postais dos dois estados. 

– E a biblioteca está aberta para consultas? 
Para que tipo de consulta?
Valmir – Penso que essa biblioteca tem que ser aberta, 
mas, infelizmente, já tivemos exemplares roubados e 
precisamos selecionar. Prefiro que ela seja acessada 
por pesquisadores em nível de pós-graduação; muitos 
já estiveram aqui, não só de várias partes do Brasil, 
como da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. 
Sou meio chato também. Quando tenho solicitação de 
consulta, recebo a pessoa com água e café, localizo o 
que ela precisa, mas, revezando com a Lúcia quando 
necessário, faço o acompanhamento o tempo todo. 
Já me roubaram livros difíceis de recuperar e alguns 
que nem consegui recuperar. Já fiquei tão amargurado 
com esse tipo de coisa que fui obrigado a estabelecer 
critérios. Hoje também não empresto, nem permito 
a retirada para fotocopiar. E, mesmo assim, por que 
eu abro para consultas? Porque aqui tem obras muito 
raras, que não se acham em lugar algum.

Lúcia – Mas a gente também cria mecanismos 
para socializar esse acervo. Por exemplo, o Instituto 
Histórico e Geográfico de MS está publicando uma 
excelente série que se chama “Memória sul-mato-
-grossense”, só de obras raras e referenciais. A grande 
maioria foi reproduzida de nosso acervo. O Valmir 
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leva ao Instituto, o livro é digitalizado e depois pu-
blicado. Acredito que dentro de mais algum tempo a 
gente tenha que montar um projeto para digitalizar 
todo o acervo. 

Valmir – Entre as obras do acervo temos livros que 
consideramos raros, às vezes nem tanto pela anti-
guidade ou pela dificuldade de serem encontrados, 
mas por uma anotação, por um cartão que ficou 
esquecido entre as páginas ou pela dedicatória do 
autor, como é o caso de um exemplar que temos de 
“Generoso Ponce, um chefe”, escrito pelo filho dele. 

– Na avaliação de vocês, quais são os principais 
nomes da historiografia regional e que obras 
realmente são referência obrigatória?
Valmir – Acho que atualmente os viajantes são 
leitura obrigatória. Nomes como João Severiano da 
Fonseca, Joaquim Ferreira Moutinho, Bartolomeu 
Bossi, Francis Castelneau, Ricardo Franco, Joaquim 
Rodrigues do Prado, Raul Silveira de Mello e quase 
toda obra do Visconde de Taunay. Tudo final do 
século XVIII e século XIX. 

Lúcia – Temos também algumas revistas do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro do século XIX com 
assuntos relativos a essa região. Geralmente tratando 
de questões de limites, indígenas, bandeirantes. Só 
da Guerra do Paraguai temos mais de 80 volumes. 

– Dessa época dos viajantes, prevaleceu muito 
a questão da Guerra do Paraguai, a dos limites 
e a indígena. Hoje quais são as principais linhas 
de investigação dos pesquisadores de história 
em Mato Grosso do Sul?
Lúcia – A tendência, creio, é mais a história social, 
a que trabalha com o cotidiano, com a história so-
cial de modo geral e com temáticas como gênero, 
mulheres, crianças, indígenas, negros, minorias. Isso 
tem predominado muito em função dos programas 
de mestrado e doutorado. A Capes [Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – fun-
dação do Ministério da Educação] tem uma série de 
exigências de avaliação que interferem diretamente 
na produção final dos trabalhos. Na época em que 
fizemos nossa pós-graduação predominava a história 
econômica, tanto que essa é a minha área, embora 
minha pesquisa não tenha se restringido apenas a 
esse subcampo de saber. 

– Mas aqui em Mato Grosso do Sul parece que, 
não academicamente falando, houve uma fase 
de história política, não? 
Lúcia – Sim, mas por historiadores diletantes. E tem 
as memórias de fazendeiros, outro filão interessante, 
de fundamental importância e que muitas vezes gera 
confusão com a história. Para distingui-las há um 
raciocínio muito fácil: na história você conta o que 
sabe – é um saber, um conhecimento; na memória 
você conta o que lembra e aí pode entrar uma série 
de interferências.

Valmir – Mas a história não existe sem a memória. 
Tem muita gente que briga na diferenciação dessas 
áreas quando não é essa a questão principal, pois 

a história também utiliza a memória para trabalhar, 
para escrever.

– Mas a academia tem um certo preconceito 
com os memorialistas.
Lúcia – Tem e até usa pejorativamente o termo 
quando quer desqualificar alguém. Eventualmen-
te, em determinados grupos, hoje nós dois somos 
chamados de memorialistas, principalmente porque 
não estamos mais fazendo trabalhos conforme os 
cânones da Capes. A gente não tem mais se preocu-
pado em escrever só para alunos de pós-graduação 
ou para colegas. Estamos preocupados em escrever 
para a comunidade. É isso que queremos.

– Embora tenha crescido muito o número 
de mestrados, parece que essa produção da 
memória, dos memorialistas, também está 
crescendo. 
Valmir – Sim. O Instituto Histórico tem estimulado as 
pessoas a escrever e tem ganhado credibilidade com 
esse trabalho. No Conselho Editorial da instituição 
a gente observa esse fenômeno de perto. Muitas 
pessoas nos procuram com originais, nem tanto por 
problemas de viabilidade financeira da publicação, e 
sim pelo selo editorial do IHGMS. 

– Como o aprofundamento da história de Mato 
Grosso do Sul pode contribuir para a projeção 
do futuro do estado?
Lúcia – Totalmente. Houve governos que fizeram 
interferências enviesadas exatamente por desconhe-
cerem a história e a cultura da região. Um exemplo é 
o que está acontecendo com o Pantanal nas últimas 
décadas. Tradicionalmente, o acesso às fazendas, que 
pertenceram às mesmas famílias por várias gerações, 
era feito umas por dentro das outras. Agora, com 
o repasse das propriedades para pessoas estranhas 
e até de fora, as porteiras estão sendo fechadas, 
criando um problema social para a população que 
trabalha e gravita no entorno. Então, para fazer 
um trabalho de infraestrutura no Pantanal, teria 
que haver uma política que considerasse não só a 
preservação ambiental, mas também a história do 
Pantanal, pois até o desenvolvimento da pecuária 
pantaneira depende desse conhecimento anterior. 

– A história como base para a tomada de de-
cisões?
Lúcia – Exatamente. Você planeja em cima de um 
conhecimento anterior. Porque existem vocações 
estabelecidas aí. É preciso conhecer a história e a cul-
tura local para planejar um desenvolvimento capaz de 
proporcionar qualidade de vida àquela comunidade. 

– Considerando o processo de formação do 
nosso estado, a história de Mato Grosso do Sul 
se conecta mais diretamente com a de que ou-
tras regiões? E o que essas ligações significam 
em termos culturais?
Valmir – Nos primeiros tempos a vinculação era pau-
lista (bandeirantes). Depois, já no século XIX, começa 
a imigração-migração: Minas Gerais e Goiás, estados 
próximos; os nordestinos com a estrada de ferro; o 
rio Paraguai, que permitiu uma penetração tremenda,
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e o privilégio da fronteira com fluxo de gente e de 
culturas de dois países diferentes – Paraguai e Bolívia.

Lúcia – A questão é ser uma região de fronteira 
e, como tal, absolutamente flexível. Ali convive de 
tudo, e justamente por isso atraímos tantos mi-
grantes brasileiros. É aquele tipo de fronteira que 
o Pierre Monbeig fala, as fronteiras econômicas. 
Nesse sentido nós também somos uma fronteira 
econômica, de ocupação de espaço. Do Paraguai, 
eu creio que a verdadeira invasão aconteceu depois 
da guerra. Não com as armas, mas com a imigração 
da população que veio viver aqui porque estava em 
uma situação terrível em seu país. 

Valmir – E aí houve a ocupação de outros estran-
geiros também: japoneses, árabes...

Lúcia – Pelo rio Paraguai vieram também grupos 
de estrangeiros, europeus, os árabes, os armênios e 
outros. Por quê? Porque isso aqui era uma fronteira 
aberta. É como o oeste americano, o mito da frontei-
ra como a terra do eldorado que passou pela cabeça 
de muito europeu pobre, de muito estrangeiro pobre 
que imaginava que aqui fosse a terra da promissão.

Valmir – Tanto que tem livros com títulos de “Terra 
da promissão”, “Canãa do oeste”...

Lúcia – De fato, houve um imaginário que atraiu o 
imigrante, mas as condições eram terríveis, precá-
rias e de muita violência. Aí entra a tese do Valmir: 
a violência é estrutural e ela afetou todo mundo. 
Agora, o fato de ter tantas vertentes migratórias fez 
com que nos tornássemos um estado multicultural 
e, como tal, deveria ser uma área muito mais aberta 
à democracia, às ideias libertárias, porque, afinal, 
quando se misturam culturas e raças, fomentam-se 
a criatividade, a tolerância, o reconhecimento do 
outro e uma série de coisas afins. 

– Considerando toda essa formação híbrida, 
esse fluxo de tantas culturas, o que pode ser 
trabalhado em termos de história para aumen-
tar o sentimento de pertença e o compromisso 
com o próprio estado? 
Lúcia – Coincidentemente, estou fazendo um traba-
lho para a Fundação Barbosa Rodrigues, que mantém 
o Museu de História do Pantanal em Corumbá. Eles 
criaram o museu – a Casa Wanderley Baís foi recupe-
rada para sediá-lo –, reuniram um acervo fantástico 
e pouca gente da cidade e do município vai lá. Quem 
entra no museu é mais o turista, mesmo assim é pouca 
gente. Então o museu resolveu desenvolver projetos 
para atrair a população. Iniciativas envolvendo o mu-
seu e a escola para que o professor possa utilizá-lo em 
atividades extraclasse, tanto como parte do conteúdo 
das matérias como em temas transversais. Capacitação 
com textos de orientação, jogos e sugestões de ativida-
des estão sendo oferecidos para estimular essa vivência 
da comunidade com o mundo de conhecimento que 
o museu representa.

 – Quer dizer que a chave está na educação?
Lúcia – Na educação, trabalhando inicialmente 

com os professores, porque eles podem multiplicar. 
Ao levar uma criança para a visita e desenvolver um 
trabalho que encanta – o museu é um espaço de 
encantamento, história também é um espaço de 
encantamento –, certamente ela vai acabar passando 
para seus familiares e possivelmente despertará o 
interesse deles.

Valmir – Nessa discussão sobre sentimento de 
pertença, eu acho que uma questão inicial é o fato 
de que Mato Grosso foi construído historicamente, 
transformando a região sul numa terra de passagem 
e, em função disso, foi sendo construída uma civi-
lização sulina que nem sempre tinha ligação com o 
norte. Isso permitiu que no século XX se começasse 
a formar a ideia de que o sul podia ser autônomo, 
que teria de haver uma separação, porque tudo ficava 
no norte. Isso se desenvolveu e histórias e estórias 
foram sendo construídas/inventadas sobre isso. Tem, 
por exemplo, a história do governo do Vespasiano 
Martins, que não tem a ver com território de Maraca-
ju. A ideia era transformá-lo em interventor de Mato 
Grosso, caso os revolucionários de 1932 tivessem 
obtido sucesso. Aí essa briga continuou, falando-se 
em divisão, quando na verdade o que houve foi a 
criação dentro de Mato Grosso de um novo estado, 
o Mato Grosso do Sul. Apesar de toda a discussão 
histórica e interesses dos sulistas, isso aconteceu 
de fora para dentro, de forma tão divorciada que 
o primeiro governo foi importado e deixou alijados 
do processo os políticos que achavam que deteriam 
o poder. Houve toda uma política de desconstrução 
desse estado, porque era um pessoal de fora. De-
pois é que se começou a fazer esse trabalho com os 
políticos antigos. O que acontece aí é que ficou um 
negócio estranho, tanto que durante muito tempo, 
e em busca de uma identificação, houve uma discus-
são para transformar o MS em estado do Pantanal e 
tornou-se comum o coro “do Suuul” quando alguém 
de fora se refere ao estado como Mato Grosso. Tudo 
isso contribuiu para que não se criasse um sentimen-
to de pertencimento. Também se diz que a história 
de Mato Grosso do Sul começa com a divisão, ou 
com a sua criação, ou com o decreto. Ora, nenhuma 
história se faz ou se retalha por decreto. Então, para 
estudar Mato Grosso do Sul é preciso necessariamen-
te estudar Mato Grosso e compreender um contexto 
maior. Dessa forma, eu acho que essa diversidade 
cultural ainda está em discussão.

Lúcia – Há uma análise interessante de que o 
sentimento da falta de pertença teria se formado 
principalmente em Campo Grande, mas eu vejo 
essa questão também no estado inteiro: formou-se 
um arquipélago de ilhas isoladas. Não houve esse 
sentimento de pertencimento e compartilhamento 
de uma região. 

Valmir – E ainda tem as fortes influências das áreas 
de limites estaduais e fronteiriças com outros países. 
Em Paranaíba, região leste, por exemplo, segue-se 
mais o horário de São Paulo do que o de Mato Grosso 
do Sul.  Da mesma forma, é mais comum a televisão 
ter mais sintonia com os canais de lá do que com 
os daqui. Numa situação dessas fica difícil amarrar 
esse pertencimento.  
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Lúcia – Em Ponta Porã e todo o extremo sul existe 
aquela identidade forte com o Paraguai. 

Valmir – Acho que é preciso uma efetiva política de 
estado nesse sentido.

Lúcia – Agora, existem algumas propostas interes-
santes. Por exemplo: valorizar a Retirada da Laguna, 
estabelecer um evento permanente – o Caminho da 
Retirada da Laguna. E mesmo que não tenhamos 
muitas ruínas, monumentos e patrimônios palpáveis, 
seria bom colocar placas sinalizando os lugares com 
significado histórico. Na Lagoa da Cruz, em Campo 
Grande, o Taunay ficou acampado em sua passagem 
de Coxim em direção à Laguna. Ali podia ter uma placa 
contando essa história. O IHGMS tem esse projeto, mas 
demanda uma política de casamento perfeito com 
o planejamento de estado. Outro exemplo está em 
Paranaíba, onde foi criado o Memorial de Inocência; 
a cidade poderia ter cartazes com trechos do romance 
em cada esquina, valorizando a obra de Taunay e a 
própria cidade como um todo. Mesmo em Corumbá, 
que tem muitas coisas palpáveis, um belo patrimônio 
arquitetônico e histórico, não se sente essa valorização. 
Lá, por exemplo, as pessoas da cidade pouco conhe-
cem o porto, mesmo ele estando bonito como está. 

– Com a divisão do antigo Mato Grosso e sendo 
a história uma coisa só, como ficou a guarda 
dos documentos referentes a Mato Grosso do 
Sul e como é o acesso?
Valmir – Ficou lá. Quanto ao acesso, é muito bom e 
hoje tem um arquivo fantástico em Cuiabá, belíssimo, 
muito bem instalado e que está sendo todo digita-
lizado. Alguns documentos o Instituto Histórico e a 
Fundação de Cultura já têm microfilmados; no mais, 
a consulta ainda tem que ser lá. E, mesmo do que se 
encontra aqui em Mato Grosso do Sul, infelizmente, 
ainda hoje há muita dispersão, muito desperdício e 
até incêndios criminosos. Aliás, não é só aqui, isso 
acontece no Brasil inteiro. Mas está começando um 
despertar para a importância da preservação: o ju-
diciário tem um arquivo interessante, no IHGMS já 
tem coisa interessante e aí seguem outras iniciativas. 

– Romper o isolamento, estabelecer conexões é 
de fundamental importância no fortalecimen-
to das identidades culturais. Na trajetória de 

vocês muitas conexões foram feitas rompendo 
os muros da academia. Atualmente em que 
trabalhos estão envolvidos? 
Lúcia – Atualmente, Instituto Histórico e Geográfico 
de MS e Museu de História do Pantanal.

Valmir – Eu, além do Instituto Histórico e Geográfico 
de MS, sou da Academia Sul-mato-grossense de Letras, 
estou na coordenação da revista Albuquerque [perió-
dico de História da UFMS que já está na edição de n° 
10] e presido a Fundação João Mangabeira [instituto 
de formação política do Partido Socialista Brasileiro]. 
No Instituto Histórico, sou presidente do conselho 
editorial, onde a Lúcia também atua. Na Academia já 
fui secretário, hoje sou apenas membro, e de vez em 
quando participo com artigos na revista. E tem uma 
coisa que aparentemente passa um pouco despercebi-
da, mas que tem um bom retorno. Semanalmente faço 
um artigo e publico no Facebook, com um objetivo 
muito claro de consciência política, de educação. Os 
meus artigos têm história e crítica por trás. Cidadania, 
valorização da região. A ideia é que as pessoas que 
leiam absorvam um pouco mais da nossa história. 

–  Há quanto tempo você está escrevendo em 
redes sociais?
Valmir – No Facebook já estou perto do centésimo 
artigo, mas antes publiquei no Jornal da Cidade on 
line, no qual alcancei o no 300. 

– Qual a estratégia?
Valmir – Sempre escrevi para jornal fazendo um 
gancho com a história. Às vezes me perguntam por 
que não escrevo um livro, mas este não é o meu 
objetivo. É claro que muita coisa dos artigos faz parte 
dos meus livros, mas são escritas de outra forma. Na 
verdade é o educador que está por trás desse traba-
lho. Escrevo textos com sentido pedagógico, para as 
pessoas lerem com facilidade, entenderem, pararem 
para pensar. Às vezes falo sobre política nacional, às 
vezes sobre literatura, sobre Corumbá...

– Em termos de cultura, que avanços vocês 
veem em relação aos tempos que chegaram? 
Valmir – Ah, foi um avanço extraordinário. A cultura 
era muito isolada, localista, inclusive aqui em Campo 
Grande. Onde tinha um pouquinho de cultura eram 
manifestações locais. Hoje a gente vê um avanço maior.

Parceiros na vida e no
trabalho, Valmir e Lúcia
dividem momentos de
alegria e conquistas 
defendendo a valorização
da cultura, da história 
regional e da pesquisa 
com rigor científico e  
comunicação acessível.
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e Fabio Pellegrini.
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e arquivo Lúcia e Valmir 
Corrêa (acima à esq.  
e pp. 13 e 16) 
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“As culturas constituem para a 

humanidade um patrimônio de 

diversidade, no sentido de apresentarem 

soluções de organização do pensamento 

e de exploração de um meio que é, 

ao mesmo tempo, social e natural.” 

Manuela Carneiro da Cunha, 

professora de antropologia da USP, em 

”O futuro da questão indígena”.
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O direito dos povos indígenas à organi-
zação social diferenciada, aos costumes, 
às línguas, às crenças e às tradições é 
garantido pela Constituição Federal de 
1988. O documento reconhece a so-
ciedade brasileira como de composição 
pluralista, além dos direitos e do valor 
da diversidade cultural indígena, instau-
rando a compreensão dos índios como 
sujeitos coletivos, de direitos coletivos, 
contribuindo para desencadear um pro-
cesso que vivemos até 
hoje − quando os es-
tudos do IBGE permi-
tem identificar um fe-
nômeno constante de 
maior reconhecimento 
identitário da parte de 
povos indígenas.
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Expressões culturais em
tempos de aldeia global

Além da presença nos blogs, 
sites e nas redes sociais, no MS

de hoje há um número aproximado 
de 800 indígenas cursando 

o ensino superior. 
UCDB, UEMS, UFGD e UFMS 
apoiam a permanência desses 

acadêmicos por meio do projeto 
Rede de Saberes.

No Brasil, os povos indígenas somam 
quase 900 mil pessoas, segundo o censo 
de 2010 do IBGE. Mato Grosso do Sul é 
formado hoje por mais de 73 mil delas, 
majoritariamente dos povos Guarani-
Ñandeva, Guarani-Kaiowá, Terena, 
Kadiwéu, Guató, Kinikinau e Ofaié, com 
ocorrências de indivíduos também dos 
Kamba, Chamacoco e Atikum.

Desde a colonização pelos portugueses, a 
interação do europeu com os povos que já 
estavam há muito tempo neste território 
dá forma a múltiplos retratos de nosso 
país. Por dentro, pesquisas realizadas 
por cientistas da Universidade Federal 
de Minas Gerais, coordenados pelo 
geneticista Sérgio Pena, verificaram que, 
no Brasil, 33% das linhagens maternas 
são ameríndias. Por fora, os modos de 
ser e de viver se desdobram na riqueza 
da produção artesanal, das danças, 
dos cantos, dos mitos, dos ritos, das 
línguas, das narrativas, dos artefatos, em 
ornamentos, construções arquitetônicas, 
pinturas corporais, hábitos alimentares. 
São representações de maneiras únicas 
de viver e entender o mundo, só 
compreendidas a partir da cosmovisão 
das comunidades.

Se no passado a história oficial foi 
contada por não índios, um vetor de 
transformação atual é a entrada de 
centenas de indígenas nas universidades 
e a apropriação das novas tecnologias 
e da internet, potente instrumento 
de expressão, autorrepresentação, 
comunicação e criação de vínculos 
sociais, além de espaço de reelaboração 
de subjetividades e de compreensão do 
universo do não índio.
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Aldeia global
Quando o conquistador português Aleixo Garcia 

pisou pioneiramente o solo sul-mato-grossense, na 
segunda década do século XVI, encontrou terras já 
povoadas por diferentes sociedades indígenas que, 
depois do contato conflituoso com a civilização 
europeia, passaram muito tempo sem contar a 
própria história para os não índios. Até os autores 
mais jovens dessa reportagem, com menos de trinta 
anos, estudaram, nos livros didáticos da escola, uma 
história do Brasil que começava apenas em 1500 – a 
versão do colonizador europeu. “Ao observarmos 
qualquer mapa arqueológico do Brasil produzido até 
o final da década de 1950, verifica-se que os únicos 
sítios arqueológicos plotados são os sambaquis do 
litoral. Ou seja, não se considerava, até o final da 
segunda metade do século XX, a não ser em um 
restrito círculo acadêmico, que os índios tivessem 
um passado pré-colonial. Por essas fontes, tinha-se 
a impressão de que os índios chegaram ao Brasil 
junto com Pedro Álvares Cabral”, diz o arqueólogo 
Gilson Rodolfo Martins. 

No século XXI, Mato Grosso do Sul , o segundo 
estado brasileiro com maior população indígena no 
país, registra 73.295 indígenas autodeclarados no 
censo do IBGE de 2010, cerca de 3% da população 
sul-mato-grossense. São majoritariamente pessoas 
dos povos Guarani, Terena, Kadiwéu, Guató, Kini-
kinau e Ofaié, com ocorrências etnodemográficas 
registradas na literatura antropológica de indivíduos 
que se autoidentificam, ainda hoje, como Kamba 
(viventes na fronteira entre Brasil e Bolívia), Chama-
coco (habitantes na fronteira entre MS e Paraguai) 
e Atikum (nativos do interior de Pernambuco, 
mas convivendo, nos últimos anos, com os Terena 
de Nioaque). Muitos deles, pela primeira vez na 
trajetória dessas etnias, começam, literalmente, a 
reescrever suas histórias e a se fazer ouvir para muito 
além de aldeias, principalmente após a chegada de 
centenas de indígenas às universidades, e também 
pela rede de comunicação social proporcionada 
pela internet.

Diálogo de saberes
“A sociedade brasileira conhece muito pouco dos 

povos indígenas, e essa é uma das causas do precon-
ceito contra essas populações. Uma possibilidade de 
romper esse preconceito é o diálogo intercultural. 
Em relação à inclusão digital, esse diálogo depende, 
na minha opinião, da habilidade de se produzir mais 
conteúdo sobre os índios para os não índios. Projetos 
de inclusão digital podem ser ferramentas para for-
talecer as culturas indígenas e uma possibilidade de 
exercitar a interculturalidade numa sociedade plural 
como a brasileira”, diz o doutor em educação Neimar 
Machado de Sousa. Professor de filosofia intercultural 
na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 

Ao lado, o estudante 
Jovelson Gonçalves na 

Reserva Indígena de 
Amambai durante atividade 

do Jiga (Jovens Indígenas 
Guarani-Kaiowá em Ação).

Abaixo, índios Kaiowá e  
aldeia Te’ýikue (aldeia 

velha dos índios Kaiowá), 
registrados pelo fotógrafo 

José Louro durante visita de 
Cândido Mariano Rondon 

no início do século passado. 
Abaixo, à direita, dois 

índios Terena, combatentes 
na Guerra do Paraguai, 

com uniformes de 
oficiais em desuso.

Fonte: livro ”Índios do Brasil - do centro 
ao noroeste e sul de Mato-Grosso”

Reportagem:
Camila Emboava
Fabio Pellegrini
Marília Leite
Moema Vilela

Texto: 
Moema Vilela
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ele vê uma relação íntima entre a formação de pro-
fessores e acadêmicos indígenas com o aumento do 
uso das tecnologias e a chegada da cultura digital nas 
aldeias, sobretudo entre os mais jovens.

Na universidade onde Neimar de Sousa leciona, 
o último concurso aprovou, em 2013, o primeiro 
professor da etnia Guarani-Kaiowá, Eliel Benites, seu 
mais novo colega. Em suas pesquisas atuais, Benites 
aposta na construção de conceitos e concepções 
de mundo e de territorialidade para a elaboração 
de uma educação escolar indígena diferenciada e

Se notícias sobre as atualidades de algumas 
aldeias – redigidas, filmadas e gravadas pelos prota-
gonistas – podem estar a um clique do mouse, como 
teria sido o dia a dia de um Guató ou de um Kadiwéu 
há milhares de anos? Respostas a perguntas como 
essa só podem começar a ser esboçadas por meio, 
se não dos mitos, mas também da arqueologia. 
Como do “descobrimento” para trás não existem 
fontes escritas, o passado dos povos indígenas é in-
vestigado por meio dos testemunhos materiais que 
dele subsistem, os quais são metodologicamente 
examinados e analisados pela etnoarqueologia. O professor e ex-
-diretor do MuArq (Museu de Arqueologia da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul), Gilson Rodolfo Martins, acredita que, 
provavelmente, parte das culturas indígenas que hoje vivem em 
MS é originária de outros lugares. “Sabemos, por estudos etno-
-históricos, que os Guarani, por exemplo, são povos de origem 
amazônica. As datações mais antigas que temos até o momento 
sobre a presença dos mesmos em MS não ultrapassam as balizas 
cronológicas do século VI ou VII da nossa era. Como em outros 
lugares do sul e sudeste do Brasil, não se encontram em MS 
vestígios arqueológicos da tradição cerâmica tupi-guarani com 
datações mais recuadas. Datações mais antigas que essas, para 
a mesma tradição tecnológica de confecção de recipientes de 
cerâmica, só são encontradas em áreas do sudoeste amazônico. 
Percebe-se com isso que houve um grande movimento migratório 
protagonizado pelos antepassados dos atuais índios Guarani, no 
passado pré-colonial, o qual deve ter ocorrido por volta de mil 
anos antes do ‘descobrimento’ do Brasil.”

A respeito dos Terena e dos Kadiwéu, a crônica histórica 
colonial brasileira registra quando eles entraram na região do 
atual território sul-mato-grossense, no período de transição entre 
o final do século XVII e as primeiras décadas do XVIII, migrando 
oriundos da margem direita do rio Paraguai. “Os Terena e os 
Kadiwéu são eles mesmos os depoentes sobre o seu próprio 
passado. Eles trazem, no âmbito da oralidade de suas histórias 
e das suas tradições, explicações/versões sobre suas origens. O 
índio explica suas origens por meio de mitos, mas mesmo nos 
mitos há elementos factuais, empíricos. Nesse aspecto, eles são 
explícitos ao afirmarem que são migrantes do Chaco.”

Em MS há etnias cujo passado primordial é muito pouco 
conhecido e com menos estudos disponíveis, como é o caso dos 
Guató, por exemplo, ou também dos Kaiapó, hoje extintos, que 
viveram no Cerrado, no nordeste do estado. Há ainda outros 
grupos que precisam ser pesquisados, dos quais algumas etnias 

desapareceram antes da colonização ibérica. Por outro lado, o 
que pode ter acontecido também é que algumas culturas indí-
genas tenham trilhado dinâmicas culturais engendradas aqui 
mesmo, originárias de transformações em horizontes culturais de 
caçadores-coletores pré-históricos. Sobre os Guató, por exemplo, 
essa etnia desenvolveu uma cultura adaptada às peculiaridades 
ambientais do Pantanal. Podemos pensar que o modelo canoeiro-
-fluvial, desenvolvido por eles singularmente, se deu em um 
processo de adaptação às especificidades dessa paisagem. Essa 
dinâmica cultural se processou por séculos, possivelmente até 
por alguns milênios, para se caracterizar como aquele horizonte 
cultural encontrado pelo colonizador no início do século XVI.

Considerando-se que as sociedades indígenas do passado, 
em sua maioria, são definidas também por apresentarem uma 
forma sedentária de ocupação do espaço, vivendo em concen-
trações populacionais variantes entre dezenas e centenas de 
pessoas, as aldeias; praticantes e com conhecimento do manejo 
e domesticação dos vegetais por meio da horticultura e agricul-
tura, desvendar arqueologicamente quando elas surgiram nos 
permite também uma aproximação com as discussões sobre as 
origens da agricultura, etapa crucial do desenvolvimento da hu-
manidade. Isso nos remete a contextos pretéritos estabelecidos 
por volta de quatro mil anos atrás. 

Antes do período formativo das sociedades indígenas, em 
MS, como em outros lugares do Brasil, aqui viviam povos de 
caçadores-coletores pré-históricos. As datações arqueológicas 
mais antigas, obtidas até o momento, apontam para a presença 
do homem no território estadual por volta de doze ou treze mil 
anos atrás. Os sítios arqueológicos mais antigos de Mato Grosso 
do Sul, depositários dos vestígios de pedra lascada, fogueiras 
arqueológicas, pinturas e grafismos nas paredes de pedra de 
abrigos sob rocha, foram localizados, até o presente momento, 
na região nordeste do estado, na área de influência do alto 
curso do rio Sucuriu.

Ao lado, estatuetas 
sugerindo representação  
de uma família, descobertas 
em caverna na serra da 
Bodoquena. Abaixo, o 
arqueólogo Gilson Rodolfo 
Martins no Museu de 
Arqueologia da UFMS, que 
mantém expressivo acervo 
de artefatos arqueológicos 
encontrados em MS.
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Autonomia e autorrepresentação com trilha 
sonora (também) de Raul Seixas

Eliel Benites e Neimar de Sousa acompanha-
ram de perto o processo de inclusão digital ainda 
em curso na aldeia Te’ýikue, em Caarapó, onde o 
primeiro nasceu e viveu junto a aproximadamente 
700 famílias da etnia Guarani-Kaiowá. Em 2008 
foi criado um ponto de cultura no local, chamado 
de Teko Arandu – lugar de sabedoria. Iniciativa da 
aldeia e do Neppi (Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Mosaico de  
diversidade 

étnica
Se o tempo de séculos,  

ou de cada vida,  
é grande demais para  

caber em poucas linhas, 
rastros da história inspiram 

a conhecer mais da 
trajetória das etnias mais 

numerosas hoje em  
Mato Grosso do Sul.

(ou Ofaié-Xavante)

População aproximada: 60 (Funasa, 2010).
Família linguística: Ofayé.
Localização: a Terra Indígena Ofaié-Xavante está localizada 
em Brasilândia.

Um pouco de história: a primeira referência aos Ofaié os 
identificou à margem direita do rio Paraná, em 1617. Até o 
início do século XX eram milhares, em pequenos grupos e em 
constantes deslocamentos na região que vai da foz do Sucuriú 
até as nascentes do Vacaria e Ivinhema, vivendo de caça, pesca 
e coleta de frutas e mel – pelo gosto e pela lida com o último, 
ganharam a alcunha de “povo do mel”. Segundo estudos de 
Carlos Alberto Dutra, já eram em cerca de 60 em 2001, em 
luta pela sobrevivência da etnia.

