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PrefáCio

Em Terra agarrativa e linda, edição comemorativa dos 250 anos de 
Cuiabá, Gervásio Leite afirma que “As cidades nascem em consequência de 
uma ‘tempestade humana’ [...].”, entre tantas outras importantes conside-
rações tecidas pelo autor sobre a capital de Mato Grosso, muitas das quais 
ainda hoje permanecem vestindo feito luva o sítio cuiabano.

Agora, é a Coleção Ouro e Mel que coroa a celebração dos trezen-
tos anos desta parte centro oestina, nascida da coragem dos bandeirantes 
e que continua pela bravura de quem, saído de todos os rincões brasilei-
ros, está vindo para cá.

No amanhecer desta terra, foi os tesouros auríferos o ponto de 
atração; hoje é o degustar do Mel incrustado nos desvãos da Universidade 
Federal de Mato Grosso, nas cabeças edulcoradas e corajosas dos pesqui-
sadores, professores e alunos.

Na verdade, uma diversidade de fatos sublinha e caracteriza o relevo 
do atual estágio de no qual se encontra a nossa capital.

Três volumes perpassam, registram e traduzem as variantes das 
ações e acontecimentos que representam amplamente as criações artísti-
cas, as faturas na linguagem literária e aconteceres históricos que varrem 
o solo cuiabano.

O que é uma cidade como a Cuiabá dos trezentos anos?

É uma comunidade aconchegada nestes tempos de dimensões e 
densidade populacional consideráveis, abrangendo uma diversidade de 
especialistas ou não em muitas áreas do saber.



Desde os tempos iniciais de sua formação, Cuiabá, que se firmou 
como residência de produtores de conhecimentos em todas as áreas, tem 
vivenciado contínua inovação, bem como vem acelerando sobremaneira 
o seu próprio processo de transformação social e cultural. Com base no 
que pontua o filólogo australiano Gordon Childe acerca, é possível afir-
mar que, aqui, a “revolução urbana” foi tão marcante quanto à revolução 
agrícola que a precedeu e a revolução industrial que ainda está em marcha.

Cuiabá, de acordo com alguns autores locais, é uma urbe que 
acumula uma função de liderança, pois deve prover produções, as mais 
variadas, sentido em que a UFMT, desde sua criação, sublinhou a neces-
sidade de construir as diversas faturas de saberes e fazeres por meio do 

“fazejamento”, termo criado pelo saudoso professor Benedito P. Dorileo. E 
assim o é. Tanto que hoje essa instituição universitária traz a público uma 
coleção comemorativa reunindo os inúmeros trabalhos desenvolvidos ao 
longo dos seus quase 50 anos de existência.

O livro contempla temáticas que reúne nas áreas que contribuem 
diretamente para um tempo de chegada que supera o de partida: há um 
tempo livre, o espaço de prazer com o aplainar das atividades que deslocam 
o foco da obrigatoriedade para um sentido de liberdade, criando, jogando 
e trocando com o Outro.

Arte, aqui, é uma forma de registrar as mais variadas facetas da 
tarefa artística. A visualidade que Cuiabá empresta para seus artistas mostra 
desde um multicolorido até uma face de busca social que lança no centro 
do coração da América do Sul as três ações marcantes que chegaram até 
os trezentos: criar, identificar e expressar.

Em arte, criar é a possibilidade de mudar a forma, transformar a 
“coisa” dada pelo natural e brotada da cultura. Em Cuiabá, isso se refere 



não tanto a um saber fazer, mas preponderantemente ao sabor desse fazer, 
revelando a face do real que o cuiabano gosta de apresentar. Então, arte 
é união, tensão recíproca com a realidade, reciprocidade que, sendo toda 
identidade, impõe uma circularidade que sublinha oposições, contradições 
e similaridades, a exemplo de algumas para a leitura da obra Maria Taquara.

Nesse cenário, a cultura dos esportes emerge apontando o traço 
evocativo do confronto com a realidade. Nesse sentido, como dos diver-
sos traços esportivos, o cuiabano participa e busca nas competições os 
caráteres lúdicos.

Aqui estão registradas diversas faces dos jogos comuns à nossa 
comunidade de futebol, vôlei, entre outras modalidades, conduzindo-nos 
ao entendimento de que o esporte é uma parte da cultura, que tem um 
sentido amplo e vário. Desde o mais democrático dos jogos que é o fute-
bol até o futebol americano o cuiabano dá conta de uma transformação 
por que passa a ânsia de crescer e conhecer.

Importa salientar que nesse tipo de cultura é preciso distinguir 
três componentes: 1) o excesso consciente; 2) a afirmação celebrativa; e 
a 3) justaposição.

Nesse contexto, excesso consciente é tudo o que beira o folguedo.

Afirmação celebrativa é o que leva a dizer sempre sim à vida.

Finalmente, a justaposição sinaliza para um lado da sociabilidade, 
pois aquela primeira, ao criar o excesso, ostenta contrastes que empurram 
o indivíduo para um coletivo, fugindo do incomum para ser contemplado 
também na celebração e no deslimite com o Outro.

A cuiabania dá “tônus” à mudança, reconhecida como vital para a 
vida da sociedade em desenvolvimento, tal como acontece nos tempos que 
correm, e que tal sociedade precisa de um naco de sonhadores e visionários.



A sociabilidade é ela mesma um ingrediente essencial da vida 
humana, e é constatando a força das pesquisas, das inquirições e dos arti-
gos constantes deste volume que se evidencia o conjunto das celebrações, 
lembranças e esperanças coletivas.

Essa publicação do Projeto Ouro & Mel: Cuiabá 300 anos enriquece 
e dá contorno do prazer do texto, como diria Roland Barthes. Enfim, cons-
titui-se no pórtico da cidade de 300 anos e de uma instituição pública de 
ensino de quase 50 erigido para acolher sob aplausos as produções escri-
tas dos colaboradores!

Cuiabá, 10 de novembro de 2019.

Marília Beatriz de Figueiredo Leite
Professora Adjunta, aposentada, da Universidade Federal de Mato Grosso
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apresentação

Nesta coletânea do Projeto Ouro & Mel: Cuiabá 300 anos tem-se a 
satisfação de publicar artigos por meio dos quais se relatam as experiências 
dos moradores de Cuiabá em suas produções artísticas e culturais, bem 
como as sociabilidades contemporâneas presentes na cidade.

A proposta nessas publicações é abordar questões afeitas à história, 
à cultura e à diversidade constitutivas da localidade no contexto de cele-
bração do seu tricentenário, em 2019, visualizando a cidade como objeto 
e espaço de reflexão em diferentes perspectivas.

Cuiabá: Arte, cultura e esporte reúne textos que trazem reflexões 
acerca da historicidade local, desde a gênese da Vila do Nosso Senhor Bom 
Jesus de Cuiabá, princípio da sua fundação, em 1719, no Século XVIII, 
até a contemporaneidade, já alçada ao status de metrópole.

De povo festivo e acolhedor, a cidade tem mil encantos, cores, chei-
ros, sabores e muito calor, sendo sua história contada nos cantos, no cinema, 
no teatro, nas artes visuais, nas danças, na cultura popular, na literatura, 
por meio dos esportes, da culinária e das personagens típicas lendárias que 
transmitem um legado secular. Aconchegados a ruas tortuosas, as igrejas 
e edifícios coloniais, com seus quintais de árvores frutíferas e o verde do 
Morro da Luz, compõe vistos do espaço aéreo, um cenário magistral. Nem 
tudo, porém, é antigo; existe uma área urbana modernizada composta de 
prédios altos e envidraçada, estádios de estrutura contemporânea, avenidas 
largas, trincheiras e viadutos cujas grandes pilastras receberam pinturas/
grafites que a transformaram em galerias de arte ao ar livre. Numa sucessão 
cronológica, os festejos de aniversário se estenderão por um ano inteiro. 
A seguir, Despertar no Paraíso (Um Paraíso chamado Cuiabá), composição 



14 15

Projeto Ouro & Mel

musical de Pescuma e Fabricio Carvalho, artistas ligados à cultura cuia-
bana, é expressiva dos desejos desse povo que comemora os 300 anos:

Despertar no Paraíso
(Um Paraíso chamado Cuiabá)
Pescuma e Fabricio Carvalho
Quando toda manhã
A luz do Sol te beijar
E o aroma do bolo de arroz
Se espalhar pelo ar
Quando ouvir o roc roc do guaraná ralado
“Duetando” os sabiás num cajueiro carregado
Eh Ah! Pode festejar
Agradeça ao Senhor Bom Jesus
Você acaba de despertar
Num paraíso chamado Cuiabá
Terra do povo mais hospitaleiro
Do siriri, do cururu, do rasqueado
Das peixadas, do pixé, das procissões
Dos becos, praças, serestas, casarões!
Das prosas no fim de tarde
Nas cadeiras a balançar
Das pescarias, das canoas
Sobre a lua a deslizar
Não há...não há...
Não há lugar melhor que Cuiabá!
Até o Sol que beija o mundo
Resolveu mudar pra cá!

No ensaio intitulado À espera do trem: progressismo, modernidade e 
ruína nos aniversários de 250 e 300 anos de Cuiabá, Sílvia Ramos Bezerra 
e Joelton Nascimento abordam uma modernidade desejada, ainda que 
tardia e inalcançável, na qual o signo do trem é apresentado como 
transportador da cidade para o verdadeiro futuro que de forma expressiva 
marcou presença na cultura citadina. À sombra do trem que não veio, 
vemos hoje os trilhos do projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), 
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ainda inconcluso, deixando sulcos no coração da cidade e sinalizando um 
grande fracasso institucional.

No texto Bolo de queijo pra refestelá – retratos da hospitalidade cuia-
bana, os autores Vinicius André da Silva Appolari e Andréa Ferraz Fernandez 
partem do entendimento de que a hospitalidade é uma virtude, pois o 
anfitrião não propõe nem espera nada em troca de quem hospeda, apon-
tando-a como um ideal praticado na capital mato-grossense. Por meio da 
produção e observação de fotografias documentais expressivas de gestos 
dessa forte particularidade cuiabana, os autores buscam revelar questões 
íntimas atreladas a essa característica marcante do povo de Cuiabá.

Em Cuiabá do mel e do ouro: 300 anos entre cordialidades e violências 
no coração da América do Sul, Edson Benedito Rondon Filho e Gênison 
Brito Alves Lima refletem sobre as sociabilidades cuiabanas ao longo dos 
300 anos de existência da cidade, com ênfase nos conflitos vivenciados pelos 
sujeitos desde a gênese da Vila do Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, 
contrariando a imagem de povo pacato e acolhedor que lhe fora imputada. 
O quadro que há três séculos se desenhava desaguou numa contempora-
neidade carente de políticas públicas efetivas para amenizar o dilema da 
criminalidade registrada da capital, sobretudo na periferia, onde a vulne-
rabilidade social é o cartão de visita.

No ensaio A poética dos materiais na arte mato-grossense, 
Renata Carvalho Oliveira Zambom e José Serafim Bertoloto procedem a 
um levantamento sobre as produções artísticas contemporâneas em Cuiabá, 
principalmente aquelas para as quais, de algum modo, foram utilizados 
materiais não convencionais e novos formatos. Os autores, tendo visitado 
os ateliês dos artistas selecionados e os entrevistado, analisaram a poética 
envolvida em todo o processo de feitura das obras, entendendo que a dinâ-
mica da produção artística observada possui características e alterações 
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em seu fazer diretamente relacionadas às alterações nos modos de vida, 
produção, consumo e informação da atualidade e, desse modo, inseridas 
na pesquisa estética de cada artista, que a seu modo introduz elementos 
retirados do contexto sociocultural.

Na produção O futebol americano em Cuiabá/MT: análise sobre 
a construção de uma demanda esportiva, Igor Alexandre Silva Bueno 
desenvolve uma análise de base sociológica por meio da qual eviden-
cia as condições sociais propulsoras do gosto pelo futebol americano 
como prática ou espetáculo do time Cuiabá Arsenal. Para tanto, parte 
do princípio de que a Sociologia do Esporte é uma ferramenta analítica 
que cada vez mais possibilita o entendimento da dinâmica social base-
ada nas práticas esportivas.

O texto Cuiabá 300 anos: e a cobertura jornalística “Quais os olhares 
sobre a cultura na capital mato-grossense?”, de Giordanna Santos, elenca as 
ações culturais propostas pelo Comitê Cuiabá 300 Anos e pela Secretaria 
Extraordinária Cuiabá 300 Anos (SEC 300 Anos) para a comemora-
ção ao tricentenário da capital mato-grossense. A autora verifica quais 
expressões e ações culturais integram o acontecimento, qual concepção 
de cultura é trabalhada pela comissão e órgão respectivos e se as inicia-
tivas envolvidas estão relacionadas a conceitos como identidade local, 
memória, patrimônio cultural e diversidade cultural. Para desenvolver 
sua análise, Santos recorre a pesquisas bibliográficas em fontes secundá-
rias, como mídia local e legislações e documentos infralegais, bem como 
realiza entrevistas abertas com gestores e agentes públicos do órgão gestor 
de Cultura e da SEC, com produtores culturais, conselheiros de cultura, 
instituições e entidades integrantes do comitê.

No texto Centro de Referência em Direitos Humanos de LGBT 
paetês, purpurinas, sociabilidades e cidadania no coração de Cuiabá, Clau-
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dia Cristina Ferreira Carvalho e Rosemar Eurico Coenga perscrutam as 
múltiplas experiências e significações socioculturais do feminino, das iden-
tidades de gênero e sexo fora das normas heterossexual e reprodutiva da 
família nuclear, as quais têm sido uma constância, ao longo dos tempos, 
em diferentes sociedades. Inseridos nesse contexto investigativo, Carvalho 
e Coenga apontam, no coração histórico da cidade de Cuiabá, as articu-
lações sociopolíticas construídas pelos coletivos e pessoas oprimidas de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais (LGBT+).