Kaiowá
População aproximada: 31 mil em MS (Funasa, Funai, 2008).

Ñandeva
População aproximada: 13 mil em MS, PR, RS, SC e SP  
(Funasa, Funai, 2008).

Família linguística: Tupi-Guarani.
Localização: há oito postos indígenas guarani demarcados 
em MS (ISA, 2003).

Um pouco de história: na dissertação de mestrado, o 
antropólogo Kaiowá Tonico Benites reúne dados da literatura 
historiográfica e antropológica para mostrar que os subgrupos 
do tronco tupi-guarani presentes em MS, Guarani-Kaiowá e 
Ñandeva, continuam sua organização social centrada na famí-
lia extensa e até hoje vivem dispersos em amplo território no 
Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. São considerados povos 
agricultores, religiosos e guerreiros, que se encontram em 
certa medida em processo de disputa e conflito com os colo-
nizadores dominantes até o presente. Na interação com o não 
índio, em lugar de se desintegrar, aperfeiçoaram estratégias, 
flexibilizando sua organização social e conformando uma reali-
dade contemporânea caracterizada por um modo de ser (teko 
reta) múltiplo. Benites escreve: “O teko reta continua sendo, 
no entanto, um ñande reko, um ‘nosso modo de ser’, sempre 
contraposto ao karai kuera reko, modo de ser do não índio”.

(Kinikinao, Kinikinawa, Guaná)

População aproximada: 250 (Souza, 2005).
Família linguística: Aruak.
Localização: na aldeia São João - Terra Indígena Kadiwéu, e 
em aldeias Terena em Aquidauana, Miranda e Nioaque.

Um pouco de história: cronistas do período colonial regis-
tram a migração dos Aruak pela Bacia do rio Paraguai no século 
XVIII. Na década de 1840, Elliot e Leverger descrevem o papel 
dos Kinikinau na economia do sul de MS. Cem anos depois, 
os Kinikinau foram desaparecendo dos registros, a ponto de 
serem considerados extintos pelo órgão indigenista oficial, até 
que, em meados de 1990, conseguiram reconhecimento como 
povo único, com demandas socioculturais próprias.

População aproximada: 370 em MS e MT (Funasa, 2008).
Família linguística: Guató.
Localização: há núcleos na aldeia Uberaba, na ilha Ínsua  
em MS, e em aldeias de MT.

Um pouco de história: anotações de Cabeza de Vaca em 
uma expedição ao chamado Mar de Xaraés, no século XVI, são 
consideradas as primeiras referências a este povo canoeiro do 
Pantanal. A presença massiva de dispersos núcleos familiares 
Guató no Pantanal se transformou apenas no século XIX, no 
processo de ocupação da região. Já foram tidos como extin-
tos pelo SPI (Serviço de Proteção aos Índios) e reconhecidos 
novamente na década de 1970, a partir de expedições que os 
encontraram na ilha Ínsua, ao norte de Corumbá.

específica, considerada por ele ainda uma lacuna nos 
programas de formação de professores indígenas no 
Brasil. Isso, junto da constituição de um grupo de 
pesquisadores indígenas Kaiowá e Guarani que possa 
atuar junto às comunidades, é fundamental para o 
estabelecimento de um verdadeiro diálogo. “Hoje eu 
vejo a própria proposta de educação escolar indígena 
em busca, nesse sentido, de dialogar com os saberes 
sem perder o nosso. Hoje é necessário fortalecer o 
nosso saber, que muitas vezes está enfraquecido pela 
própria escola mesmo, no processo de escolarização
das escolas Guarani-Kaiowá. E em que 
sentido esse diálogo seria? A escola ser 
um espaço em que a comunidade pos-
sa reconstituir os conhecimentos tradi-
cionais, mas ao mesmo tempo com a 
possibilidade de dialogar com outros, 
travar também outros conhecimentos, 
as ciên cias, todo conhecimento acadê-
mico, para a gente poder dialogar, mas 
sem deixar o nosso.”

Para saber mais:  
http://pib.socioambiental.org
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Guató

Kadiwéu / Kinikinau

Terena / Kinikinau

Guarani

Ofaié

das Populações Indígenas da Universidade Católica 
Dom Bosco), mantido com apoio do governo federal 
e de parceiros, como a prefeitura de Caarapó e a 
UFGD, o projeto incluía, de início, a instalação de um 
laboratório de informática com kit multimídia, acesso 
à internet via satélite e a criação de um portal bilín-
gue, em português e em guarani, atualizado pelos 
moradores. Tudo a ser articulado a partir da Escola
Municipal Indígena Nhandejara, localizada na aldeia. 
Esse projeto desencadeou uma série de oficinas de 
vídeo e fotografia, reuniões e eventos que alimen-
taram uma grande mudança, agora não só mais 
na aldeia Te’ýikue. “A internet se tornou ao mesmo 
tempo o espaço onde os Guarani poderiam postar 
informações da aldeia para a sociedade não indígena 
e o lugar onde eles poderiam acessar arquivos rele-
vantes para suas demandas por território, educação, 
saúde e denúncias de violências.” 

Um centro de documentação foi criado com o 
objetivo de permitir que os índios tivessem acesso, 
nas aulas de história, aos documentos produzidos 
sobre eles. “Esses documentos estavam dispersos em 
locais distantes − por exemplo, no Arquivo Histórico 
Nacional no RJ, no Arquivo Nacional em Assunção 
[Paraguai], na Argentina, em Cuiabá e mesmo em 
Campo Grande, onde havia, no Neppi, um centro de 
documentação com informações produzidas e digi-
talizadas pelos próprios índios.” A ideia era que eles, 
através da internet, não precisassem vir até Campo 
Grande para pesquisar esses materiais, mas pudessem 
consultá-los de lá e, sobre eles, refletir criticamente, 
apropriando-se da própria história mediante o exercício 
do direito à memória. “Um elemento que me chamou 
a atenção nesse processo de inclusão digital é que os 
Guarani e Kaiowá passaram a produzir versões próprias 
e releituras do que saía sobre eles nas mídias regionais 
e nacional. Se saía um episódio de violência contra os 
Guarani, a matéria era copiada no site do ponto de 
cultura e reescrita, apontando as diferenças de inter-
pretação por parte da comunidade”, conta Neimar.

A mesma motivação de análise crítica sobre a 
mídia nacional fica patente também no blog da Aty 
Guasu, a Grande Assembleia dos Guarani Kaiowá. 
Entre cinco assuntos principais destacados nas abas 
do blog, um é mídia. Nas “análises de mídia” estão 
publicados comentários da assembleia sobre as 
reportagens em que figuram os Guarani. Em textos 
simples ou elaborados, conjugados em português 
padrão ou não, todos trazem a mesma reclamação 
contra reportagens que não apresentam informações 
verdadeiras sobre eles, ocupadas, em vez disso, por 
imagens estigmatizadas e superficiais.

(Kaduveo, Caduveo, Kadivéu, Kadiveo)
População aproximada: 1.346 (Funasa, 2009).
Família linguística: Guaikuru.
Localização: vivem nas aldeias Bodoquena, Campina, Tomázia 
e São João. A Terra Indígena Kadiwéu, cuja demarcação foi 
concluída em 1981, está localizada no município de Porto 
Murtinho.

Um pouco de história: há registros sobre os Guaikuru 
desde as expedições ao Chaco no século XVI. Anotações 
detalhadas sobre população e modo de vida Kadiwéu fo-
ram feitas no século XIX por muitos autores, como Guido 
Boggiani, seguidos, no século seguinte, por pesquisas de 
antropólogos como Lévi-Strauss e Darcy Ribeiro. Durante 
a Guerra do Paraguai, como recompensa pela participação 
vitoriosa do lado brasileiro, ganharam o território em que 
vivem hoje.

População aproximada: 24.776 em MS, MT e SP (Funasa, 2009).
Família linguística: Aruak.
Localização: em MS, espalhados principalmente entre Miranda, 
Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, 
Nioaque, Rochedo, Porto Murtinho e Dourados. 

Um pouco de história: provenientes do Chaco, entraram em 
território sul-mato-grossense a partir do século XVIII, inicial-
mente pela bacia do rio Miranda. Pelos contatos intensos com 
o não índio obtiveram grande integração à população regional. 
“Por uma tática de sobrevivência, aceitavam com facilidade as 
regras do dominador, apesar de manter elementos profundos 
que lhes davam – e ainda dão, apesar de ressignificados – coe-
são social e psicológica como povo, tais como: a agricultura, 
a língua, a dança e as festas”, escreve o Terena Wanderlei 
Dias, na dissertação “Aldeia indígena de Limão Verde: escola, 
comunidade e desenvolvimento local” (2004).

Áreas de maior 
concentração das  
etnias indígenas em  
Mato Grosso do Sul
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Na posse do direito à voz, no registro e na di-
vulgação do cotidiano da aldeia, na possibilidade 
de se autorrepresentar para romper estereótipos e 
reelaborar-se na própria subjetividade, a experiência 
da aldeia guarani Te’ýikue se encaixa muito bem 
entre os casos analisados pela historiadora (UnB) e 
doutora em ciências da comunicação (USP) Eliete da 
Silva Pereira, na pesquisa que desenvolveu sobre a 
presença indígena brasileira no ciberespaço e suas 
implicações na transformação cultural e a redefini-
ção de identidades. Na dissertação de mestrado que 
resultou no livro “Ciborgues indígen@s: a presença 
nativa no ciberespaço” (2012), Eliete Pereira tenta 
analisar como as redes digitais e os fluxos comuni-
cativos que elas geram criam novas formas de ser 
e estar nos mundos indígenas. Segundo os dados 
pesquisados por ela, os primeiros registros de parti-
cipação indígena na internet no Brasil são de 2001, 
principalmente em sites, blogs, redes sociais e portais, 
em um processo orientado e estimulado pelas políti-
cas públicas de inclusão digital, notadamente pelos 
pontos de cultura e pelo Programa Gesac (Governo 
eletrônico – serviços de atendimento ao cidadão), dos 
ministérios da Cultura e das Comunicações do gover-
no federal. Comparando-se os anos 1980, quando 
o ex-cacique Xavante Mario Juruna, eleito deputado 
federal, levava pelos corredores do poder em Brasília 
um gravador para deixar registradas as promessas 
dos políticos, com a chegada dos primeiros blogs 
indígenas na rede mundial de computadores, Eliete 
Pereira percebe que “os recursos oferecidos pela in-
ternet, como a propagação, a divulgação e as vozes 
indígenas, ganham outro sentido, muito além da 
adaptação às regras da democracia representativa, 
simbolizada pelos partidos políticos e pelo Congresso 
Nacional”.

A conexão digital para esses grupos parece su-
blinhar a expressão das diferenças e dos vínculos 
sociais, ao mesmo tempo em que estimula também 
uma reelaboração de repertórios culturais. “Quando 
eu chegava na aldeia para as oficinas, notava que os 
jovens estavam usando a internet pra fazer pesquisas 
sobre músicas do Raul Seixas e de sucessos sertane-
jos, apesar do planejamento inicial de que a internet 
fosse utilizada para fortalecer a língua indígena”, 
diz Neimar Sousa. Mesmo que a produção seguisse, 
como segue até hoje, em língua guarani, o interesse 
dos jovens era também por produtos da cultura de 
massa. “Eles estavam exercendo nada mais, nada 
menos do que sua autonomia. Nesse sentido, a in-
clusão digital indígena foi um aprendizado para nós, 
de que não estávamos proporcionando a inclusão da 
internet entre os Guarani e Kaiowá, mas a chegada 
deles à internet mediante seus textos e versões. 
Exemplo disso foi a chegada da língua guarani na 
internet. Em pouco tempo, foi possível apresentar no 
ponto de cultura a Vikipetã, Wikipédia em guarani; 
e o Google, mecanismo de busca que no início do 
projeto só oferecia a possibilidade de pesquisar em 
língua quíchua, começou a oferecer aos internautas 
a opção em guarani.”

Esse intercâmbio é potencializado pelo fato de que 
o acesso não está só nos computadores. “Muitos jo-

vens estão conectados todos os dias pelo celular. Eles 
passaram a produzir pequenos vídeos e fotografias, 
fazem denúncias de problemas internos e de violên-
cia, dão a notícia antes de todo mundo. O conceito 
de inclusão digital foi se ampliando, apropriado de 
maneira rápida pelos jovens Guarani e Kaiowá. Eu 
tenho mais de dois mil contatos de Guarani e Kaio-
wá no Facebook, sabendo que é uma parcela muito 
pequena dos que estão nessa rede social.” 

Batizado pela mãe como Ava Poty Rendy, ho-
mem guarani (ava) que é a flor do brilho do sol, o 
professor de educação física e promotor da cultura 
Guarani-Kaiowá Ismael Morel também considera 
que a mudança de mentalidades tem sido favorecida 
por esse novo modo de lidar com as tecnologias. Na 
mesma semana em que concedeu a entrevista para 
a reportagem, Ava Poty Rendy conta que copiou, 
de uma moça com quem trabalha, a música que a 
mãe dela cantava em casa, em guarani. “Ela falou: 
‘Minha mãe cantou uma música que eu achei legal’ 
e tocou no celular o que tinha gravado. Falamos: ‘é 
mesmo, é legal’, e todo mundo do trabalho passou 
do celular dela por bluetooth para o próprio celular.” 
Uma canção que, se não ficasse no registro nem das 
lembranças da filha, poderia não estar na história de 
nenhum CD, e que mostra que a memória dos Gua-
rani e Kaiowá hoje em dia está também na nuvem e 
nos discos rígidos de computadores, câmeras digitais 
de foto e vídeo, aparelhos de mp3 e celulares.

Novas teses sobre velhos mundos
“Quando a América, o Brasil e MS foram ‘desco-

bertos’ − em um passado relativamente próximo, se 
compararmos com a longevidade do passado pré-
-colonial − já havia milhões de pessoas vivendo neste 
continente, distribuídas por muitos povos indígenas 
distintos. Ao falarmos em um ‘novo mundo’, fala-
mos no sentido de um novo território sociocultural 
além do europeu. Após o ‘descobrimento’, foi se 
construindo um novo discurso sobre a história do 
lugar, que passou a ter uma história ‘oficial’, a qual 
não levava em conta o passado indígena anterior 
ao século XVI, como também não apresentava o 
indígena como participante dessa história ‘oficial’”, 
reflete o arqueólogo Gilson Martins sobre o legado de 
conflitos e incompreensões entre índios e não índios. 
Uma das esperanças à gradual transformação deste 
cenário, composto por falsas representações, pode 
estar nas cada vez mais numerosas versões de histó-
rias indígenas, agora escritas não só por movimentos 
sociais e antropólogos interessados em compreender 
as diferentes culturas que convivem no Brasil, mas 
tendo os próprios índios como autores. Em MS, há 
hoje pelo menos 800 acadêmicos indígenas nas uni-
versidades que participam do projeto Rede de Saberes 
de apoio à permanência no ensino superior − UCDB, 
UEMS, UFMS e UFGD −, de cursos interculturais, 
além dos acadêmicos de outras instituições, como 
a Anhanguera-Uniderp e a Unigran. Alguns deles, 
matriculados em programas de pós-graduação, já 
defenderam teses e dissertações que, não raro, ini-
ciam com uma abordagem da própria etnia e com 
o relato da trajetória pessoal do autor dentro dela.
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Nas fotos:
Praça Oshiro Takimori (em frente ao Mercado 

Municipal de Campo Grande); artesãos Terena 
na plataforma de embarque e em janela da estação 

Taunay (Miranda); comemoração na aldeia Buriti 
no dia do índio, em 2013.

Nas fotos:
Praça Oshiro Takimori (em frente ao Mercado 

Municipal de Campo Grande); artesãos Terena 
na plataforma de embarque e em janela da estação 

Taunay (Miranda); comemoração na aldeia Buriti 
no dia do índio, em 2013.

Rosaldo de Albuquerque Souza, de etnia Kiniki-
nau, teve o filho Richard Kini curado de uma doença 
com uma reza tradicional, feita por uma indígena 
que, receptora da tradição de suas antepassadas 
para o trato com os bebês, hoje é esposa de um 
pastor evangélico. Na trilha sonora do aparelho de 
som da casa de Rosaldo tocará Beethoven, Luan 
Santana, Beatles ou um grupo de rap de Dourados 
que canta em guarani e atende por “bro”, redução 
da palavra inglesa para irmãos, os Brô MC’s? Na teia 
de uma só reportagem, é possível puxar muitos fios 
do trançado de uma história antiga: desde a che-
gada dos portugueses no Brasil, índios e não índios 
reconfiguram a identidade cultural motivados por 
esse contato.

Segundo o censo do IBGE de 2010, em dez anos 
houve declínio da população indígena autodeclara-
da na área urbana em todos os estados da região 
sudeste, sul e centro-oeste, com exceção de MS, que 
registrou, pelo contrário, expressivo crescimento, 
inclusive na capital. O fato, apartado de pesquisa 
contextualizada, pode sugerir vários significados ou 
interpretações, como um maior número de pessoas 
que, não tendo se declarado indígena em 2000, 
começou a se reconhecer como tal. De qualquer 
maneira, se processos como a urbanização, a esco-
larização, a globalização, a catequização e a evan-
gelização têm trazido mudanças culturais radicais 
para o modo de vida dos povos indígenas, mesmo 
dentro das cidades há movimentos de reconstitui-
ção e rememoração de práticas e conhecimentos 
antigos – alguns considerados extintos até bem 
pouco tempo.

Rosaldo Souza diz que sabe mais da língua 
nativa do que a própria mãe. “Os antigos falavam 
o idioma entre si, mas não permitiam ensinar para 
os filhos. Conheço a língua porque pesquisei muito 
com minha avó, que faleceu recentemente, e com 
meu tio, Leôncio Anastácio.” Por cerca de quase 
meio século, os Kinikinau (ou Kinikinawa) foram 
tidos como extintos. Depois de grandes perdas 
humanas e transformações das relações sociais 
decorrentes da Guerra do Paraguai (1864-70) e, 
mais tarde, com o fim da última aldeia reconhecida 
como pertencente ao grupo, os Kinikinau ficaram 
escondidos entre os Terena, mais numerosos. Com 
a escassez de registros em documentos oficiais, 
recenseamentos e estudos realizados entre o final 
do século XIX e o começo do XX, os Kinikinau 
foram desaparecendo do papel. Mesmo a Funai 
começou a requisitar que os indígenas dessa etnia 
se declarassem Terena, uma vez que até renomados 
antropólogos, como Roberto Cardoso de Oliveira, 
publicavam a notícia dessa morte anunciada. Em 
1976, Cardoso de Oliveira escreveu que os Kini-

”A indianidade é um   

projeto do futuro, 

não uma memória do 

passado” 

Eduardo Viveiros de Castro, 

antropólogo, em entrevista para a 

revista Prisma Jurídico (2011).

Nenhuma socieda-
de é estagnada no 
tempo. E o fato de 
mudarem, ass im 
como nós também 
mudamos, não quer 
dizer que percam 
sua identidade. Se 
as culturas são di-
nâmicas, também as 
identidades mudam 
e se transformam. 

Antonio Brand, que 
foi professor, doutor 

em história e fundador 
do Programa Kaiowá-

-Guarani do Neppi, 
falecido em 2012.



Mais de 500 anos 
     negociando identidades

Aprendendo  
a se reconhecer

O CASO KINIKINAU
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Os olhos de Rosaldo de Albuquerque Souza, da 
cor do tamarindo, brilham na moldura da pálpebra 
puxada quando ele sorri ao contar do mito que 
aprendeu sobre a origem dos homens. “Existia 
um criador que fez todas as coisas e colocou o 
homem como dono de tudo. Ele devia produzir 
tudo, alimentação, roupa, cuidar dos animais. Era 
uma só família.” Rosaldo conta a história de que, 
um dia, ao voltarem para casa depois do trabalho, 
os homens teriam encontrado as mulheres e as 
crianças chorando, gritando e pedindo socorro. 
Todos da comunidade estavam sem olhos. Tinham 
sido atacados por um animal. Os homens correram 
a procurar um vestígio, encontraram um rastro de 
ave. “Era a ema, que estava dormindo, bem farta 
com os olhos das pessoas.” Depois de matarem a 
ema, os homens foram perguntando quem tinha 
um olho quase azul, outro meio esverdeado... “Eles 
foram perguntando e cada um recebeu de volta 
seu olho. Quem recebeu a mesma cor de olho foi 
formando um grupo. Quem tem olho azul faz 
seu grupo de olho azul, quem tem olho preto fica 
junto. Quem ficou sem olho também ficou por ali. 
O que existe é devido a esse episódio. A divisão 
que existe hoje é em função desse momento da 
criação. Criou o povo do mundo todo.”

Biólogo, professor e mestre em desenvolvimen-
to sustentável pela Universidade de Brasília (Unb), 

“O fato de eu tomar 
chimarrão não vai me 
transformar num gaú-
cho”, brinca José Francisco 
Sarmento, nascido em 
Angra dos Reis, litoral do 
Rio de Janeiro, que vive em 
Mato Grosso do Sul desde 
1995. Doutorando em 
educação e coordenador 
do curso de design na 
UCDB, José Francisco tra-
balha há mais de dez anos 
no Núcleo de Estudos e 
Pesquisas das Populações 

kinau estavam fadados a desaparecer “ainda no 
presente século”; teriam se dispersado e ido viver 
em algumas aldeias Terena depois da expulsão “de 
suas terras por um civilizado que as teria comprado 
do estado do Mato Grosso”. 

Rosaldo Souza é, ele mesmo, um caso exemplar: 
na sua primeira carteirinha da Funai, dos anos 1990, 
foi inscrito como Terena. “Nosso povo ficou inserido 
em outros grupos como forma de sobrevivência”, 
explica. Depois de um trabalho intenso de afirmação 
identitária, os Kinikinau, estimados em cerca de 250 
pessoas em 2005, começam a mostrar a cara – e os 
cantos, as rezas, as histórias, a cerâmica, as danças, 
o modo de ver o mundo. O reconhecimento da 
Funai veio ainda na década de 1990, parte de um 
processo de luta por visibilidade e aceitação oficial 
que desembocou, entre outras conquistas, na rea-
lização de reuniões, como o Seminário dos Povos 
Resistentes (Corumbá, 2003) e o Seminário Povo 
Kinikinawa: Persistindo a Resistência (Bonito, 2004).

Para o não índio, começar a observar essas 
realidades requer um esforço e uma sensibilidade 
ímpares, uma vez que as referências e os modos de 
pensar podem ser tão diferentes quanto as línguas 
em questão. “Para aprender o conhecimento tradi-
cional indígena você tem que ter uma estrutura epis-
temológica. Ou seja, você tem que ter algum cerne 
principal no qual essas lógicas se tornam lógicas 
dentro de você”, explica delicadamente Eliel Benites, 
ao ser perguntado se a história Guarani-Kaiowá so-
bre a origem da Terra, que ele contava, poderia ser 
chamada de mito, lenda... Qual seria uma palavra 
adequada? “Hoje tem vários termos, mito, história, 
conto... mas para nós isso é iñeypyr”, que se chama 
‘o início’. Os termos se colocam depois, para a gente 
se expressar na língua portuguesa.”

Indígenas (Neppi). Isso significa também que ouve, 
há tempos, a conversa de que um indivíduo não é 
menos índio porque mora na cidade, faz faculdade, 
usa tênis importado, anda de carro... Segundo José 
Francisco, não é o uso de objetos de uma outra cultura 
que identifica um sujeito. A identidade está sempre 
relacionada à ideia de alteridade, ela se ressignifica, 
não é estática, mas isso não quer dizer que, por não 
ser fixa, o indivíduo a deixa e passa a ser o outro. “O 
fato de um índio usar ferramentas e instrumentos 
originários do mundo não índio não faz com que ele 
deixe de ser indígena. Passamos hoje por um processo 
muito interessante, em que todos nós vivemos nessas 
fronteiras, que não impedem de sermos o que somos, 
de vivermos o que identificamos como nosso.”

José Francisco na aldeia 
Te'ýikue durante encontro 

do Fórum de Discussão 
sobre Inclusão Digital nas 

Aldeias (Fida).

“PARA APRENDER 

O CONHECIMENTO 

TRADICIONAL 

[...] TEM QUE TER 

ALGUM CERNE 

PRINCIPAL NO 

QUAL ESSAS 

LÓGICAS SE 

TORNAM LÓGICAS 

DENTRO DE VOCÊ.”
Eliel Benites,  

professor Guarani-Kaiowá
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Rosaldo Souza é Kinikinau, e essa é uma das histórias 
que aprendeu de seus antepassados. Para preservar 
relatos assim, um trabalho suado de afirmação e 
legitimação vem se desenvolvendo nos últimos anos 
entre os membros de sua etnia, depois de passarem 
cerca de meio século considerados extintos. Invisí-
veis ao olhar do branco no meio dos Terena, foram 
obrigados a se declarar dessa etnia por muito tempo 
até pelo órgão indigenista nacional. Um sintoma da 
dificuldade de se reconhecer Kinikinau, desde esta 
época até bem recentemente, depreende-se da dife-
rença de dados em recenseamentos muito próximos 
no tempo. Em 1998, a prefeitura de Porto Murtinho 
realizou um censo na aldeia São João que apontou a 
existência de 58 Kinikinau, entre 195 índios vivendo 
na reserva Kadiwéu. Em 2003, declararam-se Kini-
kinau cerca de 180 indivíduos. O depoimento de 
um líder Kadiwéu, citado no trabalho de referência 
dos professores José Luiz de Souza e Giovani José 
da Silva, ajuda a explicar um pouco da resistência 
dos Kinikinau em revelar a própria etnia. Martinho 
da Silva Kadiwéu, em depoimento ao antropólogo 
Jaime Garcia Siqueira Jr., mostra o estabelecimento 
de relações nos anos 1940 entre Kinikinau e Kadiwéu 
– a quem os primeiros deviam o trabalho de agricul-
tura, em que se destacavam, em troca de proteção 
e permanência no território. O depoimento revela 
também o desconhecimento do líder Kadiwéu das 
diferenças entre Kinikinau e Terena. Ambos descen-
dem dos Guaná, um dos grupos de origem Aruak que 
migrou pela Bacia do rio Paraguai, chegando desde 
as margens do rio Apa até o rio Negro. 

Os Guaná, entre eles Terena e Kinikinau, são 
conhecidos por serem exímios agricultores, aprecia-

dores do milho, pertencentes à família linguística 
Aruak. Parecidos, mas diferentes, explica Rosaldo 
Souza. No mestrado em desenvolvimento sus-
tentável na UnB, ele registrou um pouco dessas 
características e do processo de reconstrução iden-
titária dos Kinikinau em MS, cuja singularidade é 
tão forte que, apesar de ter sido silenciada por 
décadas, se manteve viva em manifestações lin-
guísticas, artísticas e culturais próprias, bem como 
em hábitos de alimentação e saberes tradicionais, 
como os de cura e parto. Atualmente, existem 
cerca de 250 indígenas dessa etnia espalhados em 
aldeias sul-mato-grossenses de maioria Kadiwéu 
ou Terena, sendo a maior concentração na aldeia 
São João (Kadiwéu), em Porto Murtinho, onde 
Rosaldo Souza nasceu.

Para ele, uma chave para a compreensão dessa 
realidade híbrida é a diferença entre identidade e 
identificações. Para explicar a ideia, dá o exemplo da 
própria história. “Minha identidade é de caiçara, já que 
venho de um lugar em que desde criança eu pescava 
no mar, andava de canoa... e isso reflete no que eu 
faço, mesmo não estando lá. Por exemplo: eu pinto 
canoas, estou escrevendo uma história infantil em que 
a menina mora numa ilha... Só que eu também tenho 
identificações: eu amo o Pantanal, me identifico com 
a vida pantaneira. Identificação é aquilo que o mundo 
nos apresenta e com o que a gente se identifica.” 

No mundo globalizado, auge da sociedade de 
consumo, identificações não faltam no mercado. Há 
quinze anos, quando José Francisco dava aula de pu-
blicidade, falava-se muito em público-alvo, o conceito 
de um público específico potencialmente consumi-
dor de um produto. Em 2013, ele crê que é quase 
impossível falar disso quando temos sujeitos que se 
identificam com coisas muito diferentes ao mesmo 
tempo, independente de idade, estrato social, renda, 

sexo ou mesmo origem étnica. “O interessante é 
que esses povos indígenas estão negociando isso 
há mais de quinhentos anos. A grande virtude é, 
depois de tanto tempo, eles manterem a identida-
de.” Das questões da arte e do design na publici-
dade, José Francisco passou para o interesse pelo 
grafismo Guarani-Mbya, tema de seu mestrado, e 
pela cultura material das comunidades tradicionais 
de MS, que o fizeram se aprofundar no estudo 
sobre essas culturas e se traduzem hoje em um 
doutorado sobre cultura digital em comunidades 
indígenas. “Até me parece que nessas comunida-
des a reflexão e a discussão dessas questões são 
maiores que em nossa sociedade, pois o uso da 
tecnologia não é naturalizado. Tudo é discutido. 
Qual escola queremos? Internet para quê? Isso, 
junto da universidade, é uma grande estratégia de 
renegociação de identidade das etnias indígenas 
no cenário contemporâneo.” 

Rosaldo Souza com peça 
de cerâmica Kinikinau: 
processo de reconstrução 
identitária.

”EU ME IDENTIFICO 

COMO INDÍGENA 

KINIKINAU, EM 

QUALQUER LUGAR 

QUE EU VÁ, MAS 

TAMBÉM SOU UM 

MILITANTE DA 

CAUSA INDÍGENA 

EM GERAL...” 
Rosaldo Souza
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...uma questão de pertencimento 
étnico diferenciado das demais 
etnias. Você tem uma questão 
de identificação própria com a 
sua comunidade, com sua terra 
originária, e tem um segundo 
período na história em que já 
não há mais a terra originária. 
Aí você precisa realmente se 
identificar como Kinikinau através 
do pertencimento. Como se chega 
a esse pertencimento étnico 
se você não está na sua terra e 
muitas vezes está dentro de uma 
comunidade Terena ou Kadiwéu?

Então, ser Kinikinau é se autodeterminar. É um fator mais de sentimento próprio 
do que de assimilação da cultura na qual se está localizado e convive. Entendo 
ser Kinikinau como uma questão sentimental: como isso está envolvido na minha 
história e como eu estou envolvido na história deste povo.

Guilherme Lencine, da aldeia Aldeinha (Anastácio-MS),  
acadêmico de direito da UCDB.

Nossa etnia originalmente mesmo 
é Tavyterã, não Guarani-Kaiowá.  
Os estrangeiros, quando veio aqui 
no Brasil, que trocou o nome da 
etnia. Mesmo assim, é Guarani, 
chamado como a linguagem 
materna. E Kaiowá quer dizer que 
vivia no mato, é o que significa 
essa palavra. Tavyterã é uma etnia, 
um grupo, pacífico, humilde. 
Dentro da luta é que a gente vê 
a reação do Kaiowá-Guarani e 
também do Guarani-Ñandeva.  
Nós reagimos à violência na base 
da cultura, na reza, porque a nossa 
maior arma é a nossa reza 

para defender nosso corpo, nosso grupo, nosso território. Desse Kaiowá-Guarani 
a gente se orgulha. Estou em Campo Grande e não é por causa disso que vou 
perder minha cultura, minha linguagem materna. Não vou deixar minha cultura 
tradicional, espiritualmente não posso deixar. Então me orgulho de ser índio.  
Eu nasci índio e vou morrer índio, né?

Nito Nelson, cacique da aldeia urbana Água Bonita e presidente  
do Conselho Estadual dos Direitos do Índio (Cedin).