No ensaio Vôlei de rua em Cuiabá/MT e aspectos mediadores da 
cultura contemporânea, Caroline Maria de Lima e Wanderley Jr. Marchi 
examinam quais estratégias delineiam as maneiras de fazer o vôlei de rua 
na cidade de Cuiabá e Mato Grosso. Ademais, apresentam as manifesta-
ções culturais e sociais dessa modalidade esportiva e suas bifurcações, que 
na contemporaneidade dão origem a mediações culturais em suas varia-
das facetas. Ainda, os autores evidenciam os aspectos culturais inscritos na 
experiência da referida prática, nos conduzindo a uma boa análise sobre a 
identificação e a significação do valor desse esporte na vida de seus agentes.

O texto História e memória do Estádio Governador José Fragelli e 
sua relação identitária esportiva com a população cuiabana, de Fabiana Cris-
tina de Lima e Francisco Xavier Freire Rodrigues, delineia as aproximações 
entre o torcedor cuiabano e o cenário futebolístico local com o propósito 
de retratar a história decorrente da edificação do Estádio Governador José 
Fragelli – Verdão, em 1975, e encerrada com a sua total demolição, em 
2010, buscando reconhecer, nesse contexto, os traços da relação entre esse 
local, que, no trajeto de sua passagem pela paisagem da cidade de Cuiabá/
MT, pelo tempo de 34 anos, esteve a serviço de grandes eventos esporti-
vos ligados ao futebol, e a identidade esportiva da população cuiabana.
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Amanda Barbosa Ribeiro, Quise Gonçalves Brito e Yuji Gushiken, 
em Hesperia: a produção de um curta de animação em Cuiabá e as memó-
rias da cidade, trazem-nos Hesperia, uma animação realizada por Ribeiro, 
designer e produtora audiovisual cuiabana. O filme trata da sociabili-
dade contemporânea com foco no conflito entre irmãos e em memórias 
de família e tem Cuiabá como cenário e argumento na elaboração do 
roteiro. Os lugares da cidade evidenciam a relação entre memória e vida 
social, com isso sugerindo que o espaço vivido produz lugares afetivos 
da memória: o audiovisual, no caso, como condição para pensar a cidade 
e, simultaneamente, a cidade como condição para pensar o audiovisual. 
Produzido em condições de experimentação laboratorial, utilizando-se 
técnicas de animação tradicional misturadas às de animações 2D digitais, 
o filme tem duração de três minutos e foi exibido ao público cuiabano 
em circuito de cineclube. Os desenhos, elaborados manualmente, foram 
digitalizados para receber acabamento no computador e somados aos 
desenhos feitos em mesa digitalizadora. A referência na visualidade do 
filme são os animês e mangás da cultura pop japonesa.

Em O futebol de Várzea em Cuiabá/MT: lazer, identidades e media-
ção cultural na comunidade São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá/MT, Allan 
Kardec Pinto Acosta Benitez aborda a cultura, o lazer e o futebol de várzea 
como manifestações sociais presentes em uma comunidade tradicional, 
com isso pretendendo compreender a influência dessa modalidade espor-
tiva na referida coletividade. Dizendo de outra forma, o autor investiga 
o papel do futebol de várzea na mediação das diferenças locais e de que 
forma sua prática interatua e modifica o espaço e as relações. Este texto 
é uma fenda que se abre como possibilidade de multiplicação e interco-
nexão de territórios, estabelecendo pontes entre as fronteiras. O futebol 
de várzea vem ressurgindo na comunidade, ainda que timidamente, por 
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meio da iniciativa de um e outro sujeito que mantêm os campos e promo-
vem jogos esparsos.

No texto Praça Maria Taquara: o lugar do patrimônio e do monu-
mento de Cuiabá-MT, Fabiane Krolow, Maria de Lourdes Fanaia Castrillon 
e Ana Graciela M. F da Fonseca Voltolini focalizam o patrimônio cultural e 
seus desdobramentos educacionais à luz de alguns conceitos que permeiam 
os assuntos referentes à praças e monumentos. Fruto de uma leitura etno-
gráfica e semiótica sobre o espaço urbano da Praça Maria Taquara, as 
autoras adotam o conceito de “lugar” como patrimônio. Nessa perspec-
tiva, analisam a praça e suas interfaces urbanas, ao que acrescem a leitura 
do monumento escultórico em homenagem a “Maria Taquara”, insta-
lado na praça, deixando como legado um novo olhar para o patrimônio 
imaterial da cidade, para futuros pesquisadores e para a própria comuni-
dade. Pela presentificação da praça, sua situação e seu entorno em face do 
tombamento do sítio histórico no qual está inserida, foi possível fazer uma 
leitura segundo os princípios da etnografia e da semiótica, identificando 
a arquitetura e seu efetivo uso.

Francisco Xavier Freire Rodrigues

José Serafim Bertoloto
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À ESPERA DO TREM: PROGRESSISMO, 
MODERNIDADE E RUÍNA NOS ANIVERSÁRIOS 

DE 250 E 300 ANOS DE CUIABÁ1

Silvia Ramos Bezerra

Joelton Nascimento

Assim pensando o tempo passa e a gente vai ficando pra trás
Esperando, esperando, esperando

Esperando o sol, esperando o trem [...].

(BUARQUE, 1966).

Há mais de um século, Cuiabá espera o trem. Sinal de uma moder-
nidade desejada, ainda que tardia e inalcançável, o signo do trem como 
transportador da cidade rumo ao seu verdadeiro futuro esteve presente 
de forma expressiva na cultura cuiabana nos anos compreendidos entre o 
bicentenário e o aniversário de 250 anos da localidade, como observado 
nas páginas de jornais e discursos recolhidos (BORGES, 2005) recolhi-
dos. A tão aguardada chegada do trem corresponderia, no imaginário de 
modernidade urbana, a superação do chamado “atraso” econômico polí-
tico ou mesmo cultural; a superação da condição de “Sibéria brasileira”.

Por ocasião do aniversário de 300 anos de fundação de Cuiabá, tal 
espera ainda permanece viva e, à sombra do trem que não veio, vemos hoje 
os trilhos do projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ainda incon-
cluso, deixando sulcos no coração da cidade e sinalizando um grande 
fracasso institucional.

Nesse sentido, entendemos ser necessário discutir como esse ideal de 
modernidade, sempre avivado na época do aniversário da cidade, permeou 

1 Desdobramento da pesquisa Boemia e modernidade em Cuiabá: o personagem Zé Bo-
loflor, realizada em 2007 por ocasião do Mestrado em Estudos de Linguagens (PPGEL-

-UFMT), com a colaboração do pesquisador do coletivo Psicanálise na Rua, que atua 
com a população de rua no Beco do Candeeiro, em Cuiabá-MT.

Projeto Ouro & Mel
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e ainda permeia o processo de organização política do seu espaço público 
e as medidas de higienização e gentrificação disso decorrentes. Ademais, 
precisamos compreender como tais medidas são instrumentos político-
-sociais que, alicerçados no discurso modernizante, servem de estratégias 
biopolíticas para contenção/banimento de tudo o que representa o avesso 
social: os chamados “vadios”, designação presente nos discursos reporta-
dos no aniversário de 250 anos da cidade, e, hoje, no aniversário de 300 
anos, os “noiados” ou os moradores de rua.

À espera do trem: progressismo, modernidade e ruína

No cancioneiro popular, o trem é uma alegoria arrebatadora. Nas 
cantigas de roda, como “Trem Maluco”; na poesia, como “Trem de Ferro” 
(1976), de Manuel Bandeira; ou na composição para a orquestra de câmara, 
como “O Trenzinho do Caipira” (1933), de Heitor Villa-Lobos, as chamas 
das caldeiras não são somente combustível da máquina que fez surgir a 
modernidade2, antes mais lembrada pelas velhas “marias-fumaça” do que, 
na atualidade, pelos metrôs elétricos, de superfície ou subterrâneos.

O trem é, pois, o impulsionador do imaginário de progresso e 
avanço. Enfim, é o meio de transporte para o futuro, a exemplo do que 
Gilberto Gil afirma em Expresso 2222 (1972):

Começou a circular o Expresso 2222
Da Central do Brasil
Que parte direto de Bonsucesso
Pra depois do ano 2000
Dizem que tem muita gente de agora
Se adiantando, partindo pra lá
Pra 2001 e 2 e tempo afora
Até onde essa estrada do tempo vai dar
Do tempo vai dar.

2 Sobre o assunto, ler mais em Francisco Foot Hardman (1988).
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Sob o signo do futuro, “Pra depois do ano 2000”, o trem se 
revela como uma promessa de ingresso no progresso, como consuma-
ção inconteste da chegada na modernidade. A esse respeito, esclarece 
Berman (1982 p. 18-19):

[...] a primeira coisa que observaremos será a nova 
paisagem, altamente desenvolvida, diferenciada e 
dinâmica, na qual tem lugar a experiência moder-
na. Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, 
fábricas automatizadas, ferrovias, amplas novas zo-
nas industriais; prolíficas cidades que cresceram do 
dia para a noite.

Como definir essa experiência moderna, na qual o trem, como 
veículo alegórico para o futuro, parece servir como alegoria perfeita?

O longo debate filosófico acerca dessa interrogação encontra uma 
perspectiva instigante no filósofo da história, Walter Benjamin Bezerra 
(2007, p. 21), filósofo da história que recupera a poética-política de 
Charles Baudelaire:

Uma compreensão inédita da modernidade será 
encontrada no pensador alemão através da lírica 
do poeta francês Charles Baudelaire. Para Benja-
min, a poesia baudelaireana revela-se como local 
privilegiado para se compreender a sociedade pari-
siense oitocentista, sua realidade, dramas, alegrias 
e, principalmente, suas mais profundas contradi-
ções, promovendo uma investigação da moderni-
dade ocidental por meio da observação das trans-
formações culturais dela decorrentes no século XIX 
e de suas derradeiras consequências no século XX. 
O que Baudelaire realizou, e que tanto fascinou o 
autor, foi permitir aos seus contemporâneos cons-
cientizarem-se de sua condição moderna, mostran-
do como o homem moderno é fruto de uma civili-
zação do excesso, da dor e da ruína.
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Por meio da leitura de Paris, que Baudelaire executa como ninguém, 
considerando-a a capital do século XIX e berço das contradições da moder-
nidade, Benjamin demonstra como fracassou o Iluminismo, projeto político 
assentado na perspectiva de um novo tempo histórico de progresso e supe-
ração do incivilizado e do irracional, fracassa.

Essa constatação tem consequências profundas, pois, se a moder-
nidade, como a marcha contínua e veloz rumo ao novo, rumo à superação 
do arcaísmo e do irracionalismo, não representou nada além de uma nova 
recaída mística, “[...] a concepção de um progresso da espécie humana no 
curso da história é inseparável da concepção de sua progressão através de 
um tempo homogêneo e vazio.” (MATOS, 1995, p. 47), o que devemos, 
então, esperar da modernidade como projeto?

A ironia dessa questão quando falamos dos países na periferia do 
capitalismo é ainda maior, pois a modernidade como projeto tem caracte-
rísticas muito particulares nos diferentes contextos em que se insere.

Na América Latina, em especial no Brasil, a modernidade se reve-
lou uma tragédia, pois, em grande medida, as estratégias de modernização 
impostas pelo capitalismo no país mantinham características arcaicas. Uma 
espécie de projeto de ocultamento de rupturas, que se afastava do projeto 
de modernidade europeu, consubstanciava a mais aguda gravidade. Talvez 
por isso ainda seja possível afirmar que “ainda não somos modernos” 3.

Em face disso, recorremos a Armando Lisboa (2006, p. 2), para 
quem modernização conservadora é a conceituação mais acertada no trato 
do processo de acomodação do empreendimento capitalista (com suas 
particulares estratégias) a países como o Brasil:

3 Para Latour (2009), “[...] jamais fomos modernos.”, a modernidade, cuja realização foi 
interrompida, vítima do próprio sucesso, é um projeto impossível
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Entendemos que o conceito de modernização con-
servadora é a grande chave explicativa da nossa so-
ciedade. Porém, é preciso compreendê-lo dentro 
do nosso processo histórico: falar em moderniza-
ção-conservadora no Brasil é simultaneamente fa-
lar em um processo de transição sem rupturas fun-
damentais de uma sociedade agrária, fundada no 
latifúndio escravista, para uma sociedade indus-
trial-urbana-mercantil, processo este em que o Es-
tado tem um papel condutor decisivo. [...] Uma 
modernidade sui generis que acabou por ocasionar 
a permanência insistente de elementos não-mer-
cantis, tanto no campo quanto na cidade, “de for-
mas de trabalho compulsório e de padrões políti-
cos pré-modernos”.

Nesse sentido, discute Guilherme Pozzer (2015, p. 145) que os 
modos de operacionalizar a modernização à la brasileira e as chamadas 

“ideologias do progresso” se ligavam às velhas estruturas políticas:

Impostas por uma elite culta e urbana em um 
continente rural, as ideologias do “progresso” en-
volviam a América Latina, de modo que se teria 
tentado transformar a sociedade por meio da mo-
dernização institucional imposta pelo poder polí-
tico, o que fracassaria pelo fato de não existir in-
dependência econômica. Segundo esse argumento, 
para que os modelos de modernidade e de moder-
nização europeus pudessem ser implantados em 
quaisquer outras partes do globo as bases ideoló-
gicas e as estruturas materiais deveriam estar con-
solidadas para se desenvolver, e os países que não 
possuíssem tais bases são considerados explora-
dos ou perdedores.
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Os ciclos econômicos experimentados no final do século XIX e 
início do XX, no Brasil, foram alicerçados com uma noção de progresso 
não inclusiva (portanto, sem valores democráticos) e pouco disruptiva (no 
sentido de transformações culturais definitivas), produzindo nas cidades 
brasileiras situações paradoxais: de um lado, a busca por estar a par da 
modernidade europeia, suas tecnologias e saberes; de outro, a manutenção 
de traços, relações e práticas culturais e políticas ainda coloniais.