...pertencer a um povo que há mais 
de 500 anos sofre um processo de 
colonização e enfrenta problemas 
de negação dos direitos previstos 

na Constituição, preconceito e 
discriminação. Ser Terena é ter garra 

para enfrentar essas dificuldades 
e ter o espírito de querer vencer. 

Por eu ter crescido na cidade, 
falo pouco e só entendo algumas 
palavras da língua materna. Hoje, 

procuro falar para meu filho de três 
anos que ele é Terena, e ensinar a 
língua. Eu e o pai dele estamos na 

cidade, mas ele está na aldeia, o 
lugar onde mais gosta de estar. 

Quero que, quando ele começar a falar e entender a sociedade,  
fale: “eu sou indígena”.

Simone Eloy, da aldeia Ipegue (Aquidauana-MS), bacharel em direito  
e assistente administrativa do projeto Rede de Saberes.

Nascido e criado na aldeia Te’ýikue, em Caara-
pó, onde vive, Eliel Benites se tornou o primeiro 
professor indígena da etnia Guarani-Kaiowá na 
UFGD, lotado para o ensino de ciências da natu-
reza em julho deste ano. Ele recebeu a primeira 
escolarização na aldeia, mas, na quinta série da 
época, teve de ir à cidade completar a formação. 
Em 1997, Eliel foi o primeiro professor a dar au-
las em guarani na Te’ýikue, depois de muito ter 
traduzido para os alunos, no passado, as aulas 
de professores não indígenas. Graduado tanto 
no magistério normal como em licenciatura indí-
gena, hoje mestrando em educação pela UCDB, 
ele observa que o percurso que cumpriu na edu-
cação formal o fez perceber bem a necessidade 
de reelaborar a proposta pedagógica do ensino 
indígena, de modo que ela contribua para valori-
zar os costumes tradicionais e também olhe para 
os desafios do processo de troca cultural.

Conte um pouco do seu percurso até chegar 
a dar aulas na universidade.
A princípio eu queria estudar para não ser indígena. 
Comecei a estudar vivenciando um outro modo de 
vida com pessoas da cidade, filhos de produtores 
rurais, e isso criava em mim uma vergonha de ser 
indígena. Eu via como alternativa melhor deixar a 



Construções  
     do sagrado

Eliel Benites, primeiro professor universitário  
Guarani-Kaiowá na UFGD.
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minha aldeia – a própria escola me ensinava isso, a 
estudar bastante, não pra ajudar minha comunidade, 
mas pra eu me dar bem na vida particularmente. 
Mas, a partir do envolvimento com o movimento dos 
professores, fui desconstruindo isso. Eles cobravam a 
importância dos valores, de ser Guarani-Kaiowá. Foi 
um conflito pra mim, eu me cobrava muito. Toda 
essa situação me fez, ao longo do tempo, amadu-
recer o papel de professor que eu tenho hoje. Essas 
tensões que aconteceram no processo de construção 

da identidade – a formação acadêmica, a relação 
com os movimentos sociais e a desconstrução 
da concepção que eu tinha sobre a vida – foram 
um grande ganho, contribuíram para ver melhor 
minha realidade, até para poder defender melhor. 
Nesse sentido, a gente começou a construir pro-
postas de um ensino específico para fortalecer os 
valores culturais na educação escolar indígena.

Que valores devem ser priorizados na edu-
cação escolar indígena?
Os valores que eu vejo são a língua, a forma 
de ser Guarani-Kaiowá, ou seja, a forma de se 
relacionar com as pessoas, de estar na aldeia, de 
viver, de ver a qualidade de vida com outro olhar; 
valorizar nossa espiritualidade, nossa visão de 
mundo, o conhecimento que temos em relação 
ao mundo, os cantos, a reza, a explicação sobre 
a origem da Terra – todos esses conhecimentos 
tradicionais que fazem parte da nossa cultura e 
que contribuem para a gente analisar o mundo, 
esses valores que se transmitem claramente pela 
linguagem. 

Todo dia, ao acordar e antes de dormir, Eliel 
Benites faz o jehovasa, um tipo de reza. “O dia 
inteiro é um caminho para cada pessoa. Quando a 
gente acorda tem um caminho a percorrer durante 
o dia. Quando levanta, começa e faz o jehovasa. 
Isso é para tirar as coisas ruins na caminhada do dia, pegar as 
coisas boas e colocar em mim, para tirar todo tipo de ruindade, 
problemas, brigas, doenças, acidente, até a morte. Você nunca 
sabe quando vai morrer.”

Há rituais Guarani-Kaiowá que se mantêm hoje, enquanto 
outros são lembrados. É o caso do rito de iniciação dos meninos, 
kunumí pepy. “Os meninos de 10 a 12 anos fazem perfuração 
de lábios, o que significa que aquela pessoa está pura diante 
de Deus. Tudo que ela faz dá certo, o que ela planta dá frutos, 
em todo lugar que ela está as pessoas se alegram com ela. As 
meninas no processo de passagem, na primeira menstruação, 
também teriam uma primeira cerimônia, mas isso está enfra-
quecido hoje.”

Para ajudar a manter o modo de vida, a Casa de Reza (Oga 
Pysy) foi criada em 2010 no espaço da escola da aldeia Te’ýikue. 
Construída com um só cômodo, em forma de círculo, e coberta 
de sapé do chão até o teto, ela “é um espaço espiritual, onde 
atua o rezador junto com o professor de uma forma muito 
tranquila, dialogando no sentido de trabalhar essa mitologia, os 
cantos, a dança, o conto do sol e da lua, cantando e rezando. 

As palavras belas para constituir essa sensibilidade Guarani-
-Kaiowá”. 

Mesmo assim, Eliel Benites conta que a inserção da Casa 
de Reza no currículo da escola apresenta desafios no dia a dia. 
“Como manter rotineiramente essas atividades é um deles; o 
outro é a própria compreensão do professor indígena da im-
portância disso, porque eles se formam nas escolas ocidentais e 
não conseguem enxergar essa perspectiva diferente. A inserção 
no currículo da escola traz a tendência muitas vezes de fazer a 
Casa de Reza se tornar uma parte da disciplina, e não é essa a 
nossa intenção. O objetivo é ultrapassar esse limite, é se tornar 
um eixo da escola.”

Para Eliel, problemas familiares, de violência social, suicídio, 
drogas e bebidas são consequência da falta desse equilíbrio cons-
truído internamente, que podiam encontrar ótimo remédio nos 
valores tradicionais. “O Guarani-Kaiowá é um ser que pode, com 
seus desafios, ensinar toda a sociedade a enfrentar as dificuldades 
modernas que enfrentamos hoje, ensinar para movimentos sociais 
inclusive, porque buscamos alternativas de vida de uma forma 
espiritualizada, a partir da nossa trajetória histórica.”

Casa de Reza de Caarapó 
(abaixo) e momentos 
da inauguração da 
Casa de Reza (Oga Pysy) 
do rezador Lídio.
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Imagens de:
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2. VALDECIR DUARTE (YVY KATU)
3. LUANA DA SILVA (JAGUAPIRU)
4. AHLINE ROSA (AMAMBAI)
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Oficinas habilitam jovens  
a documentar e difundir  
imagens de suas aldeias

Em 2010, o projeto AVA MARANDU – Os 
Guarani Convidam promoveu uma série de 
atividades voltadas aos direitos humanos 
e à cultura dos povos Guarani, realizadas 
pelo Pontão de Cultura Guaikuru 
(Associação Cultural Oficina de Criação 
Teatral), em parceria com o Ministério 
da Cultura e a Organização das Nações 
Unidas. Entre as iniciativas, doze oficinas 
de cinema e fotografia foram oferecidas 
em diferentes aldeias de Mato Grosso 
do Sul, dando ferramentas para registro, 
documentação, expressão e difusão das 
representações dessas comunidades. 
Nestas páginas, fotos realizadas pelos 
alunos nas aulas dos fotógrafos Elis 
Regina, Vânia Jucá e Leonardo Prado. 

Imagens de:
11. MARA MARTINS (YVY KATU)

12. LURDES ROMERO (AMAMBAI)
13. MARISTELA DE SOUZA (JAGUAPIRU)

14. VAGNER DE SOUZA (JAGUAPIRU)
15. APARECIDA BENITEZ (AMAMBAI)

16. ROSIMEIRE DE SOUZA (JAGUAPIRU)
17. LUANA DA SILVA (JAGUAPIRU)
18. ALINE CARMONA (AMAMBAI)

19. INEIA ARCE (JAGUAPIRU)
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Cada peça, propagando 

padrões desenvolvidos 

coletivamente, materializa a 

ligação do presente com o 

passado de uma etnia.

Danças, cantos, 
cerâmica, cestaria, 

artefatos, ornamentos, pinturas 
corporais, ritos, alimentação: 
expressões que testemunham 

um modo de ser e de 
estar no mundo.

Quando o professor de educação física Ismael 
Morel arranjou um CD de músicas tradicionais das 
danças guarani que um sobrinho trouxe de um 
grande encontro da etnia no Rio Grande do Sul, 
a primeira audição lhe rendeu uma cena digna de 
boa ficção. Ele conta que colocou o CD para tocar 
em uma poderosa caixa de som e foi se deitar para 
escutar. Logo percebeu que vizinhas, já senhoras, 
chegavam para apreciar a música conhecida, que 
quase não se cantava mais na aldeia Guapo’y, em 
Amambai, e começaram a dançar. De dentro da 
casa, pela janela, Ismael observou a cena insólita, 
até que o CD acabou e elas foram bisbilhotar. “Na 
época chegavam na aldeia aquelas cestas básicas em 
grandes caixas de papelão e a gente aproveitava as 
caixas pra fechar as paredes; na minha casinha era 
assim. Daí uma senhora puxou o papelão, olhou 
pra dentro da casa e falou: ‘Ué, cadê eles?’ Pararam 
de dançar! Eu expliquei que era um CD, e depois o 
copiei e dei de presente para todas.”

Nessa época, Ismael Morel começava a pesquisar 
a música e a dança da cultura Guarani-Kaiowá. Hoje, 

são quase dez anos desenvolvendo um premiado 
projeto na aldeia Guapo’y de valorização e revita-
lização de danças guarani entre crianças, desde o 
primeiro ano escolar, com o objetivo de trazer à 
tona as tradições ancestrais do seu povo. As dan-
ças foram o primeiro meio que encontrou. No 
processo de pesquisá-las junto aos alunos, des-
taca a alegria dos mais velhos em falar de suas 
práticas, rituais e expressões culturais. “Muitos 
dos mais velhos estão cansados e escondidos, 
porque ninguém valoriza. Quando a gente 
chega na casa de uma senhora de 90 anos, 
por exemplo – que é cuidada pelos filhos, 
todos evangélicos – e pergunta as coisas, 
vê o quanto ela se sente feliz, valorizada 
de passar aquele conhecimento.”

Danças, cantos, cerâmica, cestaria, 
artefatos, ornamentos e pinturas corpo-
rais. As expressões culturais dos povos 
nativos se diferenciam da arte ocidental 
de hoje pelo valor utilitário de origem 
e a realização dentro de contextos 
específicos, ritualísticos ou não, que 
propagam padrões desenvolvidos 
coletivamente. Expressões não só de 
grande apelo estético e simbólico, 
mas que representam um modo 
particular e único de compreensão 
do mundo. “Quando se faz uma 
peça de cerâmica, ela materializa 
toda a ligação do passado com a 
etnia. Essas peças são instrumen-
tos de veiculação de cultura”, 
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diz o pesquisador e educador Gilberto Luiz Alves, que 
investiga o artesanato regional dentro do Programa de 
Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional da Universidade Anhanguera-Uniderp. No 
livro “Arte e artesanato: temas sul-mato-grossenses”, 
ele analisa o assunto a partir da organização técnica do 
trabalho, registrando transformações como as sofridas 
pela cerâmica terena, que, junto com a kadiwéu, é 
uma produção que se sobressai quantitativamente 
no estado. Em 2009, a cerâmica terena foi registrada 
como patrimônio imaterial, histórico, artístico e cul-
tural de Mato Grosso do Sul, mas mesmo neste caso 
a produção artesanal ancestral está muito reduzida. 
“Em grande parte, o artesanato utilitário hoje já não 
é mais feito pelas diversas etnias indígenas. A não 
ser aquele artesanato de caráter sagrado, para rituais 
sagrados. Neste caso, os artefatos são produzidos de 
forma tradicional, segundo regras. Ritualisticamente. 
Mas esse tipo de artesanato não é algo que entra em 
circulação no mercado”, diz Gilberto Luiz Alves.

“Hoje estão vendo que cada vez mais nosso 
trabalho está acabando. O pessoal que trabalhava 
comigo não quer mais saber. Quando eu montei uma 
associação, falei: minhas filhas, venham aprender!”, 
conta a artesã Terena Élida Fátima. Em 2013, ela 
ministrou oficinas para repassar o saber tradicional 
que aprendeu com as mulheres da sua família, em 
projeto do Programa Artesania, da Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul.

Para Gilberto Luiz Alves, admirador do trabalho da 
artesã, ela acerta na preocupação 
de ensinar as crianças, justamente 
em um momento em que o arte-
sanato em moldes ancestrais quase 
não é mais praticado por causa 
de transformações sociais que 
incidem diretamente na produção. 
Alternativa de sustento para as 
comunidades mais pobres, a pro-
dução artesanal agora é colocada 
no mercado com o objetivo de ven-
der dentro da lógica comercial da 
sociedade de consumo. “Aí come-
çam a se apresentar os problemas, 
porque o artesanato indígena hoje 

é pouquíssimo resistente, a queima dele é precária – 
em torno de 350 graus centígrados. Esse artesanato 
não tem condições de se viabilizar. Para você ter uma 
ideia, uma peça, para ser levada ao mercado, com 
certa resistência, sem quebrar na manipulação, sem 
quebrar no transporte, precisa ser queimada em 
torno de 1.000 graus centígrados. Se você quiser 
viabilizar o artesanato indígena, necessariamente 
terá que introduzir inovações nesse sentido. E aí é 
que começam a acontecer coisas imprevisíveis, pode 
ser até que a própria divisão do trabalho se instaure. 
Se isso ocorrer já não será mais artesanato ancestral, 
pois terá mudado a organização técnica do trabalho.”

Considerando a velocidade das modificações his-
tóricas, processos de transmissão cultural, de registro 
e de divulgação se tornam determinantes, às vezes, 
para que uma determinada prática não desapareça. 
“Isso de colocar no papel é muito importante. Hoje 
o mundo está girando em nível de internet. Novas 
tecnologias. Agora, pensa se essa juventude vai estar 
aqui alisando barrinho... não vai. Pra onde vai? Eles 
vão acabar indo para a faculdade”, diz Enir Bezerra, 
também Terena, cacique da Marçal de Souza, em 
Campo Grande, a primeira aldeia urbana do país. 
“Por exemplo: eu tenho uma filha. Conversei com 
ela: ‘vamos fazer o curso [da Élida], minha filha’. 
Ela: ‘não vou fazer não, mãe, eu preciso estudar’. E 
o que ela está fazendo? Engenharia civil. Coisa que 
não tem nada a ver com a nossa história. Mas por 
quê? Porque é a época de hoje, o mundo de hoje.”

Peças da cerâmica terena;
índios Guató na confluência 
do rio São Lourenço, 
por Hércules Florence; 
desenho de Guido Boggiani 
retratando índia Kadiwéu 
com pintura corporal.

Na página ao lado:
peças da cerâmica terena; 
Catarina Guató confecciona 
tapete de aguapé; dança do 
bate-pau na aldeia Buriti; 
peça ritualística da Casa de 
Reza da aldeia Jaguapiru e 
peças artesanais indígenas 
expostas para venda na 
praça Oshiro Takimori, em 
Campo Grande.

PROCESSOS DE 

TRANSMISSÃO 

CULTURAL, DE 

REGISTRO E 

DIVULGAÇÃO 

SE TORNAM 

DETERMINANTES 

PARA QUE CERTAS 

PRÁTICAS E 

EXPRESSÕES NÃO 

DESAPAREÇAM.



Práticas culturais ancestrais
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A lógica das transformações socioculturais 
que envolvem a produção do artesanato pode 
ser aplicada, com devidas adaptações, a outras 
expressões das culturas indígenas. Mesmo no caso 
da alimentação – não apenas uma necessidade 
fisiológica, mas um testemunho de um modo de 
vida e de pensar o mundo –, iniciativas atuais se 
preocupam em investigar e estimular saberes e prá-
ticas alimentares que começam a ser preteridas por 
hábitos contemporâneos, nem sempre saudáveis. É 

o caso do projeto desenvolvido pela pesquisadora 
Dulce Ribas entre os Terena residentes em aldeias 
como a Água Azul, na cidade de Dois Irmãos do 
Buriti. “Atualmente, a dieta nas aldeias com que 
trabalho está aquém do que já tiveram no passado. 

Como conciliar as práticas ancestrais de ar-
tesanato com as condições de produção indus-
trial que dominam o cenário contemporâneo? 
A partir de pesquisas desenvolvidas dentro do 
Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Regional da Universidade 
Anhanguera-Uniderp, o professor e pesquisador 
Gilberto Luiz Alves, pós-doutor em educação, 
tem um livro no prelo que aborda também essa

questão. Em “Arte e arte-
sanato: temas sul-mato-
-grossenses”, ele traça 
um panorama geral da 
atividade no estado. O 
artesanato indígena, 
que categoriza como a 
mais expressiva forma 
da modalidade ancestral 
em MS, seria estreita-
mente ligado à terra e ao 
espaço onde é produzi-
do. De caráter coletivo, 
reitera os procedimen-
tos, as técnicas, a utiliza-
ção de recursos naturais 
e a divisão sexual do 
trabalho praticados por 
gerações anteriores. Em

relação a essas características, Gilberto Luiz Alves 
considera que, entre outros fatores, as exigências 
do mercado que norteiam a produção contempo-
rânea, embora sejam alternativa econômica para 
as comunidades mais pobres, têm transformado a 
produção das etnias a ponto de ocasionar o seu 
quase desaparecimento. 

Como podemos entender o fazer artesanal na 
contemporaneidade?
Com a instauração da sociedade capitalista, a 
manufatura nascente, a partir da divisão do tra-
balho, destrói em grande parte essa possibilidade 
de domínio do processo de trabalho como um 
todo. A Revolução Industrial vai mais longe – a 
máquina se apropria dos instrumentos. Nos ramos 
de produção em que a manufatura e a Revolu-
ção Industrial entraram, destruíram o trabalho 
artesanal. Contudo, nos guetos de pobreza, nas 
regiões mais miseráveis, praticamente não houve 
um revolucionamento da produção artesanal. No 
Brasil, o artesanato mais rico está nas regiões mais 
pobres, em função de o trabalho não ter sido re-
volucionado pela máquina nem pela manufatura. 
Assim se preservou o trabalho artesanal em nosso 
tempo. Eu categorizo esse tipo de trabalho como 
artesanato ancestral. No caso, aqui em MS, a única 
forma de artesanato ancestral que nós temos é o 
artesanato indígena.

Gilberto Luiz Alves, 
pesquisador e autor de 
livro sobre o artesanato 

sul-mato-grossense, 
considera que o fazer 

artesanal indígena nos 
moldes ancestrais está 

reduzido em MS, devido a 
transformações históricas 
que incidem na produção 

das peças.



Cerâmica terena
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A incorporação de alimentos industrializados não 
agregou qualidade; eu diria que houve até um 
prejuízo. Mesmo assim, há um rico universo de 
sabores e saberes, presentes ou adormecidos, que 
podem e devem ser estimulados.”

É possível, na contemporaneidade, manter o 
artesanato indígena nos moldes tradicionais 
ancestrais?
Não acho que seja possível. O artesanato indíge-
na já mudou profundamente. O que os Terena 
faziam? Panelas, potes para guardar água, guar-
dar alimentos. Eram artefatos utilitários. Hoje 
eles estão fazendo miniaturas, bichinhos... É um 
artesanato de caráter decorativo. Não é original, 
nem são as mesmas peças. As peças anteriores 
exerciam certas funções culturais para a comuni-
dade. Hoje, de fato, esse artesanato é produzido 
por trabalhadores que, para vender as peças, 
têm que se inserir como qualquer trabalhador 
na sociedade capitalista e vender no mercado. 
Isso significa transfor-
mar o modo de fazer, 
até instaurar divisão do 
trabalho. Assim já deixa 
de ser artesanato.

Nesse quadro, que 
perspectivas o senhor 
vê para o artesanato 
indígena? 
Combinar com inovações, 
e um apoio muito incisivo 
de políticas públicas. No 
Brasil todo, normalmente 
existem políticas públicas 
por trás daqueles nichos 
de artesanato que se con-
sagraram nacionalmente, 
internacionalmente.

“Em dia que se vai fazer cerâmica não se vai 
para a cozinha.” A afirmação de uma ceramis-
ta da etnia Terena demonstra um pouco da 
peculiaridade determinante no modo de saber 
fazer da cerâmica terena. Em 2009, ela foi 
reconhecida como patrimônio imaterial histó-
rico, artístico e cultural de MS, tornando-se o 
primeiro bem imaterial registrado em âmbito 
estadual. Exemplo de uma cultura milenar, 
sua confecção segue o calendário lunar e está 
pautada em muitos detalhes e segredos. Al-
gumas peculiaridades, conforme registro oral 
das ceramistas, mencionados no processo de 
tombamento:
“O barro coletado em lua nova não produz boa 
cerâmica”; “antes de manusear a argila a artesã 
deve banhar-se”; “a artesã não pode consumir 
alimentos durante a produção das peças”; “é 
vetado confeccionar cerâmicas no período da 
menstruação”.

Peças artesanais
da coleção de Gilberto
Luiz Alves: à esquerda, 
cerâmica terena original 
(acima) e comercial 
(abaixo); exemplares 
Kadiwéu e Kinikinau (à 
direita, acima e abaixo, 
respectivamente).

Nas três primeiras
imagens, etapas do modo
tradicional de preparar a
cerâmica terena, conforme
processo de registro como
patrimônio imaterial de MS:
trabalho em grupo, início
da queima e peça  
durante a queima. 
Na última, cerâmicas
produzidas por mulheres  
da aldeia Buriti.



O modo tradicional de fazer a cerâmica terena
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“Olha, aqui tem que alisar bem, 
fazer bem bonitinho, brilhosinho, 
pra na hora de queimar ficar daquele 
jeito. Se a gente capricha, não é só pra 
enfeite. Na panela a gente faz caldo 
de piranha, nas travessas dá pra servir 
na mesa os alimentos, a moringa filtra 
bem a água...” Com toda paciência 
de explicar, como faz com as alunas 
queridas, a artesã Élida Fátima mostra 
o processo de produção das peças 
artesanais da cultura terena. Dedi-
cada, ela tem ministrado oficinas de 
cerâmica para as aldeias, repassando 
técnicas tradicionais que aprendeu na 
adolescência e que geram as conhe-
cidas peças terena, em grande parte 
utilitárias de cozinha ou animais em 
miniatura, todos de cor avermelhada, pintados com 

argila branca em moti-
vos florais e pontilhados, 
espiralados e ondulados.

O objetivo das oficinas 
ministradas por Élida no 
projeto Artesania – rea-
lizado desde 2007 pela 
Fundação de Cultura de 
MS nas aldeias urbanas de 
Campo Grande, Tarsila do 
Amaral e Marçal de Souza 
– é o de capacitar artesãos 
indígenas a criarem peças 
que respeitem as caracte-
rísticas tradicionais, não 
só em relação a materiais, 
mas resgatando todos os 
ofícios tradicionais, como 
o processo da queima 
em buracos no chão, o 
seguimento do calendário 
lunar, a divisão sexual do 
trabalho (só as mulheres 
a produzem), a coleta 
da argila – que não pode 

ser na lua nova, e muito menos comprada. “Loja pra 
nós não adianta”, explica Élida. “A gente tem sempre 
que trabalhar com o que é da nossa cultura. A gente 
vai perder da nossa cultura se misturar com a tinta 
ou outros produtos do comércio. Eu ensino o que eu 
aprendi da minha mãe, da minha avó, que deixou essa 
cultura para nós.” Ao final de cada oficina, os produtos 
são expostos na Casa do Artesão de Campo Grande, 
onde também são comercializados. Em 2013, foram 
capacitados 60 novos alunos pelo projeto.

Desde que a senhora começou a trabalhar, o 
que mudou no artesanato terena?
Mudou porque antes a gente trabalhava só para 
usar. A gente fazia panela, pote e moringa. Pote pra 
tomar água, panela pra cozinhar feijão, moringa pra 
levar água na roça, sabe? E aquele tachão para torrar 
farinha. Quando minha cunhada começou a fazer 
artesanato, eu falei: “quero aprender”. Porque no 
começo minha mãe não queria ensinar. Daí comecei 
a fazer bichinhos do Pantanal... e as pessoas come-
çavam a pedir coisas. A gente sobrevivia do dinheiro 
do artesanato. Quando eu casei, ajudei meus pais a 
comprar as coisas que precisava do meu casamen-
to. Porque tudo era baratinho – pote, fruteira, mas 
aquilo era dinheiro para nós.

Oficinas do projeto 
Artesania repassam para um 
grupo de alunas as técnicas 

de confecção da cerâmica 
terena, respeitando a 

tradição na utilização de 
materiais e em relação aos 

ofícios ancestrais.

Abaixo, Enir Bezerra 
(esquerda) e Élida Fátima 
(direita) na aldeia urbana 

Marçal de Souza, em 
Campo Grande, onde são 

ministradas as oficinas 
para formação de 

novos artesãos.
No canto inferior à direita, 

mostra do projeto Artesania 
na Casa do Artesão, em 

Campo Grande.



 

Identidade kadiwéu

Grafismo e vestimentas
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Acho que a expressão que define os Kadiwéu 
são as roupas típicas de algumas festas. Os ho-
mens usam o azul e o vermelho em um tipo de 
fraldão que deixa as coxas de fora. Essas cores 
são para expressar ironia em relação aos para-
guaios pela alegria de conquistar o território ka-
diwéu. Usam também o grafismo em forma de 
espiral no corpo, que também relembra a Guer-
ra do Paraguai, quando era usado para que não 
fossem confundidos com os paraguaios. Eles 
sempre faziam esses desenhos no corpo com 
jenipapo e carvão. Os cavalos também eram 
pintados. Eles
usam na cabeça 
as fitas de cetim 
azul e vermelho, 

que a gente conhece por jinda (pronuncia-se dinda) e também 
representam alegria. 

As mulheres usam um tecido enrolado no corpo, que lembra muito 
a roupa africana. Usam vários tipos de tecidos: floreados, cheios de 
bolinhas... usam o azul e o vermelho, e também branco, amarelo... 
usam colares e pulseiras de miçangas de várias cores – compram as mi-
çangas na cidade e fabricam na aldeia. Usam também fitas na cabeça. 
A roupa kadiwéu é bem colorida; também se usa o grafismo em forma 
de espiral e desenhos no rosto. Às vezes a gente pensa que perdeu 
esses grafismos, mas eu acho que vai do interesse do próprio povo. 

Outra coisa sobre o jeito de vestir do povo Kadiwéu é que eles não 
costumam usar penas. Quando eu ia aos rituais com minha avó, vi 
que eles usavam mais tecidos, saias. Alguns inventam, fazem alguma 
coisa de papelão, colocam uma faixa com desenho na cabeça, mas 
pena eu nunca vi. Eu acho que os Kadiwéu protegem muito tudo que 
têm – bichos e tudo o mais. Eles têm o maior cuidado, principalmente 
com araras. Eu acho que [o motivo de não usarem penas] é mais para 
não matar os bichos que tem lá.

Benilda Vergílio, da aldeia São João (Porto Murtinho-MS),  
designer e estilista

Esse modo de produção tinha todo um ritual... 
Conte um pouco sobre ele.
Na lua nova, por exemplo, não pode tirar argila. 
Eu estava contando para as mulheres ontem. Elas 
assustam quando eu falo uma coisa dessas. Isso aí é 
uma coisa que elas não imaginam. Que nem como 
elas estão hoje, elas nunca imaginavam que argila ia 
formar um peixe, ia formar um bicho, sabe? E tem 
a argila branca das pinturas, onde a gente pega é 
difícil, é só no mês de agosto. É uma lagoa onde tem. 
E lá tem uma cobra. E as mulheres não pegam se não 
for época. Nós tiramos uma lata pra alcançar um ano. 

E os motivos das pinturas, eram os mesmos 
quando a senhora era criança?
Mamãe não sabia pintar, pintava de qualquer jeito, 
mas a gente [geração da artesã] teve mais opinião, 

a gente se reunia para discutir como ia pintar. Daí 
as pinturas que a gente usa quando dança, pintura 
nossa, começamos a colocar nas peças também.

Por que a senhora ensina hoje o artesanato?
Eu queria parar, porque estou cansada. A gente cansa. 
E na hora da queima então? A gente não tem forno, 
tem que ser no buraco, é cultura nossa. A lenha, 
carrega na cabeça. Eu carreguei tanta lenha na minha 
cabeça no meio do mato... Na época não tinha nada 
[não sentia o efeito no corpo], mas hoje... As pessoas 
não querem mais saber de fazer. Minha neta faz, 
mas não faz que nem eu faço. Ela tem estudo, quer 
trabalhar, não quer ficar pegando na argila. Agora, eu 
não tenho estudo, minha profissão é a argila. Decerto 
por isso as mulheres hoje em dia não querem abraçar 
[o artesanato], porque têm estudo.

Benilda Vergílio e modelos 
apresentam, em desfile, 
coleção inspirada nos 
grafismos kadiwéu.



Identidade terena

Dança da ema

Segurança alimentar, 
nutrição e valorização

da cultura terena
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GIULIANO GODOY ANTUNES FABIO PELLEGRINI

A pesquisadora e professora Dulce Ribas teve a 
primeira experiência com a comunidade terena em 
1995. O impacto de observar o quanto desconhecia 
da saúde dessa população ancestral de MS a marcou 
e a fez buscar projetos que lhe dessem oportunidade 
de conhecer e trabalhar com a comunidade. Este é 
o caso da mais recente pesquisa de Dulce com ên-
fase em saúde indígena e consumo alimentar, que 
deu origem ao livro “Comida, mulheres e memórias 
Teréna”, lançado em junho de 2013.

A publicação, centrada em receitas que marcaram 
as vidas de quinze mulheres das aldeias Buriti, Água 
Azul, Barreirinho e Lagoinha, foi só uma das ações. 
Antes, foram produzidas hortas nas escolas numa 
tecnologia sustentável, equipadas duas cozinhas 

A expressão cultural que mais identifica o 
Terena é a dança da ema, que alguns chamam 
de dança do bate-pau, mas que no idioma 
terena é chamada de Koixoti-kipahé, a dança 
da ema. Nossos avós falam que a dança foi 
passada através de sonho. Na aldeia existia 
um grande rezador, um grande purungueiro. 
Os nossos encantados repassaram para ele 
essa dança e, quando ele acordou, ensinou 
como seria. Ela também traz algumas marcas 
da Guerra do Paraguai − alguns dos passos 
simulam a participação terena nessa guerra. 

Simulam algum momento de comemoração, porque quando os Terena 
voltaram para seus territórios, também comemoraram dançando. Ela traz 
ainda a marca da organização social do povo. Se você observar, existem 
duas filas de homens, uma azul e outra vermelha. Em algumas aldeias 
você vai encontrar no lugar do azul o verde, mas sempre uma cor e outra, 
sendo uma das linhagens o Terena Xumonó, e a outra o Sukirikionó. São 
dois tipos de Terena, um mais calmo, mais pensativo, e outro mais bravo, 
agressivo, guerreiro. Então a dança traz essa ambivalência das duas classes 
que existem.