O trem se apresentava, dessa forma, como uma grande alegoria, 
a de que a modernidade era “um ideal porvir, a chegar de longe”, não 
dizendo respeito às transformações intestinas:

Assim, os produtos e estruturas industriais, como as 
ferrovias, ao serem importados pelo Brasil, foram to-
mados como símbolos desses valores almejados, cujos 
referenciais eram europeus, o que se evidencia pela 
documentação produzida no período. Isso não signi-
fica que os objetos que evocavam tais valores no Brasil 
tivessem o mesmo significado para a Europa. Ao con-
trário, poderiam assumir representações e simbologias 
específicas em cada lugar. Não eram, então, apenas 
das novidades em si que o Brasil se apropriava e uti-
lizava, mas também da carga simbólica desses artefa-
tos industriais, dos quais destaca-se a ferrovia, como 
se verifica pelo caso de Campinas. É por isso, por-
tanto, que se pode afirmar que a chegada da ferrovia 
nessa cidade estava ligada aos anseios por progresso, 
industrialização, modernização e modernidade. (PO-
ZZER, 2015, p. 150).

Pontualmente em Cuiabá, a simbologia da chegada do trem como 
garantia de acesso à modernidade teve muita relação com o advento dos 
aniversários da cidade e com o processo, sempre presente e cada vez mais 
intenso, de ocultamento da real dimensão da dinâmica de expansão do 
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capitalismo tardio na sociedade brasileira e suas consequências para a 
organização do espaço urbano humano na cidade.

A vanguarda do atraso: modernidade no 
aniversário de 250 anos de Cuiabá

No final do século XIX, Cuiabá começou sua busca por se inserir 
nos moldes da tão almejada modernidade, tal qual as grandes metró-
poles brasileiras e europeias. Esse impulso, contudo, se fortaleceu nas 
primeiras décadas do século XX. No despertar do novo século, a cidade 
ainda se encontrava presa à crise instalada pela produção do ouro em 
fins do século anterior, pela Guerra do Paraguai e pelas pestes e epide-
mias, como a de varíola, que assolou a cidade, onde uma sobrevivência 
econômica bem precária, oriunda dos ciclos do açúcar e da extração de 
borracha, perdurou até os anos quarenta.

Como esclarece Fernando Tadeu Borges (2005, p. 107) ao discutir 
a relação estabelecida entre trem e desenvolvimento, “[...] a questão da 
distância e da falta de transporte na economia mato-grossense, sempre 
foram temas utilizados para tentar justificar a falta de progresso econô-
mico em Mato Grosso.” Então, aqui, mais uma vez, verificamos nos 
discursos de cronistas da época que a chegada do trem não represen-
tava apenas a adesão a um modal de transporte, bem como implicava o 
progresso desenvolvimentista4.

No entanto, contrariando todas as expectativas, até o começo do 
século XX o trem ainda não tinha chegado. Decidira-se excluir Cuiabá 

4 “Em julho de 1905 teve início a construção da estrada de ferro que, de Bauru, em 
São Paulo, alcançaria, cinco anos depois, Cuiabá, no Mato Grosso. Não era novo o 
projeto de integrar ao Estado nacional aquela região geográfica e culturalmente dis-
tante dos centros de poder do Império e, em seguida, da República federativa. Desde 
meados do século XIX, outros projetos tiveram em mira o escoamento das riquezas 
do Centro-Oeste ao litoral. Considerações estratégicas pesaram também nos planos 
de estabelecer com o Mato Grosso, a Bolívia e o Paraguai uma ligação por terra al-
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do traçado original da ferrovia Noroeste do Brasil (1907-1908), justifican-
do-se com inúmeras alegações técnico-científicas, entre as quais: o caráter 
não-estratégico do investimento de grande porte para a região; a escassez 
da produção; e a população diminuta. Conforme expresso por Luciano 
Macedo (2011, p. 86), o engenheiro de ferrovias responsável pelo projeto, 
Emilio Schnoor,

[...] argumenta ainda que Cuiabá não pode ser o pon-
to a ser alcançado, por não possuir importância eco-
nômica, considerando o alto dispêndio para servir a 
uma população de apenas 17.815 habitantes, além 
disso, a ferrovia deveria ser parte da futura transcon-
tinental do Rio de Janeiro ao Pacífico. Nesse sentido 
o objetivo deveria ser Huanchaca. Schnoor, que era 
contra a Ferrovia até Cuiabá, procura demonstrar o 
desenvolvimento provável da região atravessada pela 
ferrovia e cortada pelos rios Paraguai e Paraná, cita 
o crescimento das cidades ao longo do rio Mississi-
pi nos Estados Unidos na época. O que se trata de 
uma incoerência, pois apresenta a mesmo justifica-
tiva para não levar a ferrovia até Cuiabá por consi-
derá-la uma cidade com pouca expressão econômica.

As esperanças nesse sentido ressurgiram com a implantação do 
Marcha para o Oeste5, projeto de expansão e interiorização da Era Vargas6 
que destinou para Cuiabá incentivos para implementar sua própria “marcha”:

É nesse momento que se visualizam “sólidos pontos 
de amarração do crescimento urbano”, já que a po-
lítica fiscal getulista passa a garantir mais dividendos 

ternativa às vias fluviais, que foram palcos de sangrentas batalhas durante a Guerra do 
Paraguai (1864-1870).” (BENCHIMOL; SILVA, 2008).

5 A Marcha para o Oeste foi um instrumento de integração do sertão brasileiro às moder-
nas metrópoles litorâneas, vetor da consolidação do plano econômico da política getulista.

6 Para ter uma ideia da eficiência das políticas expansionistas do período, o salto popula-
cional da cidade foi notável: nos anos de 1940, a população era de 22.833 habitantes; 
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à cidade, permitindo, graças a participação do in-
terventor Júlio Muller, que haja um redireciona-
mento da expansão da cidade, incorporando no-
vas áreas ao tecido urbano, em consonância com 
os avanços das fronteiras nacionais e com a ocu-
pação da Amazônia pelas empresas agropecuárias 
(BEZERRA, 2007, p. 81).

Verifica-se uma consonância entre o argumento político do 
Estado Novo com os desejos pretéritos das autoridades e das elites mato-
-grossenses e cuiabanas, que vislumbravam na plataforma getulista os 
ideais de “nacionalidade, espírito épico do bandeirante” e uma via de 
acesso à modernidade como meio de valorização de Mato Grosso. É o 
que se revela o seguinte trecho do poema de Dom Aquino Corrêa (apud 
MACIEL, 1992, p. 133):

A civilização é como o sol brilhante
Que sai do berço em flor das rosas do levante
E vai, sempre para o oeste, o zênite atingir:
A marcha para o oeste é a marcha para a altura,
A marcha para o azul, para onde mais fulgura
O progresso a irradiar a glória do porvir
Bem haja, pois, a voz da República nova,
Concitando a essa marcha, em que assim se renova
A avançada genial das velhas gerações,
Que recuaram a linha ideal de Tordesilhas
Anexando ao Brasil, todas as maravilhas
Do Eldorado, dos nossos verdes sertões!

Fazer-se apta, por meio de diversos mecanismos de disciplina-
mento, para poder receber as benesses da modernidade advinda do Estado 
Novo e de sua “marcha”, foi tarefa imposta à população cuiabana. Hábi-

nos de 1960, a população mais que dobrou, alcançando o quantitativo de 45.875 
habitantes (ROMANCINI, 2005, p. 47).
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tos, particularidades e traços culturais precisavam ser abandonados para a 
assunção da insígnia de “cidadão moderno”:

É na perspectiva da integração nacional e o desen-
volvimento econômico do país que toma sentido os 
projetos de modernização das cidades brasileiras e a 
inclusão de Cuiabá à onda desenvolvimentista en-
campada pelo Estado Novo. Não fugindo a essa re-
gra, também em Cuiabá se faz presente a ação disci-
plinadora necessária a formação de um novo perfil 
de cidadão: educado, trabalhador, ordeiro, saudável, 
católico, amante da pátria e da família. Ao forjar a 
construção do Brasil novo, era necessário, também, 
reconfigurar sua gente interiorana para tornar pro-
dutivos os espaços vazios. (BUZATO, 2017, p. 128).

Como vimos, sob os auspícios da Era Vargas, o discurso de moder-
nização ganhou intensidade, sem, contudo, ter realizado o projeto da 
implantação da ferrovia até Cuiabá.

Décadas mais tarde, outro momento nodal na construção do projeto 
de modernização da cidade coincidiu com a ascensão de um governo dita-
torial, militar, que chegou ao poder em 1964. Então, após o processo de 
readequação urbana proporcionado no governo getulista 7, foi em meados 
dos anos 1960 que uma nova política de interiorização do país passou a 
fazer parte do referido projeto.

Quando o governo militar assumiu por meio do Golpe de 1964, 
teve início um processo de “integração positiva” do interior brasileiro, 

7 A inclusão de Cuiabá nos ideais de modernização foi evidenciada na paisagem urbana 
com a construção de alguns edifícios, como a Residência dos Governadores, o Gran-
de Hotel, o Colégio Estadual de Mato Grosso e o Cine Teatro de Cuiabá, além de ou-
tros, que passaram a compor, na arquitetura urbana, a ideia da “onipresença” do poder 
do Estado, através das realizações do Estado Novo, que se fazia sentir em todo o terri-
tório nacional, inclusive nos lugares mais afastados da “civilização”. Eram os desígnios 
da Marcha para o Oeste (BUZATO, 2013, p. 10).



30 31

Projeto Ouro & Mel

com a readequação das políticas econômicas nacionais para viabilizar o 
funcionamento e dar prioridade aos empreendimentos agropecuários no 
Centro-Oeste. Nesse sentido, Cuiabá apareceu como polo desse novo 
ciclo econômico da produção de commodities agrárias.

Contudo, dentro das estratégias de expansão e interiorização do 
país, bem como de exploração agropecuária do cerrado, a ferrovia foi 
sendo deixada para segundo plano. A chamada Era do Automóvel e a 
consequente opção pelo sistema rodoviário foram fatores importantes 
para o que podemos chamar de “eterna não-chegada” do trem a Cuiabá 
e seu enfraquecimento em todo o Brasil:

A partir da implantação automobilística no Bra-
sil, a opção pelo transporte individual ganha cada 
vez mais o apoio da elite nacional. O transpor-
te rodoviário ganha destaque nos transportes co-
letivos, em detrimento ferroviário. [...]. Para nós, 
habitantes de um país que fez opção radical pelo 
transporte rodoviário em sua política de transpor-
te das últimas décadas, a ferrovia permanece em 
nossa imaginação e perde cada vez mais sua função 
como veículo, permanecendo apenas como função 
simbólica. (LESSA, 1993, p. 230-231).

Durante a década de 1960, por ocasião dos 250 anos de Cuiabá, 
como esclarece Julio De Lamônica Freire (1997, p. 5), viu-se a “fórmula 
atualizadora do processo de reprodução do capital, nas novas frentes de 
expansão da sociedade nacional”. A cidade passou a receber signos parti-
culares de modernização: o primeiro deles foi a polêmica construção da 
nova Catedral na praça da Matriz; o segundo, a construção de Brasília; 
e o último, a chegada da televisão:

Na década de [19]60 a cidade começa a delinear 
uma nova paisagem urbana, em consequência das 
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aspirações de modernidade que imperavam, influen-
ciadas, principalmente, pela construção de Brasília e 
por Goiânia, considerada uma [típica] capital mo-
derna [modernizada] no Centro-Oeste. (ROMAN-
CINI, 2005, p. 50).

Emblemática, portanto, foi a derrubada da antiga catedral coinci-
dindo com a publicação do Ato Institucional Número Cinco (AI-5), em 
1968, que restringia direitos e garantias constitucionais no país em nome 
da “segurança nacional” e se revelava ferramenta da continuidade da polí-
tica violenta do regime militar e da garantia de sua função como braço de 
expansão do capital no sertão brasileiro:

Para Cuiabá, duplamente atingida, a violência, não 
especificamente da derrubada da catedral, mas do 
que ela representou, inaugurando um processo de 
destruição arbitrária em todos os níveis, sob o discur-
so da modernização e de urgência do progresso, nada 
deixa a desejar em relação ao golpe fatal que signifi-
cou o AI-5. (BRANDÃO, 1997, p. 99).

Paulo Arantes (2015), em análise do processo de modernização 
brasileira, discute a não causalidade da associação dos regimes ditatoriais 
com a expansão modernizadora no curso de toda história do país. Para 
o autor, a única resistência possível vem das cidades, pois é no espaço 
urbano que está localizada a verdadeira força de oposição à expansão do 
capital nas periferias mundiais, na “[...] imensa franja de desordem em 
que viviam os desclassificados sociais, desgarrados da produção comercial-

-escravista.” Dessa forma,

[...] sob as mais diversas roupagens, da pacificação 
sangrenta dos separatismos à repressão selvagem dos 
inconformismos sociais, tanto o Império quanto o 
Estado Novo e a Ditadura de 64, se defrontaram e 
combateram o mesmo espectro da desintegração do 
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agregado território-população, alternando a vio-
lência extrema que se sabe com inovação institu-
cional, sendo a maior delas, até então, a legalização 
varguista do mundo urbano do trabalho. O objeti-
vo era um só, segurança. De preferência com “de-
senvolvimento”, é claro.

Nessa perspectiva, a modernização do espaço urbano em Cuiabá 
significou, precisamente, normatizar, por meio da violência estatal e da 
segregação, todos aqueles que não se adequavam ao mundo do trabalho. 
Desde fins do século XIX, a cidade passou por um processo de contenção 

“[...] daqueles indivíduos que não estão sujeitos a nenhum mecanismo 
disciplinar: os loucos e os vadios.” (PINHO, 2006, p. 57).

Quanto a essa questão, isso

Não significava mais conter apenas os vadios, pre-
ocupação importante até a República, mas, a par-
tir daí organizar os meios para a constituição e for-
malização do trabalho urbano e seu mercado, isto 
significa dizer tanto aparato policial nas cadeias, 
quanto fomentação do valor ao labor nas escolas 
e abrigos de menores. (BEZERRA, 2007, p. 73).