Luiz Henrique Eloy, aldeia Ipegue (Aquidauana-MS),  
advogado e mestrando em Desenvolvimento Local na UCDB

comunitárias, e realizadas oficinas de culinária com 
as mulheres, para que aproveitassem e incorporas-
sem a produção da horta, que deveria servir para 
a merenda escolar. “Por último, veio o livro, para 
valorizar não as receitas das oficinas, mas as receitas 
tradicionais, para deixar na memória e dizer que elas 
vão ao encontro da segurança alimentar”, conta a 
pesquisadora, integrante do Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Populações Indígenas da UFMS.

Atividades com mulheres 
Terena no projeto 

“Semeando e Colhendo 
Saberes Teréna”, do Grupo 

de Estudos e Pesquisas 
em Populações Indígenas 
(UFMS), coordenado pela 

pesquisadora Dulce Ribas, 
na foto menor acima,  

à direita.

Apresentação da dança  
da ema (bate-pau) 
durante o V Seminário 
Povos Indígenas e 
Sustentabilidade, na UCDB. 
Na foto menor, ao centro 
(em pé), Luiz Henrique Eloy.



Saberes seculares do Pantanal

O trançado de aguapé
de Catarina Guató
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Na coleta de dados, Dulce Ribas descobriu tam-
bém a delicadeza de um processo de pesquisa desse 
tipo. Durante a preparação de um prato tradicional 
para registrar no livro, enquanto uma senhora e a 
neta cozinhavam, a pesquisadora observou que as 
crianças, brincando lá fora, entravam na cozinha e 
colocavam batata-doce no fogo. Entravam como 
saíam: correndo. A brincadeira lá fora não podia 
esperar. Daqui a pouco, os netos corriam de volta 
para pegar a batata e já saíam descascando porta 
afora. “Se você perguntar sobre alimentação, eles 
não vão te falar da batata. Você só vai ver isso se 
estiver ali, observando o cotidiano e entendendo 
também que a batata-doce é um alimento de horá-
rios intermediários.”

Para a pesquisadora, os alimentos tradicionais 
estão presentes e são compreendidos pela comuni-
dade como fundamentais para a cultura, mas estão 
sumindo da rotina. “Alguns por conta da perda da 

mata, de rios, outros por conta da influência da 
mídia e da proximidade do mercado regional, que é 
muito sedutor.” Nesse sentido, o movimento desse 
livro também tem a intenção de ser um estímulo 
para a comunidade, ao mostrar o quanto as comi-
das tradicionais são ricas e importantes. “Se essas 
receitas fizessem parte do cotidiano deles, eu diria 
que a dieta seria fantástica. Hoje, ela está muito 
monótona em relação à que os Terena tiveram no 
passado.”

Catarina Ramos da Silva, conhecida como Ca-
tarina Guató ou Catí, se equilibra com habilidade 
na canoa como se nem tivesse mais de 60 anos, 
mas ainda fosse a menina que, na ilha Ínsua (lo-
calizada na divisa dos estados de MS e MT com a 
Bolívia, às margens do rio Paraguai), onde nasceu 
e viveu a maior parte da vida, já sabia remar em 
pé na canoa desde muito pequena, para ajudar os 
pais a pescar e a caçar. Descendente dos Guató, 
conhecidos índios canoeiros, Catarina se recorda 
da época em que na ilha só via passar barcos pequenos e não gostava de gente de 
fora. “Chegava gente, a gente escondia”, ela contou para o jornalista Fabio Pellegrini 
para registro no livro “Vozes do artesanato” (FCMS, 2012).

Hoje, a canoa serve para Catí coletar os caules do aguapé, planta abundante no 
rio Paraguai que é matéria-prima para o artesanato típico da etnia. Seu tipo preferido 
é o de caule comprido, os aguapés dourados, que só se encontram bem acima do 
rio. Mais tarde, eles serão pendurados em varais para secar por cerca de cinco dias, 
e depois cortados em tiras finas no sentido do comprimento da fibra. Agora sim é o 
momento de se utilizar uma ferramenta, porque a coleta tem que ser com as mãos, 
sem ajuda de faca e extraindo não mais que três caules de cada planta. Catarina explica 
que é para não matar o pé. As tiras são unidas de três em três para fazer o trançado, 
que vai se desenrolando e aumentando até que a artesã, sentada e descalça, resolva 
prendê-lo no dedão do pé, para que o emaranhado fique esticado. A lida não é fácil: 
para um tapete de 1,2 metro, são utilizados 50 metros de tiras de fibra de aguapé. 
Trabalhado todo na mão, um tapete desse tamanho custa de R$ 400 a R$ 500. Depois 
de trançar tudo, Catarina costura o trabalho com linha, o único material industrializado 
que utiliza para fazer os tapetes, abanicos, cintos, esteiras, bolsas, colares, pulseiras e 
chapéus, em formas inspiradas pelas ondas dos rios e pelo formato das próprias folhas 
de aguapé. O trabalho, sustento de Catarina hoje, é vendido nas Casas do Artesão 
de Corumbá e Campo Grande. Para ensinar o fazer tradicional, Catarina vê algumas 
mudanças, como a coleta do caule, que, feita antigamente na lua minguante, hoje 
não tem restrição, por ser fonte de renda indispensável.

Em 2013, Catarina foi contemplada no Edital Mais Cultura – Microprojetos 
Pantanal da Funarte (Fundação Nacional de Artes), para realizar duas oficinas de 
artesanato em aguapé em comunidades ribeirinhas do rio Paraguai e disseminar 
um pouco mais do saber secular dos Guató no Pantanal. 

Catarina com os 
aguapés logo após a 
coleta, no processo de 
secagem e nos primeiros 
trançados, e já com 
a peça configurada 
(detalhe para os dedos 
do pé que seguram 
a fibra durante o 
trançado).



De lamento ou de alegria,
dança para viver

Um seminário para debater as trajetórias de saberes
“Do campo ao campus e do campus ao campo” 

Ismael Morel, ou Ava Poty Rendy: valorização e recuperação da cultura 
Guarani-Kaiowá na aldeia Guapo’y.
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Há quase dez anos, Ismael Morel trabalha com valorização 
e recuperação da cultura indígena Guarani-Kaiowá na aldeia 
Guapo’y, em Amambai, onde nasceu e quer viver até a morte. Em 
2006, ele recebeu o prêmio Educador Nota 10, da Fundação Victor 
Civita, pela pesquisa e resgate de danças tradicionais com turmas 
de 1o ao 4o anos da escola da aldeia. Professor de educação física 
e atualmente funcionário da Secretaria de Esporte de Amambai, 
Ismael diz que começou a estudar por conta própria expressões 
esquecidas, e a aplicar primeiramente nos esportes por conta de 
sua formação. “Eu tinha o desejo de revitalizar a cultura Guarani-
-Kaiowá. Achava que não ia ter divergência com ninguém se fizesse 
isso por meio da dança, nas minhas aulas. Não demorou um mês, 
teve reunião em que os pais levaram facão, foice, enxada, faca 
para me ameaçar, dizendo que eu estava levando os alunos para 
o mau caminho. Fiquei muito bravo e resolvi investir ainda mais 
no projeto.”

A partir de um acordo com a diretoria, o professor chamou os 
pais dos alunos que queriam entrar no grupo e explicou a proposta. 
Conseguiu uma turma inicial de 40 crianças. Com eles, ia à casa 
dos mais velhos, dos pajés que estavam escondidos e não pratica-
vam mais os rituais, e os pequenos tinham que anotar e aprender 
as músicas e os passos de dança, dominar o processo de fazer os 
instrumentos. Começaram com jogos tradicionais, brincadeiras e 
esportes, e depois passaram para as danças. Ismael explica que 
alguns cantos podem ser feitos em qualquer hora e local, como o 
guachiré. “O guachiré é uma dança da alegria, da descontração; 
todo momento em que o índio está alegre e se sente bem, ele 
está cantando essa música. Mas tem certos cantos que só o pajé 
que tem a ligação com Ñanderu pode executar.” No musical que 
sua turma vai fazer no fim do segundo semestre, Ismael diz que 
vão apresentar, além do guachiré, o guahú, geralmente executado 
pelos homens, que é um lamento. “É o índio criticando, dizendo de 
uma coisa que o deixou triste, ou alegre até, mas falando daquilo 
através de um canto.”

Em 2006, na época da seleção para o prêmio Educador Nota 
10, Ismael ficou impressionado quando viu o número de concor-

rentes. Mas, além da originalidade e qualidade do projeto, dos 
cinco mil inscritos na 9ª edição, o seu era o único manuscrito, e 
isso ajudou a chamar a atenção. O professor conta que a premiação 
coroou uma trajetória de luta por uma construção de identidade 
mais feliz. Como os sete irmãos, ele recebeu um batizado e uma 
educação indígenas, mas, a partir dos cinco anos de idade, passou 
pelo abalo da escolarização dos “brancos”. “Na escola do lado da 
aldeia, ensinaram que tudo que eu tinha aprendido na vida estava 
errado. E eu sempre fiquei aborrecido de as pessoas chegarem 
na aldeia, falarem uma coisa e todo mundo começar a obedecer 
àquilo.” Sonhando em um dia mudar o que lhe incomodava, ele 
completou o ensino médio na cidade, fez faculdade de educação 
física e começou a dar aulas na escola da aldeia. “Achei que o 
único modo de mudar a realidade que tinha lá era através de uma 
faculdade, porque isso garantiria um emprego pra mim e porque 
acredito que a escola é o diferencial pra toda a realidade indígena. 
Na premiação do Educador Nota Dez, me emocionei ao falar do 
projeto. Depois de toda aquela luta, toda minha história de vida e 
o conflito que eu tive com a minha família, com a igreja que tinha 
na aldeia, na escola e comigo mesmo, eu poder falar isso: ‘eu sou 
índio, gosto de ser índio, tenho orgulho de ser índio’”.

Em setembro de 2013, centenas de acadêmicos indígenas matriculados em várias universida-
des de Mato Grosso do Sul e de outras unidades federativas se reuniram durante o V Seminário 
Povos Indígenas e Sustentabilidade, realizado pelo Neppi/UCDB, Projeto Rede de Saberes (UCDB, 
UFMS, UEMS e UFGD – Fundação Ford) e Observatório da Educação Escolar Indígena/UCDB/Capes. 

“Nem sempre acreditamos que podemos completar um curso, mas esse evento nos 
mostra isso. Aqui você vem se preparar para ir à sua comunidade, para ver as dificulda-

des que lá estão. Estamos fazendo isso hoje? O 
que eu realmente quero para o meu povo? O que 
aprendemos aqui, somos obrigados a repassar para 
nossas comunidades, nossas lideranças, nossos 
pais, nossos colegas”, disse na palestra de encerra-
mento o vereador Éder Alcântara. Terena da Terra 
Indígena Buriti, ele ingressou em 2004 no curso de 
História da UCDB; em 2005 tornou-se bolsista do 
PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação



As línguas do Brasil
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Línguas e famílias 
linguísticas em MS
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Guarani 
- KAIOWÁ  
- ÑANDEVA 

KADIWÉU 

TERENA 

KINIKINAU 

GUATÓ 

OFAIÉ

Família

Tupi-guarani

 
 
Guaikuru

Aruak

Aruak

Guató

Ofayé

Muitos brasileiros não se dão conta de que 
vivem em um país onde são aprendidas cerca de 
200 línguas maternas, em grande parte indíge-
nas. A reflexão e a contagem são do linguista e 
professor da UnB Aryon Dall’Igna Rodrigues, que 
avalia haver hoje cerca de 180 línguas indígenas, 
distribuídas em 40 famílias linguísticas, convivendo 
com o português no país.

A família tupi-guarani é a que está mais dis-
tribuída pelas regiões brasileiras. Parte de nosso 
vocabulário geral – do “abacate” ao “nhenhe-
nhém” (conversa mole, tagarelice), da “biboca” 
(lugar difícil de morar) à “maloca” (casa de gente) 
– procede das línguas dessa família. “Em Mato 
Grosso do Sul, a maioria dos topônimos de ori-
gem indígena registrados aparece em dicionários 
da língua tupi, mas muitos deles também nos de 
guarani”, diz a linguista Aparecida Negri Isquerdo, 
diretora científica do Projeto Atlas Linguístico do 
Brasil e coordenadora do Projeto ATEMS – Atlas 
Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Este último estuda, em MS, os topônimos – no-
mes próprios de lugares, como rios, morros etc., 
que, a partir desse estudo linguístico e histórico-
-cultural, revelam dados sobre a língua, a cultura 
e a memória dos povos que batizaram os lugares, 
imprimindo nos seus nomes muitas percepções, 
além de acontecimentos da comunidade na época 
em que foram nominados.

No banco de dados do Projeto ATEMS estão 
cadastrados mais de sete mil topônimos, dos quais 
cerca de um quinto é de origem indígena ou for-
mado por nomes com pelo menos um elemento 
de uma língua indígena. Um exemplo do primeiro 
caso é o da cidade de Caarapó, “raiz de erva mate”, 
pela junção dos termos ka’a (erva mate) e rapó 
(raiz). No segundo caso está o nome da cidade 
de Ponta Porã, formada com a palavra indígena 
porã, que significa “belo, bonito”. Ainda ilustrando 

com dados da toponímia sul-mato-grossense, 
vale lembrar os nomes de lugares com a partícula 
cuê, do guarani, que pode ser traduzida como 
“velho, antigo, o que já foi, o passado”: córrego 
Manoelina Cuê, córrego Pai Cuê. No vocabulário 
comum, cite-se saladero cuê, erva cuê. “A herança 
de línguas indígenas é uma marca significativa no 
panorama toponímico de Mato Grosso do Sul, 
sobretudo da região sul do estado”, diz a linguista. 
“De modo geral, os municípios são relativamente 
novos, mas, obviamente, os acidentes geográficos 
são muito antigos, ou seja, quando os desbrava-
dores chegaram à região eles já existiam e, embora 
atualmente muitos municípios não tenham área 
de reserva indígena, não se pode desconsiderar 
que os primeiros habitantes dessa terra foram os 
índios e que o tupi foi a língua geral no Brasil por 
pelo menos dois séculos.” 

Apesar da diversidade das línguas indígenas 
no Brasil, segundo estudos do professor Ayron 
Rodrigues a maioria delas está ameaçada de extin-
ção, com menos de mil falantes. Uma das línguas 
mais resistentes, o guarani tem encontrado nos 
últimos anos algumas iniciativas de valorizá-lo 
e fortalecê-lo, com incentivos para estudos, do-
cumentação e ensino. Em 1995, por exemplo, o 
guarani foi reconhecido como língua histórica pelo 
Mercosul, que a oficializou como terceira língua 
do bloco, em 2007. Isso faz com que, hoje, todos 
os seus documentos devam estar redigidos em 
guarani, além de em português e espanhol. Em 
2010, o município de Tacuru, em MS, adotou o 
idioma como língua oficial junto ao português, a 
ser ensinada e disseminada pela educação, pelos 
meios de comunicação e nos serviços públicos.

Científica) e em 2006 passou a contar com o apoio 
do projeto Rede de Saberes. Lecionou em escolas das 
aldeias da região e recentemente foi eleito vereador 
no município de Dois Irmãos do Buriti.

Como Éder, esses estudantes e pesquisadores de va-
riadas etnias estiveram discutindo sobre saberes locais, 
educação, saúde, gestão territorial, atuação profissional, formação acadêmica e autonomia 
indígena, de forma que contribuam para sua formação profissional e que melhor atendam 
às demandas de suas comunidades. O objetivo foi dar continuidade às ações de apoio aos 
alunos indígenas em sua trajetória acadêmica, ampliando o fortalecimento da articulação 
entre os acadêmicos indígenas das diversas instituições de ensino superior e dessas com 
suas comunidades, lideranças e organizações, além de buscar articular alternativas para os 
acadêmicos egressos, tendo em vista sua inserção profissional no contexto regional. 

O evento teve também apoio do CNPq, Fundação Ford, Programa de Pós-graduação 
Mestrado e Doutorado em Educação/UCDB, Progra-
ma de Pós-graduação Mestrado em Desenvolvimen-
to Local/UCDB e Museu das Culturas Dom Bosco.

Momentos do V Seminário 
Povos Indígenas e 
Sustentabilidade, na UCDB.
Acima, vereador Éder 
Alcântara.
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“Se fôssemos comparar as artes 

produzidas pelos indígenas com 

as obras conceituais dos artistas 

contemporâneos, encontraríamos 

muito mais semelhanças do que à 

primeira vista suspeitaríamos.” 

Els Lagrou, professora da pós-graduação em 

sociologia e antropologia do IFCS/UFRJ

VONTADE DE BELEZA 
NA ARTE 

DE INDÍGENAS E DE 
NÃO INDÍGENAS

“Ambas podem 
ser melhor 

compreendidas se 
encaradas como 

expressões dos 
diferentes modos de 

sentir, de pensar 
e de fazer das 

respectivas 
sociedades, e como 

intrinsecamente 
iguais, ou 

compatíveis, 
enquanto resultados 

de impulsos 
humanos comuns.”

Darcy Ribeiro no livro 
“Kadiwéu”, de 1979

Se o conceito de arte é ocidental, a cultura ma-
terial e imaterial dos povos ameríndios encanta e 
intriga não índios desde o século XVI. Da “Carta de 
achamento” de Pero Vaz de Caminha ao filme “Terra 
vermelha” (2008), que tratou do problema do suicí-
dio entre os jovens Guarani. Dos sermões de Anchieta 
às peripécias de Macunaíma, ou ao drama de “Meu 
tio, o iauaretê”, de Guimarães Rosa. Das mandalas 
de Miska Thomé à peça “Tekoha” (lugar sagrado, 
em guarani), do Teatro Imaginário Maracangalha, 
encenada em praça pública, ilha de cimento cerca-
da de asfalto. Até nos brincos de pena e nos salões 
de convenção com nome de nações indígenas. Em 
mitos de pureza no traço de cronistas-viajantes da 
chegada dos europeus à América e nas fotografias 
de denúncia, as representações do indígena brasileiro 
formam um emaranhado de imagens do Brasil – e 
do humano – em diferentes momentos históricos.

Sem contar o que fica da participação indígena 
na formação histórica do estado para além de uma 
materialização consciente e intencional. “Está em 
nosso arquétipo. Está em nossas relações sociais, 
de uma forma plena, e é pelo fato de estar nas 
nossas relações sociais que, de vez em quando, 
no processo de criação isso aflora”, diz o pesqui-
sador Gilberto Luiz Alves. “É assim que eu vejo 
uma artista como a Conceição dos Bugres. Ela 
não conhecia nada dos Kadiwéu, mas eu acho 
que existe uma semelhança muito grande 
entre os bugrinhos e aqueles totens que os 
Kadiwéu faziam no final do século XIX, são 
muito parecidos.”
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No presente globalizado e urbanizado, o contato 
cada vez mais intenso entre índios e não índios traz 
novos elementos, como muitas representações feitas 
não mais só pelo “homem branco”. Organizações 
como a Ascuri (Associação Cultural dos Realizadores 
Indígenas), grupo de jovens produtores culturais e 
realizadores Kaiowá e Terena (ver p. 50), colocam na 
rede e em festivais os seus vídeos, documentários, 
ficções e fotografias, que trazem ao debate a questão 
das formas e perspectivas indígenas na interação com 
estéticas e tecnologias contemporâneas. As mudan-
ças criam novas situações que obrigam a repensar 
os conceitos de arte, direito autoral, perspectivas de 
vida e relações entre arte indígena e ocidental.

Acima, telas de Mary Slessor 
(menor) e Ton Barbosa 
(maior). Abaixo, escultura 
de Araci Vendramini, 
em tamanho natural, 
retratando etnias indígenas 
(esquerda) e escultura 
na praça Oshiro Takimori 
(em Campo Grande), 
confeccionada por Anor 
Mendes com base em 
projeto de Indiana Marques, 
reproduzindo traços e 
adereços simbólicos da 
mulher Terena.

Na página ao lado, 
Bugrinhos da Conceição e 
tela de Henrique Spengler. 
Abaixo, pinturas de Silvio 
Rocha (menor) e Joubert 
Pantanero (maior).

Quyquyho nasceu no centro entre  
[montanhas e o mar
Quyquyho viu tudo lindo, tudo índio por aqui
Indiamérica deu filhos, foi Tupi, foi Guarani
Quyquyho morreu feliz deixando a terra  
[para os dois
Guarani foi pro sul, Tupi pro norte
E formaram suas tribos cada um no seu lugar
Vez em quando se encontravam pelos  
[rios da América
E lutavam juntos contra o branco em  
[busca de servidão
E sofreram tantas dores acuados no sertão
Tupi entrou no Amazonas Guarani  
[ainda chama
Quyquyho na lua cheia quer Tupi, quer Guarani

Canção “Quyquyho”, de Geraldo Espíndola, conta um 
pouco de nosso passado indígena, desde o grande 
movimento migratório que levou, como diz o bardo, 
“Guarani pro sul, Tupi pro norte”.



Artes plásticas:
        a identidade cultural  
   do estado filtrada  
        pela história indígena

O registro da propriedade
Arte kadiwéu em Berlim

intelectual indígena
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Para Carla de Cápua, hoje professora no curso 
de artes visuais da UFMS e doutora em antropologia 
pela Université Paul Valléry, os anos 1980 foram a 
grande época de revisitação de temas indígenas nas 
artes plásticas de MS. É a década do surgimento do 
Movimento Guaicuru, inicialmente uma reunião de

um grupo de 
jovens artis-
tas plásticos 
–  Henr ique 
Spengler, Sil-
vio Rocha, Jo-
nir Figueiredo, 
Cleir Junior e 
Adilson Schie-
f f e r,  e n t r e 
outros – que 
buscavam nos 
Guaikuru a re-
ferência his-
tórica em que 
reconheciam

Em 1997, depois que dois arquitetos de um es-
critório paulista, Francisco Fannuci e Marcelo Ferraz, 
ganharam o concurso para realizar intervenções em 
um conjunto habitacional em Berlim, conhecido por 
Bairro Amarelo, procuraram os Kadiwéu. Queriam 
identificar as entradas dos edifícios com suas estam-
pas típicas, que conheceram por meio de um livro. 
A ideia era colocar o elaborado grafismo desse povo 
lado a lado com trabalhos de referência da moder-
nidade brasileira, como os de Amílcar de Castro e 
Frans Krajcberg.

A Associação das Comunidades Indígenas da 
Reserva Kadiwéu (Acirk) se reuniu em assembleia 
e respondeu com uma contraproposta. Para eles, 
aquilo não era mera questão comercial. Representava 
uma troca intercultural entre dois povos. Assim, de-
pois de concurso para fazer novas pinturas realizado

na aldeia Bodoquena, do 
qual participaram mais 
de noventa mulheres de 
15 a 92 anos, seis artis-
tas selecionadas – cujos

Quando acabou a faculdade de artes plásticas em 
São Paulo, nos anos 1970, Carla de Cápua começou 
a ler as reportagens da revista National Geographic; 
era uma época em que estavam em evidência os 
povos indígenas do Xingu. Para ilustrar os textos, 
fotos impressionantes de tribos com o modo de 
vida bastante preservado, em meio a reportagens 
descrevendo costumes, paisagens, que foram saindo 
das páginas impressas para as telas e o imaginário 
da artista. Quando veio a Mato Grosso do Sul, em 
agosto de 1982, Carla descobriu artistas também 
fascinados pelo tema, voltados para os povos locais. 
“Daí esse universo tão longe do meu, que sempre 
me atraiu, em imagens da África, Oriente, agora esse 
universo do diferente estava perto, aqui”. Ela aportou 
em Campo Grande no ápice da busca regional por 
uma redefinição da identidade cultural, logo depois 
da criação do estado. “Naquele momento, os artistas 
queriam se diferenciar não só de Mato Grosso, mas 
se destacar num cenário brasileiro, como represen-
tantes de algo que não havia no eixo Rio-São Paulo, 
só em terras sul-mato-grossenses.”

desenhos seriam reproduzidos em 50 mil peças de 
azulejo – foram levadas para a Alemanha, para co-
nhecer os monumentos históricos de Berlim e estar 
presentes na inauguração do Bairro Amarelo, onde 
cerca de 10 mil moradores conviveriam com a arte 
delas todos os dias. A viagem foi proposta das Ka-
diwéu, que foram a Berlim levando três crianças de 
colo. Detalhe: por decisão das índias, a remuneração 
foi repartida igualmente entre as participantes do 
concurso, contemplando mesmo as que não foram 
selecionadas.

Alain Moreau, licenciado em filosofia pela 
Sorbonne-Paris e bacharel em ciências jurídicas e 
sociais pela USP, foi quem mediou esses contatos. “A 
partir de uma viagem que fiz à Amazônia nos anos 
1970, comecei a me interessar pelas comunidades 
indígenas brasileiras. Aos poucos fui formando uma 
equipe de assessoria advocatícia e de agrimensura à 
associação de índios e, em função disso, fui procura-
do para essa questão específica.” Hoje, Alain Moreau 
realiza projetos de desenvolvimento econômico e 
social com a comunidade Kadiwéu e a eles presta 
assessoria técnica e jurídica, juntamente com Pilar de 
Melo Mandelik Pelho e José Luiz Amador, tendo Fabio 
Tag de Abreu (já falecido) anteriormente participado 
da equipe. No caso dos grafismos em Berlim, 272 

Acima, Carla de Cápua, 
artista, professora de 

artes visuais e doutora 
em antropologia.  

Ao lado, retrato da atriz 
Luciana Rigueira como 

a índia Ánote, 1999 
(pastel seco sobre papel, 

44 x 31 cm. − desenho 
de cena do filme “Brava 

gente brasileira”).  
Na página ao lado, 

Carla, nos bastidores do 
filme, pinta o peito de 

um índio Kadiwéu com 
suco de jenipapo.

A UTILIZAÇÃO DA 

ARTE KADIWÉU EM 

UM CONJUNTO 

HABITACIONAL 

ALEMÃO 

LEVOU AO 

RECONHECIMENTO 

DO DIREITO 

AUTORAL 

INDÍGENA, NOS 

ANOS 1990. 
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exemplares de cada desenho, no máximo de três por 
artista, foram encaminhados para registro na Escola 
Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, que antes 
não aceitava o depósito de obras indígenas. Conside-
rava que não se tratava de obras de indivíduos, mas 
relativas à coletividade. Como o Brasil não reconhece 
direitos autorais coletivos, a questão permanecia 
insolúvel. A Escola de Belas-Artes dizia que era artesa-
nato, não arte. Mais que isso, exigia uma autorização 
da Funai, que, como detalhou Alain Moreau em um 
artigo sobre a questão jurídica à revista Meritum, 
exigia uma porcentagem sobre o lucro da negocia-
ção dos desenhos. Depois que a equipe de Moreau 
esteve muitas vezes na Escola, esta reconheceu se 
tratar de obras de arte, “já que os desenhos eram 
todos originais, diferentes e abstratos”. Aceitou-se 
também dispensar a autorização da Funai, por con-
siderar que as índias estavam organizadas na Acirk, a 
quem tinham transferido os direitos autorais de suas 
obras individuais. A participação dos Kadiwéu no 
Bairro Amarelo acabou levando ao reconhecimento 
do direito autoral indígena. 

a própria identidade cultural. 
Juntos, fundaram a Unida-
de Guaicuru de Cultura, que 
pretendia até usar o termo 
guaikuru como gentílico, em 
vez de sul-mato-grossense. A 
ideia retomava os Guaikuru 
como exemplo de resistência 
e autodeterminação. “Na épo-
ca, havia um certo revival de 
interesse pelos índios no Brasil 
inteiro, mas aqui não era só 
moda, havia uma preocupação 
verdadeira de busca por uma 
identidade regional.”

A artista considera que havia, então, duas ten-
dências de utilização da referência artística indígena 
nas artes plásticas sul-mato-grossenses. “Havia a de 
utilização dos símbolos, desenhos, grafismos, cores, 
retrabalhados de outra maneira, como o Spengler 
fazia, e a de retratação dos índios mesmo, da figura 
do índio. Eram duas grandes vertentes.”

No final da década de 1990, um momento em 
que fazia pesquisas que entrariam em sua tese 
de doutorado, justamente sobre a influência das 
culturas indígenas na arte contemporânea em MS, 
recebeu um telefonema da cineasta Lúcia Murat. 
Lúcia propunha uma assessoria de pesquisa sobre 
os Mbayá-Guaikuru para o novo filme. Para Carla, 
não foi difícil aceitar, pois já tinha ido às aldeias, 
fotografado muito, colhido desenhos, lido tudo que 
tinham escrito sobre os Guaikuru, tais como obras de 

Lévi-Strauss e Guido Boggiani. Depois foi convidada 
também para fazer os desenhos de cena. “Para mim 
a experiência foi maravilhosa, porque ligou tudo que 
eu estava pesquisando sobre arte e história num meio 
de expressão novo”. O filme “Brava gente brasileira” 
– no qual Carla realizou toda a pesquisa de indumen-
tária e pinturas corporais – foi lançado em 2000, 
tendo participado de vários festivais internacionais e 
ganhado prêmios no Festival de Brasília e na Seleção 
Laboratório do Sundance Institute.

Em Berlim: vencedoras do concurso mostram suas peças,  
com Alain Moreau (à direita). Ao lado, fachada e corredor de 

entrada de prédios decorados com os grafismos kadiwéu.

Com influência de 
símbolos, desenhos e 
grafismos indígenas, da 
esq. para a dir., obras de:
Adilson Schieffer  
(Tropa Guaikuru, 1994 − 
acrílica e óleo sobre tela, 
60 x 60 cm.), e Humberto 
Espíndola (Cavalos 
Kadiwéus – Noturno, 
1998 − gravura  
com computador,  
14 x 23 cm.).
 



Ações governamentais 
        voltadas às culturas indígenas

Na aldeia, na Bienal de Veneza e no Youtube
Reza guarani-kaiowá

Paulo Nazareth  
em aldeia em  
Aral Moreira.IS
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Em 2013, foi a vez dos Guarani-Kaiowá entrarem no noticiário das artes inter-
nacionais, por meio das obras de Paulo Nazareth na 55ª Bienal de Veneza. Nascido 
na região metropolitana de Belo Horizonte e descendente de índios Krenak, negros 
e italianos, Nazareth viveu numa aldeia guarani-kaiowá por alguns meses em 2011, 
bem na época da tentativa de ocupação de uma propriedade em Aral Moreira, 
que resultou na morte do cacique Nizio Gomes, drama de repercussão nacional. 
Dois anos depois, convidou o filho de Nizio, Genito Gomes, e o rezador Valdomiro 
Flores para viajarem até Veneza, onde estariam expostas as obras de Nazareth da 
série Veneza Guarani, realizada a partir de sua vivência na aldeia, onde aprendeu a 
língua e os costumes da comunidade. Entre elas, o vídeo “Aprender a rezar guarani & 
kaiowá para o mundo não acabar”, que registra uma noite de reza na aldeia e pode 
ser encontrado no Youtube. Sem imagens, o vídeo convoca a ouvir, diz o artista. 
Premiado, convidado para as maiores bienais do mundo e com mostras individuais de 
sucesso no Museu de Arte de São Paulo e no New Museum, em Nova York, Nazareth 
é hoje um dos jovens artistas brasileiros mais prestigiados no cenário da arte contem-

porânea, com 
suas propostas 
politizadas e ao 
mesmo tempo 
simples, que de-
batem herança 
cultural, políti-
ca e sistema de 
arte.