O objetivo das autoridades policiais não era só a expulsão, mas 
também, e, sobretudo, o disciplinamento dos sujeitos: “[...] todos serão 
incitados ao mundo do trabalho, posto que o trabalho exige o cumpri-
mento rigoroso do horário, a produtividade, a submissão ao chefe, o 
respeito à hierarquia, à obediência às ordens.” (PINHO, 2006, p. 63). 
Como afirma Simone Lessa (1993, p.96), em consagrada análise sobre a 
relação do trem e o cosmopolitismo brasileiro, “[...] pensar em ‘logística 
do espaço’ é pensar em disciplinarização e controle do espaço e no espaço.”.

A imposição do trabalho tornou-se ferramenta crucial das ações 
de modernização da cidade, já que a figura do “vadio” e o “vício de 
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sua ociosidade” representavam um atentado ao projeto de moderniza-
ção. Sempre associada à imagem de vadiagem, esteve também a ideia da 
violência urbana:

A constituição urbana passa a revelar-se palco de 
contradições sociais, pois a cidade apenas acentua os 
contrastes e evidencia tensões. Na cidade de Cuiabá, 
nas primeiras décadas do século passado, vê-se cons-
truído o cenário para os processos de modernização 
e racionalização, com seus mecanismos de segrega-
ção, vigilância, intolerância, com os lados das dis-
putas sociais em suas posições econômico-culturais. 
(BEZERRA, 2007, p. 79).

Nos discursos modernizantes de cronistas, jornalistas e políticos, a 
figura do “vadio” foi substituída pela figura do “noiado”, ambas, porém, em 
certo sentido, tendo se tornado ícones dessa “imensa franja de desordem” 
que no espaço urbano representavam a materialidade viva da resistência/
impotência diante do capital e, como tal, estavam fadadas a sofrer igual-
mente o mesmo assujeitamento disciplinar registrado por ocasião dos 
aniversários da cidade.

Na acepção de Michel Foucault, que em sua consagrada obra, 
Vigiar e punir (1987), esclarece 8 sobre o sistema punitivo nas socieda-
des modernas, tudo o que escapa à lógica progressista torna-se a receita 
para vencer a condição de “terra distante”, tanto que, no contexto cuia-
bano, era o “isolamento” considerado o responsável pelo chamado “atraso 
cultural” que as elites locais enxergavam. Avaliada como uma espécie de 

“Sibéria brasileira”, segundo denominavam crônicas jornalísticas dos grandes 

8 “[...] de modo geral, as práticas punitivas se tornaram pudicas. Não tocar mais no cor-
po, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não é o corpo propriamente. 
Dir-se-á: a prisão, a reclusão, os trabalhos forçados, a servidão de forçados, a interdi-
ção de domicílio, a deportação — que parte tão importante tiveram nos sistemas pe-
nais modernos.” p. 15).
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centros nacionais, Cuiabá era tida como um local distante, de degredo, 
onde prevalecia uma violência brutal e gratuita, o oposto da civilização 
almejada, a total barbárie9.

Fernando Tadeu Borges (2001) problematiza “tese do isola-
mento”, que ficou consagrada na historiografia tradicional apenas para 
fundamentar o discurso modernizante e, com ele, as medidas estatais de 
segregação, internação e encarceramento: “[...] a tese do isolamento, na 
historiografia recente, foi criticada e abandonada seja porque tal isola-
mento não ocorreu de forma absoluta, como pretendiam os autores 
tradicionais, seja porque em tais interpretações havia mais “mitos” do 
que ‘fatos’.” (p. 21-22).

Por conseguinte, nos festejos dos 250 anos de Cuiabá em 1969, a 
cidade parecia comemorar sua (re) fundação: adesão à indústria cultural 
nacional por meio da televisão (mesmo que ainda em poucos domicí-
lios); as edificações de grande porte na expansão do centro urbano; as 

9 A culpa, como sempre, era atribuída à constituição racial da população, que a im-
pelia à preguiça e à violência. investigando José de Mesquita, em Crimes Célebres, 
(1920), investiga por meio de perspectivas “sociológicas, psicológicas e antropológi-
cas” as possíveis causas da violência urbana, cuja morfologia era espacialmente iden-
tificada: no centro da cidade, ali ficando adstritos os crimes contra a propriedade, e 
na periferia, os crimes contra a pessoa, assassinatos, estupros e lesões corporais. E 
isso porque, “[...] segundo ele [José de Mesquita], as razões para a explosão de cri-
mes violentos na capital deveriam ser buscadas na própria origem do povo mato-

-grossense, formado pelo cruzamento de diversas raças e responsável, portanto, pelo 
“espírito primitivo” dessa população.” (MACIEL,1992, p. 34).

   Existem duas fortes correntes na historiografia mato-grossense, dois “mitos”, na vi-
são de Garcia (2003): o do “isolamento” e o do “não-isolamento”. Na primeira de-
fende-se que Mato Grosso , durante a maior parte dos séculos XVIII, XIX e XX, per-
maneceu isolado do restante do país, sem comunicação ou relação de comércio com 
os polos econômicos, sobrevivendo da agricultura de subsistência, que resultou no 
estabelecimento de uma precária e fraca economia interna para se manter. Já na se-
gunda corrente, alega-se que, entre Mato Grosso e o restante do país, sempre houve 
intensa comunicação e transação comercial, bem como grande circulação de pesso-
as e mercadorias, além, desse modo, de ampla ligação econômica e cultural (MA-
CEDO, 2011, p. 73).
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grandes obras viárias, como a pavimentação do Córrego da Prainha e a 
criação, em seu lugar, da Avenida Tenente Coronel Duarte, entre outras:

Os novos conceitos e preconceitos de progresso ur-
bano levaram o cuiabano a questionar a importân-
cia de seus casarões e edifícios públicos. Os mode-
los para as novas construções e os novos caminhos 
do crescimento da cidade começam a ser buscados 
fora dos limites e não mais no interior de suas tradi-
ções. Afinal, a promessa de progresso acenava-se de 
fora para dentro. (DELAMÔNICA, 1997, p.129).

Nessa fase, diversos edifícios comerciais e de órgãos públicos 
começaram a aparecer no centro da cidade, sem qualquer zoneamento 
ou planejamento urbanístico: o centro antigo foi deixando de existir com 
a construção de prédios altos e de linhas arquitetônicas modernistas. O 
entusiasmo dos cronistas da época pela alteração do perfil urbanístico de 
Cuiabá expressa que no imaginário popular a cidade estava no aguardo 
de sua “derradeira ascensão”:

É impressionante como Cuiabá consegue mudar de 
fisionomia de um dia para o outro. O que se vê hoje 
em determinada rua, amanhã pode estar mudado. 
Essa metamorfose instantânea é característica das ci-
dades de rápido desenvolvimento. Enquanto se dis-
cutem os defeitos da cidade, as obras vão aparecen-
do como cogumelos. Onde antes era uma velha casa, 
hoje se ergue um edifício. Onde antes era uma rua 
estreita hoje é uma avenida, onde tempos atrás era 
matagal hoje passa a ser perimetral. Os verdadeiros 
homens de visão são aqueles que enxergam além do 
horizonte. E justamente são esses os que acreditam 
no progresso de Cuiabá, que já é grande agora, mas 
será muito maior no futuro que se avizinha. (RO-
MANCINI, 2005, p. 53).
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Após 250 anos de história, as transformações no espaço urbano 
como indicativos da mudança “de fisionomia de um dia para o outro” 
revelou quase três séculos de sonhos, de desejos não realizados. E, dentre 
eles, sem dúvida, a chegada do trem.