Até o início dos anos 1990, a Fundação Nacional 
do Índio (Funai) centralizava as ações do governo 
brasileiro para os povos indígenas. Embora ainda 
estratégica e forte, ela não é mais a única instância 
governamental destinada a responder por todas as 
suas demandas sociais, que passaram a ser dissemi-
nadas em diferentes ministérios e órgãos federais. 
O Ministério da Cultura, por exemplo, estabeleceu 
um Plano Setorial para as Culturas Indígenas, 
vinculado ao Plano Nacional de Cultura. Entre as 
ações mais marcantes, destacam-se a criação de 
uma vaga para representante indígena no plená-
rio do Conselho Nacional de Políticas Culturais e 
a criação do Prêmio Culturas Indígenas, que tem 
apoiado financeiramente rituais, práticas religiosas, 
educacionais, medicinais, culinárias, arquitetônicas, 
produção de artesanato, constituição de acervos e 
registros audiovisuais e sonoros, entre outras ini-
ciativas que mostram uma compreensão da cultura 
em sentido amplo. Com patrocínio da Petrobras, 

Nas edições realizadas do 
Prêmio Culturas Indígenas, 

criado em 2006, várias 
iniciativas de etnias de 

Mato Grosso do Sul já se 
inscreveram. Entre elas, 

a premiada Nossa Língua 
Ofayé” (Terra Indígena 

Ofaié, aldeia Aganõdji), 
ao lado; o “Jornal Emôu 

Terenoé” (aldeia Água  
Azul), abaixo; e  

“O Alimento da Cultura” 
(aldeia Cachoeirinha), 

abaixo à direita.



Do outro lado
da objetiva
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o Prêmio Culturas Indígenas teve quatro edições, 
sendo a primeira em 2006, e já repassou mais de 
sete milhões de reais às comunidades. Em Mato 
Grosso do Sul, um projeto da Ascuri, mencionada 
nesta reportagem (p. 50), foi premiado nesta últi-
ma edição, junto de três casas de reza, um projeto 
de práticas de artesanato terena, de confecção de 
material didático em língua terena e outro de for-
talecimento da cultura ofaié. Conectada ao Minc, 
há ainda a política de preservação do patrimônio 
cultural material e imaterial indígena, em processos 
de tombamento, inventário, registro e salvaguarda 
realizados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional), e a criação dos pontos 
de cultura, que mesmo antes de serem divididos em 
específicos para a realidade indígena, em 2010 já 
tinham um histórico de apoiá-la, aprovando muitos 
projetos dessa temática.

As políticas públicas voltadas às culturas indíge-
nas se articulam também em secretarias estaduais 
e municipais, além de se fazerem valer na atuação 
de instituições da sociedade civil e em órgãos de 
cooperação internacional. Em MS, o Plano Estadual 
de Cultura, em fase final de elaboração e poste-
rior encaminhamento aos poderes legislativo e 

executivo, prevê ações para valorizar e difundir 
a diversidade cultural, étnica e regional sul-
-mato-grossense, que incidem diretamente na 
preservação das comunidades indígenas. Como 
estratégias de ação, estão a ampliação da po-
lítica intersetorial entre as pastas de cultura e 
de educação, para fortalecer o ensino e difusão 
das questões culturais de caráter indígena; a 
articulação de acordos de cooperação entre 
secretarias de educação estadual e municipais 
para implantar as temáticas da história indígena 
regional nas atividades educacionais; a forma-
ção de professores preparados nesse sentido; o 
mapeamento e difusão de acervos históricos em 
tradição oral ou em expressão escrita; e a criação 
de mecanismos de participação e representação 
para que as comunidades elaborem, implemen-
tem, acompanhem, avaliem e revisem as políticas 
de proteção e promoção das próprias culturas. 

Para articular melhor todas essas instâncias de 
ação, em 2006 o governo federal criou a Comis-
são Nacional de Política Indigenista (CNPI), com 
o objetivo de preparar o estabelecimento de uma 
nova estrutura permanente para atender à causa 
indígena em nível federal.

Em 2010, durante oficinas de fotografia 
ministradas dentro do projeto AVA MARAN-
DU, do Pontão de Cultura Guaikuru, a fotó-
grafa Elis Regina não só ensinou os jovens 
a apurar a sensibilidade para enquadrar na 
câmera as aldeias Guyra Roka e Yvy Katu, 
em Caarapó e Japorã, ela mesma não pode 
deixar de se impressionar com a paisagem, as 
pes soas, as crianças que encaravam a câmera 
com entrega e alegria. Tornou-as persona-
gens de ensaios fotográficos. “Em um primei-
ro momento, o que me chamou atenção foi 
a luz incrível que entrava pelas duas portas 
da Casa de Reza, na aldeia Guyra Roka. Uma 
luz que deixava o ambiente mágico, com um 
contraste de luz e sombra que gosto muito 
e que serve maravilhosamente para a foto-
grafia. Fotografia é luz e sombra”, escreveu, 
em depoimento sobre o projeto. Quando 
começou a fotografar, ficou impactada pela 
“força ingênua das crianças”. “Não são acos-
tumadas com câmeras, e quando veem ficam 
saltitantes, dão risadas e encaram a objetiva 
com uma alegria e com uma profundidade 
no olhar que me desconcertava. Na essência, 
são crianças como outras que conhecemos, 
mas com um olhar que parece denunciar a 
situação de seu povo”. As fotografias gera-
ram a exposição Curumins, em 2011.

MINC: 

REPRESENTAÇÃO 

INDÍGENA NO 

CONSELHO 

NACIONAL 

DE POLÍTICAS 

CULTURAIS E 

APOIO FINANCEIRO 

A PRÁTICAS  

RELIGIOSAS, 

EDUCACIONAIS,  

MEDICINAIS,  

CULINÁRIAS E  

ARQUITETÔNICAS, 

ENTRE OUTRAS 

INICIATIVAS.



Para conhecer e aprender
O trabalho da Ascuri

Audiovisual integrado
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Uma associação audiovisual em que tudo 
tem que estar conectado: felicidade, tecnologia, 
alimentação, trabalho, cultura e, claro, vídeo. 
“Sozinho, o audiovisual é fraco. Na aldeia, tudo 
é conectado, tudo tem um porquê. Então a 
gente é um grupo de jovens pensando um ideal 
melhor para a aldeia, com o audiovisual”, explica 
Gilmar Galache, um dos fundadores da Ascuri – 
Associação Cultural de Realizadores Indígenas. 

Gestada desde 2008 e oficializada há quase 
dois anos, a Ascuri tem cerca de vinte partici-
pantes, com nove mais ativos hoje. São jovens 
de aldeias Guarani-Kaiowá e Terena que parti-
ciparam de projetos de formação e capacitação 
em audiovisual propostos por organizações 
como o Pontão de Cultura Guaikuru. Para dar 
seguimento ao que aprenderam e para tornar 
esses conhecimentos mais interessantes à 
comunidade, organizaram a associação e rea-
lizaram alguns filmes – como o documentário 
“Jepea’yta, a lenha principal”, com apoio do 
Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), sobre a experiência de 
apropriação das novas tecnologias e o impacto 
nas comunidades.

“A Ascuri reúne o jovem e faz ele aprender. 
Na primeira vez eu estava na frente da câ-
mera. Agora eu aprendi a filmar”, conta Kiki, 
apelido de Ademilson Consianza Verga, men-
cionando o primeiro contato que teve com o 
cinema, quando atuou na filmagem de “Terra 
vermelha” (2008), longa-metragem de ficção 
do ítalo-chileno Marcos Bechis. Iniciativas de 
aprendizado que se propagam e geram outras, 
como a espécie de cinema itinerante que Kiki faz 
hoje nas aldeias. “No Panambizinho [aldeia em 
Dourados], a gente filma e edita as cerimônias 
e depois exibe nas aldeias, para as crianças; nas 
escolas também”. Como não há data-show, 
todos se reúnem e assistem na própria tela do 
computador. “A Ascuri não passa de um grupo 
de jovens pensando num ideal melhor para a 
aldeia, um grupo de amigos, moleques, um 
grupo de jovens tentando ter uma felicidade 
que tinha quando era criança na aldeia, e trazer 
essa felicidade para os seus filhos, seus netos”, 
diz Gilmar, com simplicidade. Para conhecer 
mais: http://ascuri.org/

Membro ativo 
da Ascuri, 
Kiki já foi 
ator do filme 
estrangeiro 
“Terra 
vermelha”, e 
hoje atua do 
outro lado 
do processo 
de produção: 
filma, edita e 
faz exibições 
em seu 
computador.

Neppi/UCDB (Núcleo de Estudos e Pesquisas 
das Populações Indígenas da UCDB) – Órgão 
executivo que coordena programas e projetos de 
pesquisa e extensão voltados para as sociedades 
indígenas de Mato Grosso do Sul. 

Campo Grande 
Praça Oshiro Takimori – Localizada em frente 
ao Mercado Municipal (Mercadão), entre as 
ruas 7 de Setembro e 26 de Agosto. No local 
mulheres indígenas comercializam artefatos 
como cestarias, cocares, arcos e flechas, além 
de produtos nativos do cerrado, como a guavira 
e guariroba. 

Memorial da Cultura Indígena – Conjunto 
de duas grandes ocas onde são expostos e 
comercializados produtos artesanais das etnias 
Terena, Kadiwéu e Guarani. A poucos metros, a 
escola Sulivan Silvestre Oliveira – Tumune Kalivolo 
(Criança do Futuro, em língua terena) atende 
alunos da educação infantil ao 5º ano. Além das 
disciplinas curriculares, são ensinados a língua 
terena, direitos e costumes da etnia. A escola é 
ponto de encontro dos jovens da aldeia urbana 
Marçal de Souza. Aberta nos fins de semana 
para atividades de recreação e capacitação 
profissional da comunidade.
Rua Terena, s/n – Aldeia Urbana Marçal de Souza
Diariamente, das 8:00h às 18:00h 
Informações: (67) 3314.3544

Casa do Artesão – Um dos maiores acervos de 
artesanato indígena de Mato Grosso do Sul em 
exposição permanente para comercialização. 
Avenida Calógeras, 2.050. De segunda a sexta-
-feira, das 8:00h às 18:00h, e aos sábados das 
8:00h às 12:00h. Fone: (67) 3383.2633.

MuArq/UFMS (Museu de Arqueologia da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 
– Espaço de educação cientifica e formação de 
consciência patrimonial, de forma a explicar 
as relações entre homem e ambiente na pré-
-história, bem como o processo de formação 
das etnias indígenas. Mantém rico acervo de 
vestígios arqueológicos que podem ser aprecia-
dos em visitas guiadas por monitores. 
Memorial da Cultura e da Cidadania,  
av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 1º andar.
Agendamento de visitas: (67) 3321.5751.

Museu das Culturas Dom Bosco (MCDB) – 
Fundado em 1951 pelos missionários salesianos, 
está vinculado à UCDB e é um espaço que integra 
os pilares da pesquisa, do ensino e da extensão 
nos diversos âmbitos da educação. A exposição 
de etnologia conta com coleções que represen-
tam as etnias do Brasil, incluindo os povos da 
região do Mato Grosso, Bororo e Xavante, e as 
etnias de Mato Grosso do Sul. 
Endereço: av. Afonso Pena, 7.000 
(dentro do Parque das Nações Indígenas). 
Fone: (67) 3326.9788. 
Atendimento: de terça-feira a domingo, das 
8:00h às 17:00h (entrada R$ 10,00 e meia R$ 
5,00). Visitação gratuita para grupos escolares 
da rede pública, com agendamento prévio.

Centro Referencial da Cultura Terena – Lo-
calizado na entrada da cidade, à margem da 
BR-262, o prédio foi construído com carandá, 
pedra e sapé. O local expõe e comercializa peças 
de tecelagem, cestaria e cerâmica. 
De segunda a sexta-feira, das 7:00h às 22:00h. 
Sábados, domingos e feriados, das 8:00h às 
22:00h. Entrada franca.

Corumbá
Muphan (Museu de História do Pantanal) – 
Sediado no casarão Wanderley, Baís & Cia., 
no Casario do Porto, em instalações lúdicas e 
interativas retrata a identidade do Pantanal, 
por meio de fósseis, fragmentos arqueológicos, 
fotografias, vídeos, documentos históricos e 
maquetes. 
Rua Manoel Cavassa, Porto Geral. 
De terça-feira a sábado, das 13:00h às 18:00h. 
Fone: (67) 3232.0303 - www.muphan.org.br

Dourados
Etnolab (Laboratório de Arque-
ologia, Etno-história e Etnologia 
da UFGD) – Desenvolve ativida-
des de pesquisa, ensino e exten-
são nas áreas de arqueologia, 
etnologia e etno-história e em 
seus campos interdisciplinares. 
Sua maior atuação tem sido 
no campo dos estudos sobre 
populações indígenas pretéritas 
e contemporâneas. UFGD – 
Unidade II (Rodovia Dourados 
Itahum, km 12. Cidade Univer-
sitária) – Fone: (67) 3410.2270.

Av. Tamandaré, 6.000 (UCDB – piso superior 
da biblioteca), Jardim Seminário. Fone: (67) 
3312.3590 – www.neppi.org

Um dos serviços oferecidos pelo Neppi é o Cen-
tro de Documentação e Biblioteca Digital 
Indígena Teko Arandu (Cedoc), que reúne 
cerca de 90 mil documentos em diversas mídias, 
como fotografias, notícias e áudios. Aberto para 
visitação de segunda a sexta, das 8:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:30h. Documentos digitalizados 
podem ser acessados pelo site do Neppi, clican-
do em “Centro de Documentação” na coluna 
da esquerda. Funciona também na UCDB (piso 
térreo da biblioteca), sob a coordenação do pe. 
George Lachnitt, o Centro de Documentação 
Indígena – no acervo, importantes obras de 
antropologia, além de documentos e publicações 
sobre os povos indígenas de Mato Grosso, em 
especial os Xavante.

Aquidauana
Feira Indígena – Funcionando ao lado da 
estação ferroviária, é o local onde os indígenas 
da aldeia Limão Verde comercializam sua pro-
dução agrícola, como milho, mandioca, maxixe, 
feijão de corda, frutos da época (pequi, guavira, 
manga, laranja, banana, limão). 
Rua Bichara Salamene, s/n – Est. Ferroviária  
(Centro). De 2a feira a sáb.: das 7:00h às 13:00h.

Miranda
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Não dá pra negar. A vida sul-mato-grossense 
repousa nos tempos e elementos da natureza. 
Mesmo nos centros urbanos, a essência bucólica se 
faz presente, seja no ipê das ruas ou nas capivaras 
que cruzam o asfalto. Além disso, a relação com os 
países vizinhos e com o índio também traduz muito 
a vivência por essas bandas. 

Ainda assim, os aspectos urbanos são mais 
considerados na produção de moda do estado. Os 
produtores se baseiam muito nas referências estran-
geiras, em detrimento dos aspectos da sua própria 
cultura. O estilo country, por exemplo – recorrente 
no MS por sua relação com a agropecuária –, ocorre 
como apropriação de signos norte-americanos, sem, 
no entanto, ser interpretada com princípios locais. 

Nesse viés, ligado ao country e com um pezinho 
no rock, o folk – com seus traços étnicos, orgânicos 
e artesanais – é um estilo a ser mais explorado. Com 
uma pegada mais boêmia e urbana, sem deixar o 
orgânico de lado, o boho style também casa muito 
bem com o nosso estilo de vida. Não, estes não são 
os únicos estilos e nem mesmo se bastam. O legal 
mesmo é misturar, reinventar. Folk + grunge + ani-
mal print? Quem sabe. O mix de estilos, estampas 
e texturas pode representar, inclusive, o hibridismo 
cultural típico da região. 

O fato é que, enquanto expressão artística, a 
moda será legitimada no diálogo com o contexto 
sociocultural no qual está inserida. Prova disso é o 

POR TETÊ IRIE

reconhecimento da produção brasileira no circuito 
internacional, alavancada por estilistas como Ronaldo 
Fraga e Lino Villaventura; ambos se destacam justa-
mente pelas referências à cultura popular brasileira. 
Transpondo clichês e trocando o aclamado litoral 
pelo interior, a inspiração do trabalho vem de mitos, 
lendas e fazeres tradicionais – Fraga, por exemplo, 
mantém parcerias com bordadeiras do interior per-
nambucano.

Nesse sentido, as produções no MS são pontuais, 
como a ZaraFlor, que transmite a essência bucólica e 
étnica da região por meio de estampas, em shapes 
ora fluidos (mais orgânicos), ora estruturados (mais 
urban). Já a Touché, numa linguagem pop, urbana, 
vem silkando em suas camisetas a iconografia indíge-
na, o tereré e as capivaras (s2), animais que parecem 
traduzir bem o cotidiano entre mata e asfalto do 
povo sul-mato-grossense. Lembrando a delícia e o 
privilégio de estar estirado em um deck de madeira, 
entre banhos de sol e rio, um nick simpático para 
este modo de vida seria “capivara lifestyle”. 

As altas temperaturas que levam a população 
aos rios e cachoeiras em qualquer brecha condu-
zem ao uso de fibras naturais, como linho, seda e 
cambraia de algodão. À beira d’água, tecidos leves, 
de secagem rápida, também são bem-vindos, como 
o tactel® e a viscose. As paletas vibrantes (pink, 
limão, turquesa), bem como as terrosas (ocre, terra-
cota, verde-musgo) têm tudo a ver – os pigmentos

Comportamento, mercado e 
eventos alternativos da moda em MS

ENQUANTO 

EXPRESSÃO 

ARTÍSTICA, 

A MODA É 

LEGITIMADA NO 

DIÁLOGO COM 

O CONTEXTO 

SOCIOCULTURAL 

NO QUAL ESTÁ 

INSERIDA.

FOTO ABERTURA: RAFINHA ARRUDA
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naturais dão supercerto e podem ser extraídos de 
plantas nativas, como erva mate, sangra-d’água 
e barbatimão (no livro “Corantes naturais da flora 
brasileira”, de Eber Lopes Ferreira, dá pra aprender 
certinho como fazer).

Bem como o tingimento, os trabalhos riquíssimos 
em couro bovino, de peixe e jacaré podem ser utili-
zados de modo sustentável. Dos vizinhos hermanos 
podemos emprestar muita coisa, como a estamparia 
iconográfica e megacolorida, tecida artesanalmente 
em lã de alpaca na Bolívia e no Peru; a renda nhan-
duti e a típica faixa, ambas do Paraguai; além dos 
acessórios de prata, muito comuns na Argentina e 
no Peru. Essas são algumas fontes em que a moda 
de MS pode beber. E muito. 

A iconografia, os ornamentos e a arte plumária 
indígenas também são divinos e fascinam até os 
gringos. Nessa linha, por exemplo, a indígena Benil-
da Kadiwéu, graduada em design pela Universidade 
Católica Dom Bosco, produziu uma coleção baseada 
em técnicas e grafismos tradicionais de sua etnia 
(ver p. 39).

Do MMM ao Luz na 
Rodô: eventos da 
moda MS em 2013

Matiz azulado, nu-
vens e cristais suspensos. 
O chão, folhado em cor 
de prata, sugeria que as 
águas tocavam os pés 
de quem por ali pisasse. 
Durante o 14° Festival de 
Inverno de Bonito, este 

era o cenário no Mercado Mundo Mix (MMM), um 
dos grandes eventos alternativos de moda no país 
– ambientado, naquela edição, com a temática de 
um mito terena que descreve a paixão da índia Cacai 
por um forasteiro.

A transgressão e a fusão cultural, propostas pela 
lenda indígena sul-mato-grossense, refletem bem o 
espírito do MMM, bem como a essência da moda 
que transpõe paradigmas e reinterpreta o mundo. 

Em Mato Grosso do Sul, o circuito alternativo 
tem dado atenção a esses aspectos, movimentando 
culturalmente espaços marginalizados ou ociosos 
nas cidades. É o caso da 1a edição do Luz na Rodô, 
realizado na antiga rodoviária de Campo Grande. O 
evento deu novo fôlego à cena de moda e comporta-
mento da capital, reunindo, em dois dias de evento, 
sete desfiles e diversas apresentações artísticas. O pré-
dio vem demonstrando seu potencial como reduto 
underground da cidade – além de eventos culturais, 
diversos artistas vêm ocupando o local, como pro-
dutores da fotografia, do teatro e do audiovisual. 
Na moda, o destaque atual é do Estúdio Vespa. 
Aliando comportamento e artes visuais, é ponto de 
encontro da galera descolada que reside na cidade 
ou a visita. O mix e a ressignificação de elementos 
conferem a estética kitsch do estúdio. Passeando 
entre o vintage e o contemporâneo, sua atmosfera 
traduz as aspirações hipermodernas de Campão (ou 
seja, de Campo Grande). 

Anteriormente, o espaço abrigava o Gaveta Brechó 
e Afins, da produtora de moda Lauren Cury. Desde 
2007, ela promove bazares com vários estilistas, além 
de disponibilizar em seu espaço um setor só para 
produtores locais. Passeando pelo Gaveta (agora na 

Editorial primavera/verão 
ZaraFlor: referências 

regionais. À direita, espaço 
do Gaveta Brechó e Afins, 

sempre com muitas  
marcas produzidas em 

Campo Grande.

Mercado Mundo Mix, 
um dos grandes eventos 
alternativos de moda no 
país, foi ambientado com 
temática de mito terena no 
Festival de Bonito 2013.
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vila Rosa Pires), podemos conhecer diversas marcas 
produzidas em Campo Grande, como Maria Di Q?, 
Capela Amen Fashion, Chroma e Cru Customização. 
“Ela é uma das pessoas que mais produzem editorial 
de moda na cidade – sempre em parceria com uma 
galera jovem que vem imprimindo um novo olhar para 
a moda feita e produzida por aqui”, descreve Thais 
Pompeo, jornalista da revista A Gente, publicação 
que há 13 anos produz conteúdo de moda, cultura 
e comportamento em Campo Grande. Assinados por 
Luiz Gugliatto e Alexis Prappas, seus editoriais são 
reconhecidos pela qualidade técnica e refinamento 
estético. A revista Ímpar, fundada em 2005, também 
possui uma abordagem voltada para a realidade regio-
nal de MS. Mais recentemente, de perfil mais cool, a 
Mood Life (2009) vem retratando o lifestyle da região.

Moda e Mercado
Desde 2008, o curso tecnólogo de nível superior 

de design de moda da Universidade Anhanguera/
Uniderp vem formando uma média de 70 alunos 
por ano. Como na pós-graduação em moda, co-
municação e mercado, o propósito é fomentar o 
mercado da moda no estado. Alguns acadêmicos 
têm se destacado: com seu make-up, Lívia Tosta foi 
finalista do movimento HotSpot (2013), enquanto 
o projeto de Madalena Solano integrou a mostra de 
moda e design sustentáveis do Paraty EcoFashion 
2013; utilizando ícones indígenas e elementos na-
turais, a coleção será desenvolvida juntamente com 
os indígenas da etnia Kadiwéu.

Ainda assim, o mercado da moda enfrenta muitas 
dificuldades no MS. “Aqui na região as empresas 
de confecção são, em sua maioria, familiares, não 
contam com profissionais especializados, que desen-
volvam cortes devidos, por exemplo”, descreve Carol 
Debus, coordenadora do curso de graduação. Cerca 
de 50% dos formandos na Uniderp migram para 
outras regiões, segundo ela. Em busca de melhores 
condições de trabalho, acabam sendo absorvidos por 
polos como Paraná e São Paulo. É o caso de produ-
tores e estilistas que alcançaram em outras regiões 
um lugar ao sol, como Giuliano Mazeti (da Dhuo), 
Lau Neves e Lucas Nascimento. 

Produção iniciada em 
Fátima do Sul, a Dhuo hoje 
é sediada em Presidente 
Prudente (SP). Revendida 
por todo o país, participa do 
badalado Salão Casamoda 
e é representada em Paris por Sable 
Chaud. Atualmente com muitos grafismos selvagens, 
étnicos e geométricos, a estamparia é o destaque da 
marca. Desde o início a irreverência permeia o trabalho 
de Giuliano Mazeti: “Estampar coisas como ‘let the 
cowboys die’ em uma região dominada por rodeios 
e afins era algo meio abusado, né?”, diz o estilista. 

Natural de Bonito (MS), Lau Neves vive atualmen-
te em São Paulo e é um dos mais hypados maquia-
dores do Brasil. “Crescer cercado de diferentes cores, 
plantas, bichos, com certeza enriqueceu muito meu 
universo; acho que muito da minha habilidade com 
cor vem disso”, constata ele. Amigo de Neves e tam-
bém bonitense, Lucas Nascimento está radicado em 
Londres, onde fundou sua própria marca em 2009. 
A sofisticação de seu tricô e as técnicas inusitadas de 
sua con fecção tornaram Lucas um dos novos “queri-
dinhos” da moda brasileira no exterior, já apontado 
pela Vogue britânica como um dos estilistas mais 
promissores da atualidade. 

Moda, comportamento e cultura
A moda tanto pode refletir um comportamento 

como interferir nele e influenciá-lo. Ao contrário 
de certas tendências que desaparecem tão subita-
mente quanto como se viralizam, algumas podem 
se enraizar na vivência de um determinado grupo, 
modificando suas estruturas culturais.

 Neste contexto, não há como deixar de citar o 
empresário Renato Ratier. Criador das grifes Valet e 
Tilt (desenhadas à época pelo então recém-chegado 
à cidade Luiz Gugliatto), Ratier inaugura, no final dos 
anos 1990, a loja Sub Culture. Junto dela, seu fan-
zine RefMag e seu programa de rádio Techno Valet 
difundiam conceitos, atitudes, comportamentos. Já 
no emblemático ano 2000, Ratier implanta o clube 
D-Edge. De atmosfera futurista, passeando entre 
o clubber, o burlesco e o glam rock, o espaço foi

A MODA TANTO 

PODE REFLETIR UM 

COMPORTAMENTO 

COMO INTERFERIR  

NELE E INFLUENCIÁ-

LO, MODIFICANDO 

ESTRUTURAS 

CULTURAIS DE  

UM GRUPO.

Ambiente e editorial  
do Estúdio Vespa,  
na antiga rodoviária da 
capital − mix entre moda, 
comportamento e artes 
visuais reúne criações de 
Fábio Maurício (estilista),  
Gheva (artista plástico) e 
Carlota Philippsen (fotógrafa).
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palco para diversos desfiles e festas temáticas que 
transgrediam a lógica rural-provinciana da capital. 
Mais do que uma casa noturna, o clube era ponto 
de encontro da galera antenada, ávida pelo futuro 
que o novo milênio anunciava. Chegando a tocar o 
hedonismo e o simulacro, foi reduto da afirmação 
cultural pós-moderna de CG. Além da música eletrô-
nica – que se expandiu por todo o estado –, o D-Edge 
e suas vertentes impulsionaram outras produções da 
moda em Campão: junto com a Sub Culture, marcas 
como Berlim, Antônio&Higa e Fábio Maurício vestiam 
boa parte do público do clube. 

De lá pra cá, o trabalho de Fábio Maurício cresceu. 
Hoje ele é reconhecido como expoente da moda 
do MS. “É um dos maiores talentos descobertos 
recentemente pelo Mundo Mix. Acho ele meio ge-
niozinho”, afirma Beto Lago, idealizador do MMM 
e empreendedor da economia criativa no Brasil. O 
trabalho de Fábio passeia entre o retrô, o fetiche e, 
principalmente, o rock. Usando muitas vezes peças 
garimpadas em brechós, ele se vale do tingimento e 
da remodelagem para dar um ar moderno às peças. 
O destaque do trabalho é o bordado. Com texturas 
diversas e multicoloridas, refletem o acúmulo e o 
hibridismo da contemporaneidade. 

Amiga de Fábio, Kakô Ferraz também é uma das 
referências do segmento em Mato Grosso do Sul. Sua 
relação com a moda é de berço. A avó, Zélia Vilas 
Boas Soares, foi uma das vanguardistas na área em 
Campo Grande. Ainda nos anos 1950, possuía uma 
loja de sapatos finos; “prestava consultoria de estilo 
e desenhava sapatos exclusivos confeccionados em 
ateliês de sapateiros renomados”, descreve a neta. No 
início dos anos 2000, Kakô produzia peças com fibras 
naturais e osso de boi, além da coleção Eco-friendly, 
com foco na sustentabilidade e na preservação do 
Pantanal. A falta de incentivo, entretanto, fez a esti-
lista deixar de “investir” na cultura do regional e sua 
produção, inicialmente voltada para o streetwear, 
se desenvolveu até a atual Kakô Couture – grife de 
alta-costura que desenvolve peças exclusivas.

Referências semelhantes encontramos em Dou-
rados, na história da estilista Lisiê Irie. Graduada em 
moda pela Universidade Anhembi Morumbi (SP), 

Lisiê vivenciava esse mercado 
ainda criança – até meados dos 
anos 1980, a loja dos pais, Kety 
Magazine, promovia desfiles e 
trazia para a pacata Dourados 
as tendências do mundo da 
moda. Tendo trabalhado para 
grifes como Cavalera e Cris 
Barros, a estilista mantém, 
desde 2011, seu ateliê dou-
radense voltado para a alta-
-costura. Ao lado de Marcio 
Marques, Lisiê produz o Oui! 
– em vias de sua 3a edição, 
o evento traz as tendências 
do universo wedding para 
a cidade. Na mesma linha, 
João Antonio Gadea man-

tém sua produção desde 1998. 
Autodidata, o estilista surpreende pelo talento nato.

Ainda em Dourados, Gisele Pedrozo assina peças 
produzidas de modo artesanal. Na linha underwear, 
as grifes douradenses Marta Campos e Gorethy.G são 
destaques regionais, tendo seus produtos exportados 
para Europa e Oriente Médio. 

A moda do consumo e o consumo 
sustentável na moda

“A moda realmente é obsolescência planejada; 
faz parte do capitalismo. Para que haja consumo, é 
necessário mudanças e, consequentemente, desejo 
de compra”, analisa Lisiê Irie. 

Em contraposição a essa lógica, o desenvolvi-
mento sustentável já é tendência global. Assim, o 
MS, com sua diversidade de técnicas e materiais 
orgânicos, tem tudo para estar na moda. É o caso da 
Joias do Pantanal: com lapidação de chifre bovino, 
a marca vem sendo exportada para diversos países. 
Já em Bonito, a Tiê Moda Ecológica comercializa 
camisetas e acessórios com fibras de bambu, pneu, 
garrafa pet e couro de peixe. 

Também confeccionados artesanalmente, os cal-
çados da Mag-p parecem vir de um filme fantástico 
à la Tim Burton. As peças são feitas com retalhos de 
couro e tecido descartados pelas indústrias. 

Em sintonia com o princípio da reutilização, vários 
brechós têm surgido no estado. Na capital, além do 
Gaveta, o Arco da Velha e o Brecharia surpreendem 
pela atmosfera retrô-cool.

Seja enviesada pela tendência da sustentabilida-
de, delicada como renda nhanduti ou robusta como 
um arreio rural, a moda pode traduzir os anseios e 
delícias da vida no MS. Se simboliza o “espírito do 
tempo”, como descreveu o filósofo Gilles Lipovetsky,
ela é retrato do 
comportamen-
to, funcionando, 
inclusive, como 
registro histórico 
e veículo difusor 
da cultura local. 
O tempo é de 
descobertas e 
cultivo. A colhei-
ta há de vir. 

SE O DESENVOL- 

VIMENTO

SUSTENTÁVEL 

JÁ É TENDÊNCIA 

GLOBAL, O

MS, COM SUA 

DIVERSIDADE 

DE TÉCNICAS E 

MATERIAIS

ORGÂNICOS, TEM 

TUDO PARA ESTAR 

NA MODA.

Modelo veste  
Kakô Couture, grife de  

alta-costura de Kakô Ferraz 
e, à direita, vestido  

de noiva da estilista 
douradense Lisiê Irie.



Desafios e 
oportunidades

Considerada historicamente como área complementar, a cultura vem 
ganhando progressivo espaço na gestão pública em sintonia com concei-
tos de administração que valorizam o desenvolvimento integral voltado à 
transformação das condições de vida da sociedade.

Tal percepção tem mudado a visão dos gestores, cada vez mais inte-
ressados em buscar informações e possibilidades no ambiente cultural. 
Neste artigo, Roberto Pimenta, coordenador do Programa de Estudos em 
Gestão Cultural da Fundação Getulio Vargas, discorre sobre esse novo 
contexto e desafios a serem enfrentados para se habilitar às oportunidades 
que se abrem.

CULTURA E CULTURA E 
GESTÃO MUNICIPALGESTÃO MUNICIPAL

AA constatação das limitações dos tradicionais modelos de desenvolvimento 
fundamentados prioritariamente em critérios econômicos intensificou a discussão 
sobre a necessidade de adoção de uma nova visão de desenvolvimento integral 
e harmônico, que considere a promoção humana nos aspectos ambiental, eco-
nômico, político, social e cultural. Estudos recentes sobre o tema, conduzidos 
por instituições de pesquisa e organismos internacionais, têm reconhecido e 
valorizado a dimensão cultural do desenvolvimento.

Sob essa ótica, a cultura, entendida em seus contornos mais amplos como 
um sistema de valores, hábitos e crenças de um grupo, seu modo de conceber 
a vida e perceber o mundo, os meios de representação desse sistema e seus res-
pectivos produtos, deve ser percebida como fator essencial à transformação das 
condições de vida de indivíduos e comunidades e elemento basilar na garantia 
da governança pública.

Essa concepção estabelece um novo paradigma para os gestores públi-
cos municipais. Além de evidenciar a centralidade da cultura na definição de 
estratégias e planos de atuação, pressupõe a percepção da importância da 
transversalidade da cultura no esforço de coordenação e sinergia aplicado ao 
processo de planejamento de várias políticas públicas regionais. Exige ainda o 
fortalecimento das estruturas organizacionais responsáveis pela implantação 
de programas e projetos, o estabelecimento de parcerias institucionais e novos 
arranjos produtivos, e, sobretudo, a capacitação técnica de todos os envolvidos 
com a gestão cultural. 

A gestão cultural está aqui referida à consecução de um conjunto de ações 
cuja finalidade é o alcance de objetivos organizacionais definidos por meio de 
um planejamento e orientados segundo diretrizes políticas e estratégicas. 

Nos últimos anos, o processo de institucionalização da cultura tem alcança-
do progressos significativos no Brasil. A criação do Plano Nacional de Cultura 
(PNC), instituído pela Lei Federal no 12.343, de dezembro de 2010, indica um 
importante avanço nesse sentido. O PNC apresenta políticas, diretrizes e metas 
decenais com o propósito de integrar as ações relativas à gestão da cultura 
nas três esferas de governo a partir de uma política nacional que estabelece o 
compartilhamento de responsabilidades e atribuições entre a União, os estados 
e os municípios.FA
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Cabe aos municípios, a partir da Constituição 
Federal de 1988, a atribuição de promover a im-
plantação de programas e projetos. Como entes 
federativos autônomos, os municípios têm a op-
ção de vinculação ao PNC por meio da assinatura 
de um termo de adesão voluntária. A adesão está 
condicionada à adoção do modelo de gestão com-
partilhada, à interação com o Sistema Nacional da 
Cultura e à obrigatoriedade de inserção e atualiza-
ção permanente de dados no Sistema Integrado de 
Informações Culturais.

A despeito da aparente resistência de uma parcela 
dos gestores públicos, inúmeras propostas relacio-
nadas à inovação das relações entre cultura e insti-
tuições foram levadas a efeito no país, envolvendo 
a participação de entidades públicas e organizações 
da sociedade civil organizada. A instituição dos Con-
selhos Municipais de Cultura são um bom exemplo.

Observa-se uma gradativa tendência de mudan-
ça na visão dos gestores municipais em relação à 
cultura e um crescente interesse por informações 
que contribuam para a compreensão dos desafios 
e oportunidades relacionadas ao ambiente cultural.

Dentre os desafios com que se defrontam esses 
mesmos gestores, acentua-se a necessidade de 
assegurar o desempenho das instituições públicas 
municipais diretamente relacionadas à gestão da 
cultura. Evidencia-se, por conseguinte, a importância 
de formar e manter um efetivo mínimo de adminis-
tradores culturais devidamente qualificados. O inves-
timento em capacitação é um desafio prioritário para 
assegurar aos gestores municipais eficiência, eficácia 
e efetividade na aplicação dos recursos.

São inúmeras as carências técnicas dos gestores 
públicos e dos agentes culturais. É necessário dire-
cionar a programação de capacitação para aqueles 
já sensibilizados pelo fator cultural, a fim de dotá-los 
do instrumental administrativo, o que pode facilitar a 
realização mais eficaz dos seus planos e programas. 
Paralelamente, há que se investir nos administrado-
res públicos pouco afeitos ao fenômeno cultural e 
informá-los sobre a importância da diversidade e dos 
direitos culturais.

Outro desafio diz respeito aos múltiplos objetivos 
das instituições culturais. A natureza da tarefa que 
rege as organizações do ambiente cultural é comple-
xa e exige criatividade e inovação para o alcance dos 
objetivos da administração cultural. O gestor cultural 
se depara constantemente, ao longo de sua trajetória 
profissional, com projetos dos mais distintos. É fun-

damental centrar esforços em orientar os programas 
de capacitação direcionados aos gestores culturais 
com a finalidade de proporcionar-lhes instrumentos 
aplicáveis à modelagem e ao gerenciamento de 
projetos culturais que possibilitem a solução dos 
mais variados problemas em contextos regionais 
específicos. 

Em última análise, é de suma relevância estudar 
os métodos e técnicas da administração de projetos. 
É a partir dos projetos que os municípios podem fi-
nanciar suas propostas de atendimento às demandas 
da sociedade, tanto por meio de convênios e editais 
com os estados e a União, quanto pela iniciativa 
privada. Os projetos culturais estão presentes como 
fundamento principal da gestão cultural e sua ideia 
foi reforçada pelas leis de incentivo à cultura, que 
permitem que os contribuintes, indivíduos e empre-
sas patrocinem projetos culturais e recebam em troca 
uma dedução ou isenção tributária proporcional ao 
incentivo. 

O domínio das técnicas de projetos permite ao 
administrador uma atuação polivalente, muito mais 
adequada às exigências normais da sua função.

Uma experiência marcante, nesse sentido, foi a 
realização do Programa de Capacitação em Projetos 
Culturais, levado a efeito entre 2009 e 2012* pelo 
Ministério da Cultura. O programa, conduzido pela 
Fundação Getulio Vargas, contou com a parceria ins-
titucional do Sesi e do Itaú Cultural; foi realizado em 
módulos on-line e procurou aprimorar a capacidade 
gerencial de atores culturais que atuam em municí-
pios do entorno de 30 cidades-polo localizadas, em 
sua maioria, em municípios distantes dos grandes 
centros urbanos. Essa experiência foi altamente 
inovadora, já que utilizou material didático especial-
mente preparado. O programa teve concluída a sua 
fase final em meados de 2012 e cerca de dois mil 
gestores culturais foram capacitados.

A capacitação de gestores públicos e agentes cul-
turais comprometidos com uma efetiva atuação em 
prol do desenvolvimento cultural de suas localidades 
não é tarefa trivial. Exige empenho continuado no 
aprimoramento de estratégias de ensino e no plane-
jamento e aplicação de metodologias capazes de su-
prir a crescente demanda por um saber diversificado, 
de imediata aplicação prática e útil no enfrentamento 
de recorrentes transformações ambientais, sociais e 
econômicas. Requer também a adoção de um olhar 
sistêmico acerca do universo cultural brasileiro e, 
principalmente, o entendimento das carências, es-
pecificidades e diversidades culturais locais. 

* O Programa teve como coordenadores pedagógicos os professores Enrique Saravia (2009-2010) e Hermano Cherques  
(2010-2012). O professor Roberto Pimenta atuou como coordenador executivo durante todo o Programa. 

Roberto Pimenta
Doutor em administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas  

da Fundação Getulio Vargas (Ebape/FGV), mestre em administração pública −  Ebape/FGV, 
professor do quadro permanente do Mestrado Profissional em Administração Pública  

da Ebape/FGV, coordenador do Programa de Estudos em Gestão Cultural da Ebape/FGV.

O INVESTIMENTO 

EM CAPACITAÇÃO 

É UM DESAFIO 

PRIORITÁRIO 

PARA ASSEGURAR 

AOS GESTORES 

MUNICIPAIS 

EFICIÊNCIA, 

EFICÁCIA E 

EFETIVIDADE NA 

APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS.
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O TEXTO E A ARTE
Um despertar

para o mundo
Um despertar

para o mundo
Um despertar

OUVIR, SENTIR, FAZER. 

NOVAS (E ANTIGAS) FORMAS 

DE APRENDER SOBRE O MUNDO.

Em Campo Grande, projetos de 
contação de histórias e oficinas de 
desenho investem em estratégias 
lúdicas e inteligentes para despertar 
o interesse pela leitura, pelo 
conhecimento e para educar o 
olhar. Crianças e jovens, quando 
estimulados de formas não 
convencionais, ficam fascinados por 
ouvir, aprender e fazer. 

E como se desenvolve uma 
criança que cresce ouvindo histórias 
e sendo estimulada em seu mundo 
imaginativo?

Depoimentos de pessoas que 
apostam em novas propostas 
comprovam que a criança é mais feliz 
quando bem direcionada, quando 
não é subestimada e quando é 
respeitada enquanto indivíduo, 
como alguém singular.



Pelos caminhos do texto
A antiga arte de contar histórias cativa e envolve mentes de todas as idades

Sem assunto sério para pensar ou outra criança 
para brincar, um dia um menininho (ou menini-
nha) das cavernas resolveu se distrair brincando de 
imaginar. Com algumas pedras e galhos criou um 
mundo só dele e pôde então ser criança. Até hoje é 
assim – instintivamente, adultos e crianças inventam 
histórias para se distrair. Seja em forma de filmes, 
livros ou brincadeiras, contar, ler e ouvir histórias é 
necessidade quase biológica.

A contação de histórias foi um dos temas do 
14º Encontro Regional do Proler em Mato Grosso 
do Sul, que aconteceu em outubro e debateu o 
uso de tecnologias na contação e a inserção do 
universo lúdico na aprendizagem. Mas porque isso 
é tão importante? “Atenção, concentração, obser-
vação. Isso é estimulado com o contar histórias. 
Eu tenho dois filhos e eles podem estar fazendo o 
que for, que param para ouvir uma história. Acho 
que é possível resgatar essa contação de histórias, 
mesmo com poucos recursos”, afirma a mestre em 
linguística pela UnB e coordenadora do curso de 
Letras da UCDB, Neli Porto Soares, que palestrou no 

14º Proler sobre a contação de histórias mediada 
pela tecnologia.

Não é preciso muito para se contar uma história. 
Talvez um pouco de memória e criatividade para 
reinventar as partes em que ela falha. “Em Mato 
Grosso do Sul temos os pantaneiros, que são con-
tadores natos. Eles são artistas, acreditam, inven-
tam um pouco, modificam outro pouco. Os livros 
independem de idade – temos livros sem palavras 
que encantam adultos e têm um conteúdo muito 
profundo. A diferença entre ler e ouvir a contação é 
a mediação de um contador, isso seduz. A diferença 
é que você fomenta novos leitores por essa sedução”, 
acredita Neli.

Desmitificando e facilitando a contação
Conhecido no meio dos contadores e ouvidores de 

histórias, o jornalista e artista Elânio Rodrigues conta 
histórias todo sábado em livrarias da capital. Na Lê, das 
10:30h às 11:30h (rua Antônio Maria Coelho, 3862, 
quase esquina com Ceará); na Saraiva (Shopping 
Bosque dos Ipês), na Hora da Criança, das 16:00h às 

POR LAÍS CAMARGO

Nas imagens da página 
anterior (sentido horário): 

Lucinéia Ramos conta 
histórias no projeto Encanto 
com a Leitura (foto: Cristina 

Ouríveis); atividade na 
Galeria Eco Criança, Festival 

de Inverno de Bonito 
(foto: Melly Sena); Sandra 

Andrade cativa ouvintes 
com utilização de recursos 

lúdicos (foto: arquivo S. 
Andrade). Nas demais 

imagens, momentos de 
interação em oficinas 

de Ana Ruas (fotos: 
Stephan Hofmann).
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17:00h. Com 33 anos de idade, 17 são marcados pelas 
artes, mas ele enxerga isso com naturalidade e sem 
muito do mito que existe quanto à contação de his-
tórias. “Sempre gostei de música, mas comecei minha 
vida artística no teatro, participando do GET – Grupo 
Estudantil de Teatro, na Escola Estadual José Barbosa 
Rodrigues. Fiz muito teatro na igreja também, depois 
ingressei no Grupo Teatral Caras de Pau e fui passando 
por diversos grupos da cidade, como a Associação 
Palco, Teatral Grupo de Risco, Chicomaria Produções 
Culturais e Curumins Cia. Teatral”, elenca Elânio.

Dentre as várias referências artísticas, há oito anos 
conheceu a técnica de contação de histórias em um 
curso com José Mauro Brant. “Fiquei encantado com 
a possibilidade de contar histórias e poder utilizar a 
música como dinamizador nas apresentações, tudo 
isso sem precisar ser ator, utilizando a oralidade, 
base da comunicação”, analisa o artista. No último 
ano da faculdade de comunicação, um acidente de 
moto o fez repensar a carreira. “Quando estava no 
fim da recuperação, em 2005, recebi o convite para 
me apresentar na livraria Lê. Foi quando comecei de 
fato minha vida de contador de histórias. Faço pouco 
voluntariado. A atividade de contação de histórias é 
meu ganha-pão, aliada ao jornalismo. Sempre que 
me procuram prefiro fazer cursos voluntários de 
formação”, afirma com seriedade. 

Se ouvir histórias incentiva a leitura, o caminho 
inverso também é possível. “Nunca fui um leitor, ain-
da estou em formação. Ler os livros infantis me ajuda 
muito nisso, a me formar como leitor. Hoje em dia 
amo ambientes de livrarias, com seus cafés e sofás. 
Sinto que, aos poucos, estou ficando mais imerso 
na literatura. Não tenho como fugir da leitura, ela 
já me pegou. Quem sabe um dia até escreva livros, 
aproveitando a aptidão já usada no jornalismo e na 
composição de músicas.” 

Nada de dificultar. Elânio garante que é simples 
contar histórias e dá as dicas: “Contação de histórias 
é provocar nas pessoas a experiência de ler um livro.

Pela via dos pincéis

"Ganhei o livro ‘Quero ser pintor’ e, por meio dele, 
comecei a organizar minhas experiências com as co-
res, temperando-as com tons e nuances. Assim, eu 
me sentia uma fazedora de cores, relacionando tons 
e explorando a superfície do pano ou papel. No livro, 
um menino que desenhava não era compreendido 
pelo professor, nem pelo pai. Depois de algum tem-
po, ele foi para uma escola de artes e encontrou um 
professor que acompanhava o processo de criação. 
Ao falar sobre sua experiência, o menino, personagem 
do livro, dividia com o leitor a descoberta das cores."

Dessa forma Ana Ruas relata o início de sua 
descoberta do prazer de desenhar após experiências 
angustiantes nas aulas de artes dos primeiros anos do 
ensino fundamental,  em que aos alunos era dado o 
tempo para "desenho livre", mas nunca se ensinava 
por onde começar.

Atualmente, ao ensinar pessoas de todas as ida-
des a se expressarem por meio do desenho, procura 
não repetir enganos desse tipo. Observação e estudo 
são tão importantes na arte visual quanto na escrita.

Nessa sintonia idealizou o projeto Educando o 
Olhar − Ciclo de Palestras e Oficinas, realizado em 
seu ateliê entre os meses de junho e agosto, com 
apoio do Fundo de Investimentos Culturais de MS, 
para oferecer possibilidades para crianças e adultos 
desenharem sem utilização de figuras estereotipadas, 
utilizando como tema de pesquisa a flora e a fauna 
do Cerrado. Ao todo foram produzidos 290 desenhos 
e 259 pessoas participaram das palestras.

Ana Ruas: a descoberta das cores  
e o prazer de ensinar

Sem modelos 
estereotipados, nas 
oficinas de Ana Ruas as 
formas vão se revelando 
como resultado de 
estudo e observação.

Elânio Rodrigues: é 
simples contar histórias.
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É instigar a imaginação. Por isso defendo que não há 
necessidade de compor personagens e vozes, basta 
utilizar a oralidade, os tons de voz, os ritmos e, aci-
ma de tudo, interagir, olhar nos olhos das pessoas”. 
A professora Neli Porto replica: “Todos gostam de 
uma boa história. Até crianças de dois ou três anos 
ficam vidradas, usam recursos de música, canto, do-
bradura. Não precisa ser um recurso muito recente, 
porque o principal ainda é a voz. A tecnologia traz 
a imagem, o som, outras possibilidades”.

Mantendo a infância
E como fica uma criança que cresce ouvindo 

histórias e tendo acesso constante ao seu mundo 
imaginativo? Feliz. A artista Lilian Maira cresceu assim 
e hoje trabalha com o que mais gosta – infância. 
“Eu sempre ouvi muita história, desde pequena. Lia, 
ouvia, assistia. E cresci nesse meio colorido por conta 
da Casa de Ensaio, que sempre me aproximou disso. 
Fui crescendo e não sabia o que ia fazer da minha 
vida, porque eu só gostava de cantar e ouvir e contar 
histórias, mas como eu ainda tinha uns 16 anos e não 
era obrigada a trabalhar, continuei lendo, assistindo, 
pesquisando sempre”, conta Lilian.

Foi quando conheceu Rane Abreu, da ChicoMaria 
Produções Culturais. “Ela me chamou para trabalhar 
com ela, e a partir de então um leque se abriu. Eu 

conto história por toda a cidade. Estudo, me atualizo, 
participo de encontros e fui aprendendo e sentindo 
cada vez mais”, pondera a artista, que hoje ministra 
aulas na Casa de Ensaio e semanalmente conta his-
tórias na Brinquedoteca. 

Quanto às experiências com as crianças, Lilian res-
salta que sempre se surpreende: “Normalmente até as 
mais aceleradas participam da contação, ao contrário 
do que os pais pensam (que vão quebrar tudo, não vão 
se comportar...). O momento da contação da história 
é a hora em que  o adulto se abaixa à altura da criança 
e compartilha do mesmo mundo dela, deixa fluir”. Ela 
exemplifica que é impossível pedir silêncio ou proibir 
que as crianças participem ou tentem mudar o rumo 
da história. “A cabeça delas fica a mil, a criança é es-
pontânea, ela grita, quer dar sua opinião na história. 
E eu deixo. É lindo de se ver!”, comemora.

“Temos com isso uma democratização do 
acesso. Por exemplo: um livro do Chico Buarque, 
‘Chapeuzinho Amarelo’, que é maravilhoso, mas 
difícil de encontrar, está em domínio público. Temos 
contadores de história no Youtube também”, afirma 
a professora Neli Porto quanto a uma das funções 
dos contadores, que é difundir clássicos e aproximar 
crianças que não têm acesso à cultura a um pouco 
do universo literário.

Encontros marcantes
Para Melly Sena, da área de literatura da Fundação 

de Cultura de Mato Grosso do Sul, alguns eventos já 
estão consolidados no estado. “Como evento literário 
marcante temos o Quebra-torto com Letras, no Festi-
val América do Sul, em Corumbá, e o Café Filosófico, 
em Bonito. Tivemos esse ano a participação do Mar-
celo Duarte, que escreveu o ‘Guia dos curiosos’. No 
Quebra-torto já tivemos a participação do Oswaldo 
Guimarães, presidente da Associação Nacional de 
Criadores de Saci, Paulo Freire, Zuza Homem de 
Melo, Ignacio de Loyola Brandão e outros”, enumera.

O sucesso dos encontros do Proler é crescente, 
mantendo a média de público e aprimorando os te-
mas das oficinas. “Temos também o Prêmio Guavira 
de Literatura (ver p. 6), que teve aumento de mais 
de 30% nas inscrições e que neste ano de 2013 
premiou escritores como João Gilberto Noll e Raquel 
Naveira. Para desenvolver o gosto pela leitura desde 
cedo é necessário o fortalecimento do tripé família-
-escola-sociedade. Enquanto Fundação, temos feito 
a nossa parte, assim como outras instituições, como 
a Fundação Educar e Instituto Ecofuturo, que foram 
nossas parcerias no Proler esse ano”, aponta Melly.

Além disso, cultivar a leitura é plantar sementes 
de ótima qualidade para a manutenção de um estado 
com nome forte na cultura. “A preservação da identi-
dade cultural de um local acontece por meio das his-
tórias. Tenho uma aluna grega, e eu estava contando 
em aula sobre a “Odisseia”; ela disse que essa história 
para eles é muito real, que eles acreditam que ela seja 
verdadeira. A história pode mediar a construção de 
identidades sociais”, exemplifica a linguista Neli Porto.

Lilian Maira: trabalhando 
com o que mais gosta.

Equipe do Proler: 
ampliando público dos 

encontros e aperfeiçoando 
temas das oficinas para 

conquistar novos leitores.
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O mundo mudou, sabemos. Na roda-viva, a 
prática consumista lembra a música “Velha roupa 
colorida”, de Belchior: “O que há algum tempo era 
jovem, novo, hoje é antigo, e precisamos todos re-
juvenescer”. O que é velho é pouco valorizado por 
alguns, descartado por muitos e reconhecido apenas 
por pequena parcela da sociedade.

Os acontecimentos que fazem a história regional 
não podem ser esquecidos, principalmente pela força 
na memória afetiva, e o ano de 2014 será lembrado 
por três grandes centenários: o primeiro refere-se 
ao “Album Graphico do Estado de Matto-Grosso 
(E.E.U.U. do Brazil)”. Raridade entre os coleciona-
dores, é o documento publicitário que “vendeu” o 
então Mato Grosso como moderno, descrevendo as 
potencialidades para atrair investidores. 

Inspirado na tendência dos álbuns de difusão 
na época, foi organizado por S. Cardoso Ayala e 
Feliciano Simon. Sua publicação foi iniciativa de 

comerciantes expressivos no ramo de importação e 
exportação, muitos do quais representantes de ban-
cos estrangeiros, notadamente alemães. Teve apoio 
do governo de Mato Grosso, que estava interessado 
no retorno da propaganda do estado. Editado em 
janeiro de 1914, em Hamburgo, na Alemanha, sua 
distribuição ao público só ocorreu em 1919, após 
a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), pois ficou retido 
no país germânico, um dos principais envolvidos na 
contenda.

Embasado em dados econômicos e fartamente 
ilustrado, traz imagens dos municípios, centros 
urbanos consolidados e emergentes, morros, 
rios, lagoas, fortificações antigas, além dos jor-
nais atuantes na imprensa estadual da época e 
outros atrativos visuais aos potenciais leitores, 
caracterizando o passado da região e o início do 
desenvolvimento futuro. Mostra as edificações 
construídas sob influência da arquitetura italiana,

2014: ANO 

CENTENÁRIO DO 

“ALBUM GRAPHICO 

DO ESTADO DE 

MATTO-GROSSO”, 

DA  ESTRADA DE 

FERRO NOROESTE 

DO BRASIL E 

DA FIXAÇÃO 

JAPONESA EM MS: 

ACONTECIMENTOS 

DA HISTÓRIA 

REGIONAL QUE 

MARCAM A 

MEMÓRIA AFETIVA 

DO ESTADO.

Edição original do  
“Album Graphico”;  

professora e alunos da 
escola japonesa do Ceroula 

(déc. de 1930); e chegada 
do trem da NOB em Campo 

Grande (déc. de 1920).

POR CELSO HIGA
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a pujança do comércio de cidades como Corumbá 
e Cuiabá, aliada à de povoamentos promissores no 
interior, com o desbravamento em meio a florestas 
de novas cidades, como Porto Velho. Na época, o 
território do estado compreendia o dos atuais Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Na parte 
final, onde estão relacionadas as casas comerciais 
que patrocinaram a publicação, consta o Empório 
Cruzeiro do Sul, em Aquidauana. Propriedade de 

Raphael Orrico, o estabelecimento era eclético nas 
variedades de gêneros que distribuía. Foi ele que, 
nas andanças de vendas por outros centros, com 
seu cinematógrafo a tiracolo, deslumbrou os mora-
dores de Campo Grande com as primeiras imagens 
da sétima arte, num lençol branco no terreno do 
Hotel Democrata, em 1910.

Estampada em página inteira do álbum, a bela 
foto da locomotiva com dois vagões enfrentando a 
imponência do desfiladeiro da serra de Maracaju, 
ainda na fase de construção da estrada de ferro No-
roeste do Brasil, é tão real que mexe com as emoções 
de quem viajou por esses trilhos. 

E a NOB é o segundo centenário  
a ser lembrado

Substituir a rota fluvial dos rios Paraná e Paraguai, 
entre a capital do império brasileiro (Rio de Janeiro) 
e a província de Mato Grosso, era motivo de preo-
cupação desde 1851, pois sempre envolvia acertos 
diplomáticos para navegação em águas de territórios 
pertencentes à Argentina e ao Paraguai. 

Quando Mato Grosso foi invadido, iniciando a 
Guerra do Paraguai (1864-1870) e provocando o 
isolamento das comunicações da província com o 
poder central, ficou clara a vulnerabilidade desse 
caminho e o fato acelerou as proposições de se 
construir uma ferrovia para a região.

Na imagem do “Album 
Graphico”, locomotiva da 

NOB no desfiladeiro da 
serra de Maracaju.

Noroeste do Brasil: imagens na memória
Há três décadas, Rachid Waqued registrou detalhada-

mente durante oito meses o cotidiano da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil. A convite da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, o fotógrafo realizou, de julho de 1984 a 
fevereiro de 1985, um levantamento para o projeto Itinerário 
Fotográfico da Noroeste do Brasil.

Apesar do pouco tempo disponível, em função das 
atividades que exercia como profissional de engenharia na 
época, Rachid contou para a MS Cultura de 1985 (revista que 
antecedeu a CULTURA EM MS, publicada entre os anos de 1985-
1987 e em 1996) que a possibilidade de fazer um trabalho 
diferente e de encontrar material farto e raro o entusiasmou. 
A motivação vinha, sobretudo, da expectativa daquilo que 
poderia encontrar nas estações do Pantanal, então muito 
menos modificadas que a de Campo Grande ou as de cida-
des como Três Lagoas e Corumbá. “Foi aí que, de trem ou 
de carro, eu saí a campo, dormindo em vagões, passando 
o dia em estações, descobrindo detalhes, encantando-me 
com as cores e formas de prédios, máquinas e objetos de 
uso encontrados no caminho.”

Uma pequena amostra do resultado dessas andanças 
pode ser sentida nas páginas desta matéria, em retratos que 
registram, entre tantas cenas marcadas na memória dos 
sul-mato-grossenses, o movimento das pessoas nas plata-
formas de embarque, o trem atravessando a ponte sobre o 
rio Miranda e a sobre o rio Paraguai (ponte Eurico Gaspar 
Dutra – tombada pelo Iphan como patrimônio histórico na-
cional em 2012 – ver p. 5), o desolamento das estações nas 
horas vagas, os vendedores de salgados fazendo suas trocas 
pelas janelas, momentos de reparo nos trilhos, a ocupação 
dos vagões como moradia já nos anos 1980, além de mui-
tos detalhes, como o uniforme de um trabalhador da NOB 
pendurado no cabideiro (p. 61).
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Somente na primeira década do século XX dois 
projetos vislumbraram soluções efetivas, que foram 
os dos engenheiros Felipe Gonzaga de Campos e 
Emilio Schnoor. O segundo foi preterido e a obra só 
se iniciaria em 1905, pelo lado paulista, em Bauru 
(SP), via Itapura (SP), Uberaba (MG), Porto Taboado, 
Baús e Coxim, até Cuiabá (no antigo MT).

Quando a ferrovia estava em Itapura, seguindo 
o percurso, voltou à baila a alternativa de Schnoor 
no “Memória do projecto de estrada de ferro a 
Matto-Grosso e fronteira da Bolívia por São Paulo 
dos Agudos, Itapura, Miranda e rio Paraguay”. A 
preocupação da soberania nacional mais a oeste e 
as pendências diplomáticas com a Bolívia, dos res-
quícios quanto à questão do Acre, influenciaram o 
presidente Afonso Pena a declinar para o projeto de 
Schnoor como melhor escolha. A Comissão Schno-
or, com profissionais gabaritados, em 140 dias, de 
agosto a dezembro de 1907, fez o reconhecimento 
e os estudos completos da seção Itapura-Corumbá.

A obra, que durou de 1908 a 1914, no sul do 
então Mato Grosso, foi uma epopeia grandiosa e 
em sua inauguração atraiu correspondentes de pu-
blicações de renome nacional e internacional, como 
Times, Jornal do Commércio, Imparcial e Época.

Viagens de negócios, visitas a familiares, férias 
escolares, desfiles de fanfarras em outras cidades... 
eram inúmeros os motivos para uso desse transporte 
que oferecia o conforto das cabines para percursos 

mais longos. A plataforma, sempre tumultuada com 
as chegadas e partidas, era muito frequentada por 
senhoras ávidas na observação dos vestidos de mu-
lheres que voltavam de centros maiores. 

Nos finais de semana, famílias de Aquidauana 
costumavam fazer pequeno percurso para almoçar 
nos trilhos o famoso bife à cavalo, carro-chefe do 
cardápio oferecido no vagão-restaurante. Depois 
da refeição e de boa conversa, desciam na estação 
Salobra e aguardavam o outro trem de passageiros, 
que vinha no sentido contrário. 

Alguns, sem condições para degustar o famoso 
bife, levavam matulas: frango com farinha, ou, 
como os bolivianos que iam para São Paulo, pão 
com salame ou lanches rápidos nas paradas das es-
tações, servidos pelos habitantes do entorno, como 
chipas e pedaços de peixe frito. Invariavelmente 
levavam para casa guaviras, pequis, mangas, cajus 
e milho verde.

Quando o trem devagarinho atravessava o rio 
Paraguai, era comum ver passageiros arremessando 
tampilhas de garrafas de refrigerante, disputando 
quem conseguiria a façanha de saltitar mais vezes 
as tampas nas águas, até que afundassem defini-
tivamente. Nessa travessia, um momento mágico: 
rotineiramente, um casal de gaviões aguardava o 
trem do outro lado da ponte para, voando, pegar as 
sobras de carne do almoço, ofertadas na ponta de 
espetos pelo gerente Albano e o cozinheiro Tenório.

A Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil, construída a 
partir de 1908 no sul 
do então Mato Grosso, 
foi inaugurada em 1914 
com grande pompa, 
acompanhada por 
correspondentes até do 
Times. Para os passageiros 
que se amontoavam nas 
plataformas de embarque, 
o transporte significava 
desde viagens de negócios 
a visitas a familiares e 
garantia de passeio para os 
jovens nas férias escolares.
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Travessura também ocorria nos trilhos. Para viajar 
de graça, a gurizada que ia de Campo Grande para 
Piraputanga, tomar banho no rio Aquidauana, apro-
veitava as paradas nas estações e saltava de um vagão 
para outro, tentando burlar o fiscal que picotava o 
cartão por trecho de percurso. 

O sobrenatural também rondou a ferrovia. Entre 
as estações Agente Inocêncio e Carandazal, um facho 
de luz na escuridão sempre apavorou o maquinista 
Ovídio. Parecia um trem fantasma que vinha no sen-
tido contrário, numa distância de cinco quilômetros. 
Quando o choque parecia inevitável, a luz sumia. Até 
hoje o fato não foi explicado.

Duas músicas marcam essa memória afetiva: o 
“Trem do Pantanal”, de Paulo Simões e Geraldo Roca 
e “Cunhataiporã”, de Geraldo Espíndola.  O som do 
terceiro e derradeiro apito, informando ao povo que 
estava de partida, ainda ecoa nos nossos ouvidos.

O trem de passageiros trilha nos sonhos, 
com nossos cem anos de saudade

Na região sul do então Mato Grosso, muita mão 
de obra cosmopolita trabalhou como braçal na 
construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
cortando árvores, fabricando dormentes e fixando 
trilhos. Nesse contingente havia grupos de japoneses 
nas duas frentes da obra (Três Lagoas-Campo Grande 
e Porto Esperança-Campo Grande).

Desiludidos na lavoura cafeeira das fazendas pau-
listas, alguns imigrantes do Kasato Maru [navio que, 
em 1908, transportou o grupo que oficialmente ini-
ciou a imigração japonesa para o Brasil], contratados 
por empreiteira, embarcaram em Santos, entraram 
no estuário do Prata, subiram o rio Paraná, aden-
traram o rio Paraguai e desembarcaram em Porto 
Esperança no início de 1909. A diária era atrativa, 
cinco mil réis/dia – o dobro da remuneração média 
que um trabalhador ganhava na época. Só que eles 
não conheciam a região inóspita do Pantanal e nem 
a malária. Importante salientar que os pioneiros nipô-
nicos a trabalhar na NOB não foram esses imigrantes, 
e sim os que haviam entrado na imigração do Peru, 
que aconteceu a partir de 1899. Dezenove pessoas 
dessa corrente imigratória, atraídas pelas notícias da 
linha férrea em construção, que pagava melhor que 
a lavoura de cana-de-açúcar peruana, atravessaram a 
cordilheira dos Andes, entraram no Chile, na Argen-
tina e, de lá, chegaram a Porto Esperança. Quando o 
grupo remanescente do Kasato Maru desembarcou 
no mesmo local, foi com espanto e alegria que se 
deparou com conterrâneos em região tão longínqua. 

Em maio de 1914, os trilhos chegam a Campo 
Grande pela frente de serviços oriunda de Porto 
Esperança, que seguiu adiante, ao encontro de 
outro grupo da obra, que vinha do leste. Em 31 de 
agosto, a 30 quilômetros da então pequena cidade, 
ocorreu a ligação das frentes, mas a Estrada de Ferro 

O trem vencendo as 
distâncias, o desolamento 

das estações nas horas 
vagas, os vendedores de 
salgados fazendo trocas 

pela janela, cenas de reparo 
nos trilhos, a ocupação 

dos vagões: imagens que 
ficaram marcadas na retina 
de quem viveu a época do 

“Trem do Pantanal”.
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Noroeste do Brasil só seria oficialmente inaugurada 
em 14 de outubro. 

Inicialmente, esses trabalhadores previam que, ao 
término do trabalho árduo, voltariam ao Japão ou 
iriam para um centro mais desenvolvido do Brasil. 
Entretanto, na labuta, alguns foram mudando de 
ideia, atraídos pela beleza e pelas oportunidades das 
terras daqui. Concluída a obra, a maioria foi para São 
Paulo, alguns para a Argentina e um pequeno grupo 
se fixou em Campo Grande.

 O primeiro a se fixar foi Kosho Yamaki (da cor-
rente peruana), seguido por outros cinco imigrantes 
em setembro de 1914, passageiros do Kanagawa 
Maru (o 4º navio da imigração japonesa no Brasil, em 
1912). Quem ficou, chamou parente ou conterrâneo, 
prevendo um futuro promissor.

Com o aumento populacional, esses imigrantes 
formaram colônias no entorno da cidade, próximas 
aos córregos Prosa, Segredo, Ceroula e Imbirussu. 
Produziam hortaliças, primando pela qualidade e 
disseminando novos hábitos alimentares. Também 
instalaram oito alambiques nesse cinturão verde, 
distribuindo aguardente nos empórios de secos e 
molhados, ajudando a suprir a demanda na cidade. 

Para eventos sociais, criaram torneios esportivos 
intercoloniais, com modalidades olímpicas, lutas de 
sumô e apresentações de artes marciais, bem como 
de peças teatrais e danças. Para formação de casais, 
disseminaram o miai, o casamento arranjado, de inte-

resse mútuo das famílias envolvidas. Para harmonizar 
o ambiente caseiro, os arranjos florais começaram a 
surgir, utilizando variedades do cerrado.

Outro entretenimento que viabilizaram foram as 
exibições de filmes japoneses no cine Santa Helena, 
que atendia exclusivamente esse nicho de mercado 
todas as sextas-feiras, em sessão única das 20 horas. 
Filmes de samurais eram os preferidos, chegando 
a ter caminhões de chacareiros estacionados nas 
proximidades do cinema.

Dois pratos da gastronomia da feira central foram 
difundidos por japoneses. O sobá okinawano, divul-
gado pela família Katsuren, era um prato utilizado 
como reforço alimentar pelos feirantes em 1969. Co-
miam escondidos, atrás de uma cortina no fundo das 
barracas enquanto não aparecia a clientela. Certo dia, 
um brasileiro curioso quis experimentar; a aceitação 
foi imediata e a cortina se abriu para a comunidade. 
Já o espetinho da feira foi iniciativa do casal Sansun 
e Kanaci Arakaki, em 1951, quando a feira ainda 
funcionava na área do atual estacionamento do Mer-
cadão Municipal. Pensando em atender a procura por 
carne assada naquele recinto, a sra. Kanaci amolou 
pedaços de arame de cerca e improvisou espetos para 
assar os cubos de carne. Com os precários recursos 
da época, a churrasqueira pioneira foi uma pequena 
caixa d’água de ferro fundido.

Na condição de imigrantes, os japoneses tiveram 
dificuldades para obtenção de crédito na praça, mas 
superaram com a criação do moai, uma poupança 
forçada organizada entre amigos. Também consti-
tuíram a Cooperativa Agrícola de Campo Grande 
em 1935, pioneira no cooperativismo no Mato 
Grosso uno.

Passaram provações durante a 2ª Guerra, quando 
a colônia foi vigiada, tendo casas fiscalizadas e até 
uma queimada, sob alegação de espionagem. Após 
essa página virada da história, mantiveram a base dos 
seus costumes: para a geração futura, a educação 
formal dos filhos; e, com o passado, a preservação da 
memória dos seus antepassados, com missas religio-
sas marcando os anos de falecimento dos ancestrais. 

Criaram laços de amor com esta Morena, esco-
lhendo-a para crescer, viver e morrer. Neste caldeirão 
de raças também contribuíram, miscigenando seus 
saberes e sabores. E faz 100 anos.

NA CONSTRUÇÃO 

DA NOROESTE DO 

BRASIL, GRUPOS 

DE JAPONESES 

TRABALHARAM 

ATRAÍDOS 

PELA BOA 

REMUNERAÇÃO. 

VINDOS 

INICIALMENTE 

DE LAVOURAS 

NO PERU E, 

MAIS TARDE, 

DE SANTOS, 

MUITOS DELES 

MISTURARAM SEUS 

DESTINOS COM O 

DA NOVA TERRA.

Na feira Livre de  
Campo Grande a  
colônia japonesa, além 
de comercializar produtos 
hortifrutigranjeiros, 
difundiu iguarias que 
se tornaram tradição na 
gastronomia da capital.  
Na foto, registro da feira na 
década de 1940, quando 
era localizada na área do 
atual estacionamento do 
Mercado Municipal, ao lado 
dos trilhos da NOB.
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POR  
CAMILA EMBOAVA  

E JULIA AISSA

Mato Grosso do Sul foi criado em 1977. O 
calendário marcava 11 de outubro quando o 
presidente Ernesto Geisel assinou a Lei Comple-
mentar nº 31, que desmembrava a área do Mato 
Grosso. Mas, se no âmbito jurídico estados são 
estabelecidos por leis, quando a questão é cul-
tura os parâmetros são muito mais dinâmicos 
e contínuos. Mato Grosso do Sul é um estado 
muito recente, que tem em suas origens o signo 
da guerra e uma história de ocupação marcada 
por idas, vindas e permanências que geraram uma 
realidade multicultural. Em cinco de outubro de 

2013, quem esteve na Concha Acústica Helena 
Meirelles, na capital Campo Grande, pôde ver no 
palco um recorte dessa multiculturalidade. Onze 
grupos de diferentes danças étnicas, folclóricas e 
parafolclóricas se apresentaram no evento A Dança 
que o Estado Dança, promovido pela Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul em comemoração 
aos 36 anos de criação do estado. 

Os grupos Litani, Seishun, Cia. de Catira Taboado, 
T’ikay, Projeção Multicultural, Colônia Paraguaia Dan-
ças Folclóricas, Centro de Pesquisas Folclóricas Mar 
de Xaraés, Oficina de Dança da Fundação de Cultura 
de Corumbá, Grupo Tê, Grupo Adulto CTG Querên-
cia da Saudade e Projeto Cultural Touro Bandido e 
Touro Encantado mostraram o quanto a diversidade 
de danças étnicas em Mato Grosso do Sul é forte. 
Além desses grupos, outras iniciativas são destaque 
no cenário regional, como o Grupo Embrujos de 
España, Camalote e Colônia Polonesa.

“Mato Grosso do Sul, do jeito que conhecemos 
hoje, tem uma constituição extremamente recente. 
Era um território meramente de trânsito, de uma 

ocupação instável no período colonial”, diz o soció-
logo e professor Paulo Cabral. Foi depois da Guerra 
do Paraguai, a partir de 1870, que a região passou 
a ser efetivamente povoada. Ao longo da história, o 
estado recebeu muitos imigrantes, principalmente 
paraguaios, árabes de diferentes procedências, ja-
poneses, europeus e bolivianos, além de brasileiros 
de outras regiões do país. “Essa imigração chega 
em um momento em que as cidades estão se cons-
tituindo e deixa uma marca forte, porque é próprio 
desse ajustamento a busca por agregar-se aos seus 
iguais. Nesse movimento, eles afirmam de uma 

forma bastante incisiva a sua identidade, daí serem 
capazes de influenciar o lugar onde se estabelecem”, 
complementa Paulo.

AGREGANDO IDENTIDADES – O desejo de 
agregação fez com que os imigrantes bolivianos 
e descendentes organizassem encontros culturais 
mensais na Praça Bolívia a partir de 2005. Quatro 
anos depois, em um desses domingos, alguns 
amigos bolivianos, descendentes e simpatizantes 
da cultura andina, tiveram a ideia de montar um 
grupo de dança. “Surgiu esta ideia para uma apre-
sentação, porque aqui quase ninguém conhece a 
fundo a cultura da Bolívia, embora seja um país 
vizinho, como o Paraguai. Desde 2009 passamos a 
coordenar o evento da Praça Bolívia e a fazer apre-
sentações. É uma janela para podermos trabalhar 
a nossa dança, não só boliviana. Fazemos convites 
para que outras colônias se apresentem e também 
montamos o grupo Projeção Multicultural, que traz 
outras culturas”, diz Ingra Padilha, filha de bolivianos 
e uma das fundadoras do grupo T’ikay. Para dançar, 

Acima, dançarina do  
grupo Projeção 

Multicultural − mistura 
de danças étnicas; grupo 

T’ikay − influência inca 
e espanhola na dança 

boliviana; e grupo Litani − 
o charme da dança  

do ventre.
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pesquisam constantemente – nos livros, na internet, 
com os parentes mais velhos ou em viagens. “É um 
povo muito rico em cultura. Na mistura do povo inca 
com os espanhóis há uma diversidade, um leque de 
informações que a gente está começando a buscar 
aos pouquinhos”, relata.

DESCOBRINDO EXPRESSÕES – Se Ingra descobriu 
a dança como meio de afirmação e divulgação de 
sua cultura, por outro lado a campo-grandense 
Paula Gobbo Chaves sentiu na pele (e no ventre, nos 
braços, nos pés...) o potencial de influência que as 
danças étnicas podem ter. Embora descendente de 
portugueses e italianos, ela escolheu praticar dança 
do ventre. A música árabe causava-lhe tanta emoção 
que passou a fazer aulas do idioma para entender 
as letras. O maior encantamento aconteceu durante 
uma apresentação que viu na colônia árabe. “Era 
um grupo de São Paulo, homens em uma dança 
muito forte, que eu nunca tinha visto antes. Aquilo 
mexeu comigo e contagiou todo mundo que estava 
ali. As pessoas entravam na roda, todo mundo dan-
çando junto. Tinha um tambor batendo... nem sei 

descrever o que senti.” Então uma ideia grudou nos 
pensamentos dela: montar um grupo como aquele 
em Campo Grande. Apoiada pelos pais, frequentou 
aulas em São Paulo, onde descobriu que aquela dan-
ça era a dabk. “É a dança mais tradicional da Síria, 
do Líbano e da Palestina, países que fizeram parte 
da colonização de Mato Grosso do Sul; aqui só tinha 
dança do ventre, que é uma expressão árabe muito 
forte, mas é do Egito. Ou seja, tinha que ter dabk 
aqui.” Em 2006 ela fundou o Litani, um grupo árabe 
de folclore e dança do ventre. Durante os sete anos 
de existência, eles participaram de vários festivais 
nacionais e também na Argentina, onde receberam 
o prêmio máximo. Também ministram aulas de dança 
do ventre permanentemente e de dabk quando há 
pedidos, inclusive para famílias árabes interessadas 
em reaprender a dançar. 

INTEGRANDO FRONTEIRAS – A formação do gru-
po Colônia Paraguaia Danças Folclóricas tem uma 
história parecida. Nesse caso, o convite partiu da 
própria Associação Colônia Paraguaia, que precisava 

de um grupo e pediu para que a artista Luciene 
Bicudo, experiente na área de danças folclóricas, 
ajudasse a montar. “Eles estavam precisando trazer 
um novo brilho para a Colônia. O grupo é hoje o 
cartão de visitas”, comenta Luciene, que atualmente 
o coordena. Vestidos com roupas típicas – os meni-
nos com ao po'is e as meninas com typois trazidos 
do Paraguai – eles executam os passos que ensaiam 
uma vez por semana na Colônia. Ao menos uma 
vez ao mês eles têm aulas com o professor Zenon 
Sanabria Fretes, que vem do Paraguai para embasar 
as pesquisas de danças típicas. “Na dança paraguaia 
os braços são mais firmes, você tem que ter uma 
postura mais durinha; trabalha-se muito o charme 
da mulher, o olhar é muito presente. Existe também 
a questão de o homem estar sempre tomando o par 
do outro, o que chamamos de ‘gavião’”, explica Lu-
ciene. Os descendentes de paraguaios são minoria; 
os participantes têm origens diversas, há inclusive 
trigêmeos japoneses de oito anos que vieram mo-
rar no Brasil depois de um tsunami.  As atividades 
também têm um viés social e a maioria dos dança-
rinos é de alunos da rede pública de ensino. “Além 

de divulgar a cultura 
paraguaia, tentamos 
encaminhar esses meni-
nos e mostrar para eles 
que é importante valoriz 
armos nossa cultura.”

DESPERTANDO ENTU-
SIASMO – Jhonathan 
Silvano tem ascendên-
cia paraguaia e se apre-
sentou no evento da 
concha acústica, mas 
não ao som de polca. 
Ele é dançarino e um 
dos líderes do grupo 
Seishun de dança ja-
ponesa, que começou 
a frequentar depois de 
ver uma apresentação. 
“Quando a gente faz 
parte de uma atividade

Da esq. para a dir.: grupo 
Colônia Paraguaia Danças 
Folclóricas − polca pra 
que te quero; grupo 
Seishun − a força da dança 
yosakoisoran; Centro de 
Pesquisas Folclóricas Mar 
de Xaraés − valorização da 
mistura cultural em MS; e 
Cia. de Catira Taboado− 
sapateado integrando 
gerações.
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cultural, principalmente no nosso caso, que é de 
uma dança étnica, muda a postura dos integrantes 
e dos pais. São consequências não programadas: 
o respeito às diferenças, a valorização da cultura 
do outro”, comenta. O grupo foi formado em 
2008 por jovens da Associação Esportiva e Cultural 
Nipo-brasileira, em Campo Grande, para praticar 
a dança yosakoi soran. Surgido no Japão nos 
anos 1990, esse estilo se diferencia das demais 
danças tradicionais japonesas pelo ritmo rápido 
e enérgico, o figurino muito colorido e as coreo-
grafias bem dinâmicas, montadas pelos grupos 
com base em passos pré-estabelecidos. “O yosakoi 
soran é uma mistura de dois estilos: o tradicional 
soranbushi e uma pegada mais moderna”, conta 
o dançarino. Além das coreografias, por meio de 
colagens musicais eles produzem as músicas que 
vão utilizar. Com os naruko (instrumentos que pa-
recem castanholas), obrigatórios na modalidade, 
e os taiko (tambores) em mãos, em 2013 o grupo 
Seishun conseguiu um feito histórico: conquistou 
o Grand Prix no Festival Yosakoi Soran Brasil, que 
aconteceu em Maringá. 

VALORIZANDO CONHECIMENTOS – As danças 
étnicas têm as culturas como questão central e in-
dissociável. “Só a dança, em si, fica vago. Dançar por 
dançar, qualquer um faz. Hoje eu vou na internet, 
vejo um vídeo e aprendo os passos. Então, o que a 
gente preza é passar a cultura para eles: de onde vem 
aquela dança, por que se dança dessa forma”, explica 
Teddy, presidente do Centro de Pesquisas Folclóricas 
(CPF) Mar de Xaraés. Nos concursos dos festivais da 
cultura gaúcha, as prendas e peões, além de dançar, 
precisam ter conhecimentos de culinária, atividades 
campeiras e histórias do Brasil, Rio Grande do Sul 
e Mato Grosso do Sul. O CPF tem um grupo mirim 
e outro adulto. “Sempre é bem-vindo quem quiser 
participar, não precisa ser gaúcho. Até porque na 
convenção nacional do ano passado ficou acertado 
que o termo gaúcho pode ser usado por quem tomou 
aquela cultura. Você não precisa nascer, pode tornar-
-se gaúcho se seguir as tradições, participar”, diz. “A 
dança gaúcha tem a ver com respeito entre homem 
e mulher. É uma dança de conquista.O peão dança 
para conquistar a prenda, é aquele namoro de olhar. 

Além disso, netos e avós podem dançar juntos.”O 
grupo tem como ponto de partida a cultura gaúcha, 
mas abarca também outras danças folclóricas, com o 
objetivo de preservar e divulgar a história e a cultura 
sul-ameríndia. “A gente procura enfocar muito essa 
mistura, uma integração da cultura. O nosso esta-
do – digo nosso porque moro há 17 anos aqui – é 
novo. Então a cultura ainda está se formando, não 
tem uma identidade própria; é muita coisa misturada 
que algumas pessoas acham que precisa separar, mas 
não precisa”, analisa. 

UNINDO GERAÇÕES – Com o objetivo de preservar 
e divulgar as tradições, um grupo de catireiros de 
Aparecida do Taboado fundou a Cia. de Catira de 
Taboado há oito anos. “Antes a gente dançava so-
mente para divertimento, entre amigos e em festas, 
cada um à sua maneira; aí a gente resolveu fazer 
as coreografias, tudo certinho”, diz Anain Alves 
de Souza, diretor do grupo. Eles contam com uma 
turma de homens, outra de mulheres e também 
um grupo de folia de reis. As idades vão de 12 a 
70 anos e há mineiros, paulistas, mato-grossenses 

e sul-mato-grossenses. A catira envolve muito os 
pés e as mãos, com sapateados e palmas. Com 
esses passos, o grupo percorreu algumas cidades 
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e já 
representou o estado em um evento nacional em 
São Paulo. A companhia conseguiu despertar o 
interesse do público e das autoridades para a im-
portância do estilo. Atualmente seu Anain ministra 
aulas de catira em quatro escolas públicas da ci-
dade. Segundo ele, a expectativa do grupo é fazer 
uma renovação com os jovens, para que possam 
dar continuidade. “É um dever muito grande que 
nós temos – dar continuidade a esse trabalho, 
porque se não fizermos assim, essa tradição vai 
morrendo, né?”

CRIANDO TRADIÇÕES – Muitas vezes, as tradições 
têm ligação com um tempo passado. Mas o Projeto 
Cultural Touro Bandido e Touro Encantado, de Por-
to Murtinho, é a prova de que iniciativas recentes 
podem influenciar fortemente uma sociedade. O 
projeto, realizado pela Secretaria de Turismo em 

Da esq. para a dir.: Projeto 
Cultural Touro Bandido 

e Touro Encantado − 
transformação do cotidiano 
por meio da dança; Projeto 
Oficina de Dança − cultura 

pantaneira com releitura de 
danças folclóricas; Grupo 

Tê − cultura terena em 
evidência; e Grupo Adulto 

CTG Querência da Saudade 
− tradição nas danças 

gaúchas.
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parceria com a de Cultura, surgiu há oito anos, 
mas parece ter nascido com a cidade. “Surgiu mais 
como uma brincadeira, para apresentações no 
carnaval. Era um projeto para tirar as crianças da 
rua. Mas começou a disputa, que hoje envolve a 
cidade inteira”, diz Maria Rosilei, coordenadora do 
grupo. “Tinha o Touro Porã, que virou Encantado, 
e existia a ideia de criar mais um touro, porque 
havia uma ideia de pôr dois touros em uma arena. 
Então eu fui a Murtinho e criei o Touro Bandido”, 
explica o coreógrafo Robson Simões. A inspiração 
passa por várias manifestações, com destaque para 
o Toro Candil e o Touro de Parintins. O envolvimento 
das pessoas é tão grande que a rivalidade levava a 
brigas reais. A prefeitura precisou intervir e atual-
mente busca incentivar a integração. “O prefeito 
uniu os touros e agora o prêmio é ser o guardião do 
Touro Candil, não mais o filho.”Para a realização do 
festival e das apresentações, a dança transforma-
-se também em pintura, escultura, artesanato, 
con fecção de fantasias. Cerca de 160 crianças e 
adultos, de aproximadamente 12 a 25 anos, par-
ticipam dos encontros e ensaios, que acontecem 

todos os dias. Algumas começam dançando e, 
quando crescem, “trabalham no touro”, ou seja, 
prestam serviços remunerados. Eles costumam 
viajar para realizar apresentações, inclusive fora de 
Mato Grosso do Sul.

PERCEBENDO VALORES – Em Corumbá, há 14 
anos a Oficina de Dança da Fundação de Cultura 
do município oferece aulas de dança a alunos da 
rede pública de ensino. Uma das modalidades 
contempladas é a Projeção Folclórica – releituras de 
danças folclóricas. No evento A Dança Que O Estado 
Dança, ao som da música “Comitiva esperança”, de 
Almir Sater e Paulo Simões, o grupo apresentou uma 
dança inspirada no siriri, na ciranda pantaneira e 
em danças bolivianas. “O trabalho exige bastante 
cuidado, porque de folclore a gente tem muita 
coisa. Depois da divisão do estado a gente ficou 
meio ‘assim’, mas todos os grupos que estão aqui 
lutam por esse resgate, e isso é muito importante. 
Como o jovem vai querer conhecer as coisas e não 
conhecer sua própria raiz? Queremos despertar o 

orgulho do que temos de melhor”, afirma o co-
ordenador do grupo e coreógrafo Joilson Silva da 
Cruz. Segundo ele, os alunos, que praticam várias 
modalidades de dança, já perceberam o quanto 
a projeção folclórica é especial. “O balé e o street 
dance existem no mundo inteiro. O folclore ou a 
projeção folclórica são únicos. Quase sempre que 
recebemos um convite para dançar fora de Corumbá 
o interesse é no folclore. Já fizemos apresentações 
em outros estados, como São Paulo e Paraná, e 
também em várias cidades da Bolívia.” 

AFIRMANDO DIVERSIDADE – Em Campo Grande, 
indígenas Terena encontraram na dança uma forma 
de suavizar o choque cultural. “Era muito estranho 
chegar da aldeia e vir pra uma cidade. Os índios 
falavam das dificuldades e a gente pensou em fazer 
alguma coisa”, relata o indígena da etnia Terena e 
fundador do Grupo Tê, Eliseo Lili. O grupo nasceu 
em 1988, junto com a Associação dos Feirantes 
Indígenas, e teve a primeira apresentação durante a 
inauguração da praça Oshiro Takimori, em frente ao 
mercado municipal. Eles dançam principalmente a 

dança da ema (veja mais sobre esta dança na p. 41), 
mas também fazem outras danças típicas e releituras. 
“Depois da primeira apresentação, notamos que os 
índios tiveram um certo entrosamento, principalmen-
te com a classe estudantil. Porque quando eles viram 
o trabalho da dança, a cultura dos Terena, muitos 
colégios pediram pra gente apresentar”, conta Eliseo. 

Batendo paus, como na dança Terena, ou os pés, 
bem forte, tal qual pede a catira. Entoando refrões 
na língua japonesa ou em árabe, a finalidade da 
união dessas pessoas para praticar a dança não é 
econômica, mas sobretudo de confraternização 
e identificação. As danças típicas e folclóricas são 
consideradas tradicionais porque guardam uma 
relação e exercem uma função de sentido com os 
lugares onde acontecem. Quando sobem ao palco, 
deixam o ambiente do qual fazem parte e passam 
a ter outro caráter. A preocupação estética e de re-
presentatividade permite a inserção de novos signos 
e significados. 

COMEMORANDO 

OS 36 ANOS 

DE MS, AS 

APRESENTAÇÕES 

DOS GRUPOS DE 

DANÇAS ÉTNICAS 

EVIDENCIARAM,  

EM RITMOS E 

CORES, A MISTURA 

DE CULTURAS QUE 

CARACTERIZA O 

ESTADO.
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Ao escrever sobre o maestro Vítor Marques Di-
niz, coloco-me no lugar de seu aprendiz e amigo, e 
relembro, com a alegria do convívio, de suas aulas e 
práticas musicais em conjunto, das quais tive o pra-
zer de participar durante vários anos. Honro a figura 
deste homem de quem lembro sempre com respeito 
pelo que considero suas principais qualidades: inte-
gridade, generosidade e sinceridade de propósito. 
Assim, com afeto e gratidão, inicio o perfil de quem 
se tornou uma das mais caras personalidades para 
o meio musical de Campo Grande e do estado de 
Mato Grosso do Sul.

Em certa ocasião (revista Arca nº 
11, 2005), declarei que o trabalho 
do maestro Diniz, em nossa cidade, 
pode ser considerado como um 
divisor de águas no que se refere à 
performance e educação musicais. 
Ao longo de sua carreira sempre se 
destaca a presença do mestre na bus-
ca de aproximar pessoas do universo 

O namoro do regente e educador Manoel 
Rasslan com a música vem desde a infância em 
Dourados, dos estímulos do pai e da mãe, que, 
tocando e cantando, despertaram-no para a 
atuação musical, em especial para o clássico. 
Em sua trajetória, graduou-se no Conservatório 
Brasileiro de Música e fez mestrado e douto-
rado em educação pela UFMS. A partir desta 
formação e de estudos com professores como 
Tunita Mendes, Maria Tereza Soares e Jacques 
Chapuis, Rasslan foi se aprofundando na educa-
ção musical, no canto e na regência coral. Mas 
antes, no meio da estrada, conheceu o maestro 
Vítor Diniz em Campo Grande.  

Na época, Rasslan andava achando a vida 
de pianista solitária para quem, como ele, 
apreciava o trabalho em grupo. Encontrou um 
pouco disso no coral do maestro Diniz, com 
quem logo em seguida trabalharia em um 
projeto conjunto na UFMS, o Projeto Arsis. Os 
laços entre os músicos se aprofundaram, e é 
na condição de aprendiz, amigo e admirador, 
como faz questão de frisar, que Rasslan conta 
um pouco de seu olhar sobre a trajetória de 
Vitor Diniz – que, desde que chegou à capital, 
em 1981, formou e inspirou diversos músicos 
em trabalhos variados como regente e diretor 
artístico, na organização de concertos e cursos, 
na fundação da Orquestra Filarmônica de Mato 
Grosso do Sul, do Coral e da Escola de Forma-
ção de Músicos para Orquestra e na atuação na 
Sociedade Coral e Orquestra Clássica de Mato 
Grosso do Sul.

Na foto acima, maestro 
Diniz orienta aluna de 
violino. Abaixo, em 
Portugal, junto com a 
esposa Manuela (em pé) e 
a mãe ( sentada, à direita), 
confraterniza-se com os 
amigos brasileiros Manoel 
Rasslan e Lúcia Chaves.
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da música, movido pelo amor à sua arte e pela fé 
no ser humano. 

Português, formado pelo Conservatório Nacional 
de Lisboa, onde fez os cursos superiores de violino 
e piano, aprofundou seus conhecimentos musicais 
por meio de cinco bolsas de estudos oferecidas pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, aperfeiçoando-
-se em regência, educação musical, composição, 
didática musical e música antiga na Suíça, França e 
Alemanha. Foi aluno de Edgar Willems (educação 
musical) e de Pierre Kaelin (regência). Ainda em 
Lisboa, atuou como regente do Coro da Fundação 
Calouste Gulbenkian, que figura como um dos mais 
importantes coros profissionais da Europa, no qual 
teve a oportunidade de trabalhar com importantes 
e reconhecidos músicos do cenário internacional.

Antes de chegar a Campo Grande, o maestro Di-
niz criou e dirigiu, de 1970 a 1974, o departamento 
de música da Universidade de Lourenço Marques 
(atual Universidade Eduardo Mondlane) em Mapu-
to, capital de Moçambique. Após a revolução dos 
cravos, em 1974, e a consequente independência 
do país, Diniz transferiu-se para o Brasil, primeira-
mente para Porto Alegre (RS), onde foi professor da 
Faculdade Musical Palestrina. Nessa mesma cidade, 
teve a oportunidade de reger a Orquestra Sinfônica 
de Porto Alegre, por ocasião do encerramento da 

temporada de 1974.
Maestro Diniz tam-

bém atuou no Rio de 
Janeiro, para onde se 
mudou em 1975, como 
professor do Conserva-
tório Brasileiro de Música 
e da Faculdade Musical 
Augusta de Sousa França. 
Em seguida foi para Vitó-

ria (ES), e lá fundou o que atualmente é a Orquestra 
Filarmônica do Espírito Santo, hoje regida pelo seu ex-
-aluno de Campo Grande, o maestro Helder Trefzger. 

Para Campo Grande Diniz veio em 1981 e, desde 
então, trabalhou na Fundação Barbosa Rodrigues, na 
qual fundou a Orquestra Filarmônica de Mato Grosso 
do Sul, o Coral e a Escola de Formação de Músicos 
para Orquestra; na Sociedade Coral e Orquestra 
Clássica de Mato Grosso do Sul, como regente e 
diretor artístico do Coral e Orquestra Clássica de 
Mato Grosso do Sul, do Conjunto Renascentista de 
Música de Câmara e da Orquestra Jovem da SCOR; 
na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde 
instituiu o “Projeto Arsis”, que, em quatro rubricas, 
oferecia cursos livres e permanentes de prática musi-
cal, concertos didáticos, cursos musicais intensivos e 
eventos especiais; na Prefeitura Municipal de Campo 
Grande; e no Centro de Arte Viva. 

Em 2002 o maestro recebeu o título de cidadão 
campo-grandense, outorgado pela Câmara Munici-
pal de Campo Grande. 

O empenho com que, juntamente com sua esposa 
Manuela, se dedicou à atividade musical em nossa 
cidade se traduz na dedicada formação de músicos, 
na organização minuciosa de inúmeros concertos 
e na força com que enfrentou as dificuldades em 
manter aqui o trabalho de divulgação da música 
erudita. Tais adversidades sempre estiveram relacio-
nadas à luta constante para conseguir verbas para a 
manutenção da Sociedade Coral e Orquestra Clássica 
de Mato Grosso do Sul (SCOR), que, infelizmente, 
em 2004 foi obrigada a suspender seus trabalhos 
em virtude da falta de investimentos.

Antes de suspender os trabalhos da SCOR, ainda 
houve tempo de deixar alguns registros sonoros, 
a exemplo das colaborações na coletânea “Mato 
Grosso do som”, na qual estão gravados o hino de 
Mato Grosso do Sul e a obra “Coração ventania”, do 
compositor Carlos Colman. Há ainda o registro do 
hino de Campo Grande na coletânea “Campo Gran-
de – 100 anos de sucesso”. No CD “Ave Maria”, que 
tem a soprano Clarice Maciel como solista, a SCOR 
gravou nove faixas. Em 2007 foi lançado o CD com 
gravações ao vivo da Sociedade Coral e Orquestra 
Clássica de Mato Grosso do Sul.

Com generosidade, Diniz estimulou os que dele 
se aproximaram para estudar e fazer música em 
conjunto. São muitos os que contaram com sua ami-
zade e apoio; entre estes me encontro, juntamente 
com Clarice Maciel, Evandro Higa, Edineide Dias de 
Oliveira, Dênis Lopes, Suely Freitas, Viviane Carvalho 
de Brito e Orion Cruz. Todos ainda atuam no ensino 
e na performance musical.

Com dignidade e coragem, assumiu a música 
como profissão, por ela e dela vive e, mesmo apo-
sentado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
ainda se dedica ao Coral Espírita Filhos de Maria, 
grupo da Associação Espírita Maria de Nazaré, e a 
um pequeno grupo instrumental que acompanha 
esse coro. Desse trabalho, em parceria com Roseleide 
Brandão, há dois CDs gravados, intitulados “A voz 
do amor” e “Grilhões partidos”.

Maestro Diniz é, portanto, personalidade mar-
cante na performance e no ensino de música em 
Mato Grosso do Sul.                       

                                                 Bravo, Maestro! 

Ao alto, Coral e Orquestra 
Clássica de Mato Grosso 

do Sul (SCOR) e Conjunto 
Renascentista de Música 

de Câmara. Na foto maior, 
SCOR em apresentação 

conjunta com o coral 
Cantares e o do Sebrae-MS.
Abaixo, a orquestra regida 
pelo maestro Diniz tendo 
o trompetista José Maria 

Barrios como solista.



SABOR E CULTURA

Uma comitiva de
sabores

pelo Pantanal
POR PAULO MACHADO
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O Pantanal é um paraíso ecológico localizado na região centro-oeste do Bra-
sil, berço de uma riqueza imensurável de belezas naturais, onde habitam vários 
dos animais mais expressivos da fauna nacional, como o tuiuiú, a onça pintada, 
o lobo-guará e o jacaré. Além disso, uma flora diversificada abriga sabores de 
frutos, como o pequi, a guavira e a bocaiuva, originais deste bioma brasileiro. 
A gastronomia da região mantém fortes laços com os países que são banhados 
pela bacia do rio Paraguai.

Durante o ano de 2009, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso 
do Sul e do Fundo de Investimentos Culturais de MS, pesquisei a fundo os ingre-
dientes e sabores da região. Contei com a ajuda da chef e mestra em estudos 
fronteiriços pela UFMS Dedê Cesco e do professor doutor Ricardo Maranhão 
(coordenador do Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira). Durante a 
pesquisa de campo aprendi a fazer pratos regionais, em especial o caribéu (gui-
sado popular na região), além de chipa, sopa paraguaia (bolo de milho salgado) 
e arroz boliviano, pratos provenientes dos países vizinhos e muito consumidos 
nesta parte do Brasil.

O caribéu é um prato típico do centro-oeste do Brasil, muito degustado 
no Pantanal. Segundo a cozinheira e pesquisadora Iracema Sampaio, no livro 
“Cheiros e sabores do MS”, de sua autoria,“o caribéu é de origem norte-mato-
-grossense, mas muito apreciado também aqui no sul. Felizmente a divisão do 
estado não nos separou também das coisas boas do dia a dia”.

O prato consiste em carne-seca (que pode ser a carne de sol, soleada ou de 
sereno), cebola, cebolinha, pimentão, coentro, tomates maduros e mandioca, 
tudo picado e refogado no óleo. Leva ainda alho amassado e pimenta a gosto, 
além de cebola picada com cheiro-verde para retemperar. O caribéu é um prato 
servido quente, acompanhado de arroz ou de farofa.

Para se preparar os pratos à base de carne curada usa-se uma maneira original 
da região: o corte lampinado da carne, utilizado para preparos como o arroz 
carreteiro, caribéu ou macarrão de comitiva. Registramos a técnica em nossa 
pesquisa. Lampinar vem da corruptela de lapidar, mesmo corte empregado para 
aprimorar os postes de madeira usados como cercas, que separam as invernadas 
de terra nas fazendas da região. A peça de carne é colocada em uma tábua e 
a faca deve cortá-la em pequenos filetes numa inclinação média de aproxima-
damente 45o, como se apontássemos um lápis com estilete. O corte lampinado 
oferece ao prato sabor especial pois, ao fritar a carne, conseguem-se diferentes 
notas de texturas nos pequenos pedaços de proteína.



Caribéu

Arroz branco
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Dos rios do Pantanal, uma infinidade de peixes 
faz a alegria de ribeirinhos, fazendeiros e pescadores 
que vêm de longe apreciar a arte da pesca. A econo-
mia do turismo de pesca é uma das mais importantes 
na região de Corumbá. Pratos saborosíssimos com 
peixes pouco conhecidos são preparados nos barcos 
e restaurantes que beiram o rio Paraguai.

Pitiú é o nome dado pelos locais ao cheiro forte 
de peixe de rio. Aprendemos num barco, com dona 

Élida Benitez, como fazem os indígenas para tirar 
esse sabor, que muitas vezes desagrada o comensal. 
Emprega-se sábia técnica para amenizar o gosto e 
tornar o preparo delicioso. Deixa-se o filé de pintado, 
pacu ou a piranha (para fazer o caldo) marinando 
de 10 a 15 minutos em molho cítrico (suco de limão 
misturado com laranja). Logo depois elimina-se este 
líquido de cheiro mais forte, lavam-se as postas de 
peixe e faz-se o preparo. Mojicas, assados, com mo-

QUANTIDADES

500g

1 unidade

500g

2 colheres de sopa

1 unidade

¼ de unidade

quanto baste

INGREDIENTES

Arroz agulhinha tipo 1

Óleo de soja

Cebola pequena

Água fervente

Sal refinado

QUANTIDADES

1 xícara

1 colher de sopa

1 unidade

0,5 litro

1 pitada

MODO DE PREPARO

1. Coloque o óleo ou azeite numa panela e refogue a cebola e a carne de sol lampinada,  
deixando dourar.

2. Acrescente o tomate e o pimentão e vá pingando água quente até cozinhar a carne,  
formando um caldo.

3. Acrescente a mandioca cortada e cozinhe até ficar macia ao toque do garfo.

4. Quando a carne e a mandioca estiverem cozidas, acrescente cheiro-verde e mantenha  
a panela tampada até servir.

5. Sirva com arroz branco.

MODO DE PREPARO

1. Lavar o arroz e deixar escorrer até secar.

2. Aquecer a água (manter aquecida).

3. Suar a cebola no óleo, adicionar o arroz e 
mexer até que os grãos fiquem bem envoltos na 
gordura e comecem a ficar mais brancos e com 
as pontinhas transparentes.

4. Adicionar a água quente, o sal, e levar à fervura.

5. Tampar e levar ao fogo brando.

6. Cozinhar até que todo o líquido seja absorvido 
e os grãos estejam macios.

INGREDIENTES

Carne de sol (cortada em pedaços pequenos, lampinados)

Cebola picada

Mandiocas descascadas e cortadas em pedaços sem o fio

Óleo de soja ou azeite de oliva

Tomate sem semente e picado

Pimentão picado

Cheiro-verde

PRATOS REGIONAIS 

PARA SEREM 

DEGUSTADOS, 

DE PREFERÊNCIA 

ACOMPANHADOS 

DE UMA BELA 

PAISAGEM OU DA 

POESIA DAS CORES 

E DA MÚSICA 

DOS ARTISTAS 

SUL-MATO-

GROSSENSES.



Mojica de pintado

Paulo Machado
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E não dá para falar de Pantanal sem deixar 
de mencionar duas de suas grandes fortunas: o céu 
do entardecer e a poesia de Manoel de Barros. Sugiro 
que você deguste os pratos pantaneiros apreciando 
uma bela paisagem, mentalizando a poesia orgânica 
e natural de nosso poeta “Nequinho”... Ah, e tem a 
música de Almir Sater, o violão de Guilherme Rondon, 
as cores da onça pintada de Lúcia Barbosa, os bois 
de Humberto Espíndola... Vou parar por aqui, se não 
o artigo não acaba!

                             Saudações Pantaneiras

Mestre em hospitalidade e proprietário do Insti-
tuto de Pesquisas em Alimentação Paulo Machado. 
Estudou cozinha em Lyon (França) e São Paulo. Dá 
aulas de gastronomia e promove festivais de cozi-
nha brasileira pelo mundo. Em setembro de 2013 
foi convidado pelo Consulado do Brasil em Xangai 
para participar do mês “Brasil in China”, promoven-
do menu degustação para personalidades locais. É 
apaixonado pela cozinha brasileira e costuma viajar 
para divulgar e buscar novos sabores.

QUANTIDADES

2 peças

2 unidades 

2 colheres de sopa

1 dente

1 unidade

1 litro

1 maço

2 unidades de cada

1 pitada

1 pitada

1 colher de sopa

INGREDIENTES

Filé de pintado em cubos grandes

Mandioca cortada em pedaços 
sem fio central

Colorífico (colorau artesanal)

Alho amassado

Cebola picada

Caldo de peixe ou água

Cheiro-verde com coentro

Suco de limão e laranja

Pimenta-do-reino preta

Sal refinado

Azeite de oliva

MODO DE PREPARO

1. Marinar o peixe com o suco de limão e laranja por 10 minutos; descartar 
o suco, lavar os filés, cortá-los e temperar o peixe com a pimenta-do-reino 
e o sal.

2. Numa frigideira, saltear os cubos de peixe no azeite. Reservar. 

3. Em outra panela refogue o alho e a cebola; junte a mandioca e o colorau.

4. Cobrir a mandioca com o caldo de peixe ou água; cozinhar até a man-
dioca começar a desmanchar; quando a água começar a secar, juntar o 
peixe puxado no azeite.

5. Finalizar com o cheiro-verde e coentro picados.

6. Servir com farinha de mandioca.

lhos à base de urucum, cremes, ventrechas fritas, caldos... O peixe no Pantanal 
é servido de inúmeras e deliciosas formas.

Registro aqui uma receita bem típica do Pantanal sul-mato-grossense, a 
mojica de pintado, que diferentemente daquela feita nas peixarias do norte, 
leva também o colorífico. Fecha-se então a tríade de ingredientes para se fazer 
a mojica pantaneira: mandioca, filé de pintado e colorau.



O começo de tudo 
Ações independentes de acesso e promoção à cultura

INICIATIVAS CULTURAIS

O melhor amigo do  
homem pantaneiro unindo 
gente de vários cantos
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No Pantanal da Nhecolândia, desde 2004 um 
grupo de amigos que têm em comum o apreço ao 
cavalo da raça pantaneira decidiu ir além das divisas 
das fazendas para resgatar uma tradição secular que 
se baseia na relação amistosa entre homem, cavalo 
e natureza. Surgia a Cavalgada no Pantanal, evento 
realizado pela Associação de Criadores do Cavalo 
Pantaneiro do Mato Grosso do Sul (ACCP-MS), que 
vem se consolidando como atrativo turístico e cul-
tural no estado.

Aberto não só aos associados, o evento, que é 
pago por ter um alto custo de logística, consiste em 
um grandioso passeio coletivo a cavalo que ocorre 
anualmente em fazendas localizadas na planície 
pantaneira. Mas não é só um passeio, e sim a expe-
riência de reviver – para uns – ou mesmo conhecer e 
experimentar – para aqueles de fora – o dia a dia do 
homem pantaneiro e seus costumes. No início apenas 

DO MEIO RURAL AO URBANO, O SENTIMENTO DE VALORIZAÇÃO E  

DIFUSÃO DA CULTURA REGIONAL UNE PESSOAS

Percorrer antigas rotas, visitar sítios históricos 
isolados geograficamente, rememorar 

tradições que se esvaíram no tempo, reunir 
pessoas com as mesmas afeições às diversas 

categorias das artes para debater ideias, 
apreciar a boa música, dançar, degustar 

pratos típicos, revitalizar áreas que entraram 
em decadência... enfim, celebrar e difundir 

a cultura regional. O que as pessoas são 
capazes de fazer voluntariamente para 

tornarem conhecidas ideias, costumes que 
merecem ser preservados e nem sempre são 

valorizados pela cultura de massa?

Em Mato Grosso do Sul, várias iniciativas 
voluntárias que visam à difusão  

da cultura regional têm surgido, com  
grande possibilidade de servirem como  

passo inicial na consolidação de  
políticas públicas de cultura. 

Travessia de corixo durante 
a Cavalgada no Pantanal: 
possibilidade de vivenciar 
experiências únicas, 
conhecer novos amigos 
e se divertir em contato 
harmônico com a natureza.POR FABIO PELLEGRINI
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as famílias tradicionais participavam. Aos poucos, 
os parentes que moram em outros estados foram 
chamando amigos, e até estrangeiros hospedados 
em pousadas da região ficam sabendo e participam. 
Assim o evento se consolidou.

A raça cavalo pantaneiro tem a mesma origem 
dos animais cavalares introduzidos nas américas pela 
colonização hispânica, mas passou por um processo 
de adaptação face às características geográficas do 
Pantanal e se tornou um animal mais resistente para 
a lida nesse ambiente, desenvolvendo ainda a capa-
cidade de pastar debaixo d’água durante as cheias 
sazonais da maior planície alagável do mundo. Esse 
elemento natural agregou valor à cultura regional.

No passado, havia as grandes festas em fazendas, 
que duravam vários dias. Eram encontros das pessoas 
que viviam nas cidades com as que moravam no 
campo, em festas alusivas aos santos padroeiros, ou 
comemorações de casamentos ou aniversários, nos 
quais a música, a dança, os jogos, as brincadeiras 
e as comidas típicas eram formas expressivas de 
celebrar a cultura regional. Era a diversão que havia 
para compensar o isolamento imposto pelas dificul-
dades de acesso que a geografia impunha. Porém, 
com o passar do tempo, a tradição foi se esvaindo. 
Por variados motivos as famílias tradicionais foram 
saindo do Pantanal, as dos trabalhadores foram se 

dividindo entre a cidade e o campo e a diversidade 
das religiões acabou com as festas santas, entre 
tantas outras causas.

Dessa forma, explica Vicente Jurgielewicz, presi-
dente da ACCP-MS, “o evento Cavalgada no Pantanal 
valoriza o espírito de união, o congraçamento das 
famílias pantaneiras tradicionais com as pessoas 
de fora e o convívio harmônico do homem com a 
natureza, difundindo a raça do cavalo pantaneiro, a 
nossa cultura e fomentando o turismo”.

A organização é esforçada em proporcionar 
um ambiente agradável – dentro do que é possível 
oferecer em relação à infraestrutura no Pantanal – e 
a hospitalidade pantaneira encanta os que fazem o 
passeio.

São quatro dias do mês de julho, agosto ou se-
tembro, nos quais mesmo pessoas que não tenham 
montaria podem cavalgar por campos, trilhas em 
capões, atravessar corixos e ladear baías, dançar e 
ouvir chamamés e polcas paraguaias e saborear os 
pratos típicos da deliciosa culinária pantaneira, como 
o quebra-torto e o churrasco bovino com mandioca 
cozida. As pessoas acampam em barracas, utilizam 
banheiros coletivos construídos especialmente para 
o evento e fazem refeições com música ao vivo em 
galpões e à margem de baías, com estrutura sur-
preendente. 

O passeio é feito  
sem pressa, no ritmo 
pantaneiro de ser − 

mas com organização 
surpreendente −, 

apreciando as belas 
paisagens, com almoços à 

beira de baías, saboreando 
comidas típicas ao som de 

música regional.

A CAVALGADA 

VALORIZA O 

ESPÍRITO DE UNIÃO 

E O CONVÍVIO 

COM A NATUREZA. 

DIFUNDE A RAÇA 

DO CAVALO 

PANTANEIRO, 

A CULTURA 

REGIONAL E 

FOMENTA O 

TURISMO.



Promover acesso às  
artes e formação cultural
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Uma casa para celebrar  
o ritmo platino
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Após se aposentar do serviço público federal, 
em 2001, o engenheiro Orlando Rodrigues vendeu 
duas casas e comprou um terreno em área nobre 
de Campo Grande para construir um espaço dedi-
cado exclusivamente ao ritmo musical platino do 
Chamamé.

Originário da região de Corrientes, norte da 
Argentina, o ritmo ultrapassou as fronteiras e, via 
Paraguai, chegou ao estado, onde passou a integrar 
a multiculturalidade do sul-mato-grossense.

O prédio, construído em formato de oca em ho-
menagem à nação Guarani, identidade comum dos 
três países supracitados, tem 86 metros quadrados e 
todo dia 19 abre as portas para entusiastas do ritmo 
ternário que tem milhares de fãs no Brasil, apesar de 
ser pouco difundido na maioria das rádios.

“Reúnem-se os que estão aprendendo a tocar os 
instrumentos, desde garotos de 12 anos, e músicos 
históricos, como Amambai e Amambaí. Formamos 
conjuntos na hora e todos se divertem”, explica Or-
lando, que duas vezes ao ano viaja para Corrientes 
levando consigo grandes nomes da música regional, 
como Delinha e Elinho do Bandoneon, na intenção 
de provocar um intercâmbio musical, recebendo 
também músicos estrangeiros. A ideia surgiu ao 
hospedar em sua casa Mario del Tránsito Cocomarola 
Filho, conhecido artisticamente como “Coqui Ma-

rola”, filho de Don Tránsito Mario Cocomarola, um 
dos mais influentes expoentes do chamamé, autor 
da adorada composição “Kilómetro 11”.

Foi Coqui Marola quem sugeriu a Orlando que 
montasse uma casa em Campo Grande. Ele daria 
apoio necessário da Argentina. Assim, em 26 de 
abril de 2013, foi inaugurado o Centro Cultural do 
Chamamé. Atualmente Orlando e seus parceiros estão 
colocando no papel os objetivos do ponto cultural 
para então torná-lo um negócio economicamente 
sustentável, com apelo turístico e cultural, nos moldes 
da Argentina, diz ele, onde o ritmo é celebrado com 
festivais nacionais e datas comemorativas oficiais. 

O apreço pelas artes e a vontade de partilhar um 
expressivo legado cultural com a sociedade fizeram 
com que Gilberto Luiz Alves – professor doutor 
em educação, pesquisador e autor reconhecido 
nacionalmente – adquirisse com recursos próprios 
um imóvel na área do histórico Sítio Arquitetônico 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em Campo 
Grande, para estabelecer um centro cultural. A ideia 
é promover o acesso às artes, incentivar a defesa da 
vida e da qualidade ambiental, apoiar a conservação 
do patrimônio cultural, educacional e socioambiental 
e, dessa forma, contribuir para a difusão da cultura 
regional.

Detentor de uma das principais coleções de artes 
plásticas de Mato Grosso do Sul, Gilberto passará 
– assim que a reforma do casarão se completar – a 
partilhar de seu rico acervo com um público que 
espera ser cada vez mais ampliado com as ações 
previstas pelo estatuto da entidade. 

“Tenho amigos maravilhosos, pessoas que me 
ajudaram a pensar e elaborar essa ideia, reuní uma 
das principais coleções de artes plásticas de Mato 
Grosso do Sul e penso que elas serão o motor des-
sa experiência. Mas não somente nesse âmbito. A 
ideia é de um local onde as pessoas que gostam 

Localizado na histórica 
região da Estação 
Ferroviária de Campo 
Grande, o casarão que 
sediará o Instituto passa 
por obras de revitalização, 
procurando preservar as 
características originais  
da edificação. 

de fruir cultura encontrem um espaço para conver-
sar, conviver e, se quiserem, lá passar o dia todo”, 
esclarece ele.

Dentre os objetivos gerais que norteiam o Insti-
tuto Gilberto Luiz Alves, há ainda a pesquisa. “E o 
que vai balizar as pesquisas é uma questão central: 
o que é Mato Grosso do Sul? Não é a discussão da 
nossa identidade cultural. Eu entendo que a nossa 

Todo dia 19 os entusiastas 
se reúnem para bailes 
de confraternização e 
adoração ao ritmo platino 
que encanta gerações. 



Exército abrindo suas portas para a sociedade  
e partilhando informações
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singularidade está em permanente movimento. 
Nunca vamos caracterizar uma essência cultural de 
MS. É um processo efervescente, de troca, novas 
matrizes culturais estão chegando, se misturando 
àquilo que já existia.”

O prédio de 650 m2, que mantém as característi-
cas originais de sua estrutura, abrigará espaços para 
exposições, apresentações musicais, cursos, oficinas, 
reuniões com artistas e atividades de formação cul-
tural. “Algo que falta hoje, algo com o qual a escola, 
de forma geral, se descomprometeu. Queremos 

fazer trabalhos junto com as associações de bairro, 
as escolas; ficar à disposição e trabalhar com elas. 
Assumir um pouco da democratização do acesso à 
cultura”, sublinha Gilberto.

A criação do Instituto vem ainda ao encontro da 
revitalização da região que, além da recuperação 
de edificações da Estação Ferroviária, nos anos mais 
recentes vem recebendo outras instituições, como 
a superintendência do Iphan em MS, as ONGs Re-
pams e SOS Pantanal, além do Instituto Histórico e 
Geográfico de MS. 

Não apenas pessoas físicas e o terceiro 
setor têm realizado empreitadas culturais 
sem fins lucrativos. Em julho passado o 
Comando Militar do Oeste do Exército 
Brasileiro promoveu a 1ª Jornada Cultural 
do Forte de Coimbra, que oportunizou a 

estudantes, pesquisadores, técnicos de órgãos 
públicos e jornalistas a possibilidade de conhecer o 
mais antigo sítio histórico de Mato Grosso do Sul.

A edificação, construída em 1775, à margem 
direita do rio Paraguai, com o objetivo de esta-
belecer e resguardar a fronteira oeste do Brasil, 
pôde ser visitada durante três dias, ocasião em 
que os convidados assistiram a palestras com his-
toriadores e militares que rememoraram as glórias 
e agruras que se passaram ao longo de mais de 
dois séculos no local, que é patrimônio brasileiro 
tombado pelo Iphan.

Já em agosto foi realizada a 9ª Marcha da Re-
tirada da Laguna, que levou os visitantes a sítios 
históricos nos municípios de Bela Vista, Jardim, 
Nioaque e Anastácio, percorridos pelos brasileiros 
na ocasião da trágica epopeia da guerra entre o 
Brasil e o Paraguai.

O comandante militar do oeste, general-de-
-exército João Francisco Ferreira, explica que o 
objetivo é levar à sociedade conhecimentos refe-
rentes ao nosso passado, porque isso contribui 
para que possamos nos aperfeiçoar.“É como uma 
aula de história: há um efeito positivo, mas quan-
do se consegue ir ao local onde o fato aconteceu 
e relembrá-lo, mostrando até no terreno como ele 
se deu, esse ensinamento fica gravado na memória 
e nunca mais será apagado. E aquela pessoa que 
participou dessa aula, desse evento, certamente 
passa a ser mais um a divulgar essa informação”, 
justifica ele.

Outro procedimento importante do CMO foi 
a recente criação de sua Assessoria do Patrimônio 
Histórico e Cultural, que tem o papel de manter 
relacionamento constante com vários órgãos da 
sociedade para compartilhar informações acerca 
do assunto. “Vamos também buscar ampliar 
esses temas de forma mais aprofundada, como 
a trajetória de Rondon. Temos uma concepção 
estratégica de pensar no futuro e para isso vamos 
investir no fortalecimento de eventos históricos e 
culturais em nossa região de atuação.”

A visita aos sítios históricos 
de grande relevância para  

a história do estado cria  
um sentimento de  

pertença e mexe com a 
imaginação do visitante.

Na foto menor, vista aérea 
do Forte de Coimbra. 

Acima, à direita, travessia 
simbólica do rio Apa, em 

Bela Vista (MS), na fronteira 
do Brasil com o Paraguai, 
refazendo o caminho da 

Retirada da Laguna.
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sugestões de quem conhece

Uma das marcas mais peculiares da cultura sul-mato-grossense é sua conexão com os gê-
neros musicais de origem paraguaia. Lembro que na minha infância, em Campo Grande, festa 
boa era aquela embalada por polcas e guarânias entoadas por inspirados cantores, como 
a dupla Jandira e Benitez, acompanhados pelos sons derramados das harpas paraguaias. 
Hibridizada com a cultura argentina e caipira brasileira, a música do Paraguai se desdobrou 
em gêneros musicais como o chamamé e o rasqueado. Núcleos de referência dessa cultura 
musical, a Colônia Paraguaia de Campo Grande (rua Ana Luiza de Souza, 668, Jardim Pionei-

ros, fone 67-3387-
0237),e o Centro 
Cultural do Chama-
mé (rua Alfazema, 
33, Chácara Cacho-
eira, fone 67-9207-
5959) mantêm uma 
constante progra-
mação regular com 
bailes, churrascos, 
encontros, rodas de 
tereré, festas e fes-
tivais.

EVANDRO HIGA
músico, pesquisador 
e professor no curso 
de música da UFMS

Resido em Campo Grande há 36 anos. Eu e 
meu marido Neder Cury viemos morar aqui porque 
seria inaugurado o terminal rodoviário e fazíamos 
parte do projeto. Era uma ousadia para a época, 
um verdadeiro shopping: os melhores cinemas do 
centro-oeste, lojas, restaurantes e órgãos públicos. 
O progresso chegava por seus corredores; ali era a 
entrada e a saída da capital.

Desde que o prédio deixou de sediar o terminal, 
estamos lutando para que o paradigma de aban-
dono seja superado, e estamos conseguindo por 
meio de árduo trabalho. Hoje podemos contar que 
jovens artistas e empresários liberais estão chegando 
com seus sonhos e iniciando ali suas carreiras pro-
fissionais. Estou feliz por fazer parte deste projeto 
de devolver com dignidade à sociedade um prédio 
que faz parte da história da cidade. Minha suges-
tão, portanto, é de um novo olhar para o espaço 
da antiga rodoviária, que se localiza no centro da 
cidade e está sediando criativos empreendimentos 
comerciais e eventos culturais que são programados 
e divulgados pelos meios de comunicação.

HELOÍSA CURY
empresária e diretora com. do Centro Comercial do Oeste

No palco do Teatro Glauce Rocha, 
localizado no campus da Universida-
de Federal de Mato Grosso do Sul, o 
público pode prestigiar e assistir a inú-

meros eventos culturais promovidos pela instituição e realizados por meio de projetos 
de extensão e de cultura, na maioria com entrada franca. Na área de dança, desta-
camos Sarandi Pantaneiro, Bailah – Grupo de Dança de Salão, Unika Dança, Núcleo 
de Sapateado Americano e, na área musical, Movimento Coral, Movimento Concerto, 
Banda Sinfônica e o Festival Universitário da Canção, projeto que teve início em 1987 
e neste ano chegou à sua 21ª edição. Realizado no final de cada mês de setembro, 
dá oportunidade para a comunidade universitária trocar experiências e informações, 
ampliando o aprendizado e promovendo a união e integração pela música.

MARINEIDE CERVIGNE
chefe da Divisão de Administração e presidente do  

Conselho Administrativo do Teatro Glauce Rocha (UFMS)

Minha dica é uma 
visita a um lugar que é 
patrimônio histórico de 
Dourados (MS), tombado 
em 1991: a Usina Ter-
melétrica Senador Filinto 
Müller. Mais conhecida 
como Usina Velha, foi inaugurada em 1949 para gerar energia elétrica para a 
cidade, o que a colocava como símbolo de desenvolvimento, representando 
para alguns o início de uma nova era. Durante seu tempo de funcionamento 
tornou-se espaço de lazer, ponto de encontro aos finais de semana, local 
para realização de piqueniques. A área é extremamente agradável por sua 
localização, que inclui o córrego Laranja Doce ao fundo, com muita sombra 
e possibilidade de se ouvir o canto dos pássaros. Diversos projetos já foram 
propostos para o lugar, que, de fato, precisa de alguma intervenção. Certa-
mente algo dessa natureza chamaria a atenção dos douradenses, que em sua 
maioria ainda não conhecem este patrimônio.

PATRÍCIA CRISTINA STATELLA MARTINS 
docente e pesquisadora do curso de turismo da Universidade Estadual de MS.  

Responsável pela disciplina Turismo e Patrimônios

FO
TO

S:
 M

A
RI

A
 R

EG
IN

A
 W

A
N

D
RÉ

 

M
A

RC
U

S 
M

ED
EI

RO
S 

FA
BI

O
 P

EL
LE

G
RI

N
I

M
A

RÍ
LI

A
 L

EI
TE



É com satisfação que, pelo sexto ano consecutivo, entregamos  

ao leitor mais uma edição da CULTURA EM MS, publicação criada não só 

para difundir os projetos e ações da área, mas também para refletir 

sobre temáticas relevantes de nossa identidade multicultural. 

Nesta edição, além de conhecer iniciativas de promoção da cultura 

regional em curso, podemos descobrir e nos entusiasmar com as danças 

étnicas do estado, aprender receitas típicas do Pantanal, deleitar-nos 

com projetos de leitura e de formação infanto-juvenil, acompanhar a 

trajetória e o pensamento de um casal de historiadores muito atuante na 

área cultural sul-mato-grossense, observar o movimento de um dos mais 

recentes segmentos incluídos nas pautas de cultura nacional, a moda, e 

ainda nos prepararmos para três centenários históricos para Mato Grosso 

do Sul: o da publicação do “Album Graphico”, da construção da Estrada 

de Ferro Noroeste do Brasil e da fixação japonesa no estado.

Junto a esses e a outros temas de interesse, o leitor da CULTURA EM MS 

de 2013 é chamado a participar de um debate essencial, o das culturas 

indígenas. A presença e a força dessas culturas na formação de Mato 

Grosso do Sul, o segundo estado com a maior população indígena 

do país, torna ainda mais indispensável nosso direito e nosso dever 

de conhecê-las e valorizá-las. Hoje, mais de 500 anos depois que os 

europeus chegaram a essas terras, dando novos rumos à formação deste 

mosaico de diversidade étnica chamado Brasil, ainda se desconhece 

muito da sociodiversidade nativa, que não é coisa do passado, mas 

realidade presente, instaurada desde sempre em nossa memória coletiva 

e também nas lembranças individuais – como no caso da minha infância 

em Aquidauana, povoada de imagens das índias com os filhos no colo, 

vendendo na cidade os produtos que plantavam, com todo um modo 

especial de falar, negociar, cuidar das crianças.

Na Fundação de Cultura de MS, essa compreensão se reflete na 

elaboração de nosso Plano Estadual de Cultura (PEC/MS), que busca 

definir políticas públicas de longo prazo para proteger e promover o 

patrimônio e a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul. Validado 

pelo Fórum Estadual de Planejamento da Cultura (FEPC) e em fase de 

elaboração da minuta de lei, a ser encaminhada ao Governador e à 

Assembleia Legislativa para aprovação, esse texto, como não poderia 

deixar de ser, sistematiza diretrizes, estratégias e ações para a promoção 

também da cultura indígena. Entre elas, essencial é a função da difusão 

e da divulgação dos saberes tradicionais das diferentes etnias. Primordial 

é estimular o diálogo e os debates entre indígenas e não indígenas, 

comunidades, líderes, pesquisadores que trabalham com esses assuntos. 

Com esses objetivos, a revista CULTURA EM MS tem os povos indígenas 

de Mato Grosso do Sul como tema de capa de 2013 e, a exemplo das 

últimas edições, o desenvolve a partir de muitas entrevistas e pesquisas, 

com detalhamento e riqueza de informação.

Américo Calheiros
Presidente da Fundação de Cultura de MS
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