O trem, o grande ícone da modernidade europeia, tão aguar-
dado mesmo após as transformações que mudaram a cara da cidade, 
por mais de cem anos isenta de grandes mudanças, ainda não havia 
chegado. A simbologia da sua chegada resistiu e perenizou-se nos urba-
nísticos fracassados. Ao tratar do assunto, Fernando Tadeu Borges (2005, 
p. 229) pontua que,

[...] no transcurso de todo o século XX, tanto no 
Governo Democrático, no Governo Militar, no 
Estado Novo, quanto na República Velha, o sonho 
do trem chegar a Cuiabá foi o único que pareceu 
atravessar incólume a todos esses regimes políti-
cos, sem aparentemente ter sofrido arranhões, des-
créditos e enfraquecimentos, tendo pelo contrário, 
sustentado esperanças, preenchido o vazio deixado 
pela falta de projetos, mantido discursos, elegido 
pessoas e ocupado o povo, camuflando situações 
outras, como a elevada concentração e centraliza-
ção do capital e da renda nas mãos de uns poucos.

Cuiabá completou seus 250 anos sem ter visto a instalação dos 
trilhos nem a chegada dos vagões, apesar de todos os “preparativos” dos 
diversos governos, que implementaram toda a sorte de medidas de 
contenção da população de rua, das classes populares e da prostituição, 
tais como a gentrificação, o encarceramento e o internamento manico-
mial uma vez que as

[...] representações que fizeram parte do imaginá-
rio das lideranças políticas do Estado, sentidas em 
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denúncias sobre os problemas relativos à organização 
do espaço urbano: como a falta de iluminação públi-
ca, de abastecimento de água, de sistema de esgotos 
e de hospitais. Falas que percebiam o espaço como 
desordenado e que prescreviam ordená-lo, vigiá-lo e 
inspecioná-lo. (CANOVA, 2000, p. 31).

Nesse sentido, o festejo do tricentenário da cidade não escapará 
a tais processos de exclusão daquela “imensa franja de desordem”, imple-
mentados ainda hoje sob signo da chegada do trem.

Outros 300 anos: o tricentenário, o VLT e a população de rua em Cuiabá

O noticiário cuiabano não se cansava de comemorar, em 31 de maio 
de 2009, o anúncio oficial de Cuiabá como subsede da Copa do Mundo 
de 2014. Depois da disputa com outra candidata, Campo Grande, com 
quem mantém desde a divisão do Estado (1977) uma relação de rivalidade, 
nossa capital se sagrava apta a sediar um evento internacional faltando dez 
anos para completar seus 300 anos e, nesses termos, se declarava pronta 
para receber os investimentos públicos e privados que a consagraria como 
uma metrópole moderna.

Nos discursos modernizantes, a condição de cidade-sede representou 
a tentativa de rompimento com o velho estigma colonial do “isolamento, 
da distância e do atraso”. Como analisa Nathália Amedi (2016, p. 309),

Para justificar essa postula e consequente escolha 
como uma cidade-sede, os políticos locais procu-
raram apresentar uma Cuiabá moderna, próspera e 
globalizada, em oposição ao estigma de lugar dis-
tante, atrasado e isolado, não somente do eixo Sul-

-Sudeste do país, mas também do mundo. Aqui se 
evidencia mais uma vez uma apropriação de uma 
das facetas do eurocentrismo, presente outrora no 
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discurso do isolamento de Mato Grosso e Cuia-
bá, contemporaneamente revigorada na superação 
da sua condição de cidade-menor ou provinciana, 
sem conexões com o mundo. As propostas, pro-
pagandas, discursos políticos procuravam a todo 
o momento destacar – ou melhor – vender uma 
cidade moderna e integrada ao mundo global. E 
na candidatura havia uma disputa direta com uma 
antiga rival – Campo Grande, capital do estado de 
Mato Grosso do Sul.

Dentre os principais projetos aguardados como desdobramentos 
da escolha da cidade de Cuiabá como da copa figurou o VLT, uma espécie 
de metrô de superfície. Tratado nos discursos jornalísticos e políticos da 
cidade como “um trem mais moderno”, o veículo se estabeleceria como 
um novo sistema de transporte da cidade, sempre desprovida de uma 
rede de transporte coletivo eficiente. Cortando de sul a norte de Cuiabá 
e a vizinha Várzea Grande, com ênfase em regiões mais urbanizadas das 
duas principais cidades mato-grossenses, o tão sonhado e esperado trem, 
enfim, chegaria à capital nos trilhos do VLT e com ele o ingresso defi-
nitivo na modernidade:

Rowles Magalhães [representante do Fundo de Investimentos do 
VLT em sessão da Câmara Municipal de Cuiabá em 09/08/2011], afir-
mou que o VLT tem sido o modelo de transporte mais implantando em 
todo o mundo, pois é moderno e causa baixo ou quase nenhum impacto 
ao meio ambiente. “O VLT gera energia limpa ao não poluir o meio 
ambiente e, ainda, gera a venda de crédito de carbono”. Ele ainda disse 
que “hoje quem não tem o VLT, está mudando para o novo modelo, então 
Cuiabá, que tem um crescimento anual de 8 a 10%; não pode retroce-
der e manter o sistema antigo que inclui ônibus. (MATOS, 2011, p. 1).

O VLT representaria, pois, a atualização do signo do trem de 
uma cidade que historicamente se sujeitou a profundas transformações 
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em nome da adesão inconteste a esse modelo de cidade. Antes das cons-
tatações de que o projeto não conseguiria ser realizado em decorrência 
do evento esportivo (devido ao estouro de orçamento; aos escândalos de 
corrupção envolvendo secretários, governador do Estado e deputados; e 
aos entraves jurídicos na desapropriação do trajeto), Cuiabá se desdobrou 
para receber o seu tão aguardado trem, cujo projeto fora assim desenhado:

Serão três terminais de integração (CPA, Aeropor-
to e Coxipó) nas extremidades das duas linhas, que 
somarão 22,18 quilômetros de trilhos. Ao longo da 
Linha 1 (CPA-Aeroporto), serão 22 estações de em-
barque; na Linha 2 (Centro-Coxipó), serão 11. Na 
estação do Morro da Luz ocorrerá a conexão entre 
as duas linhas.

Ao longo do trajeto do VLT, também serão feitas 13 intervenções 
viárias (chamadas obras de arte especiais), como viadutos, trincheiras, 
pontes e o reforço do Canal da Prainha. (LUCATELLI, 2012).

As questões polêmicas acarretadas pelo projeto do VLT remontam 
a escolha do modal: metrô ou ônibus? Qual seria o projeto mais adequado 
para a nossa capital? Curiosamente, alegações técnico-científicas evocadas 
na exclusão de Cuiabá da chegada da ferrovia em meados do século XX 
são demasiadamente semelhantes ao resultado das análises sobre a viabi-
lidade do VLT para a cidade na segunda década do século XXI, qual seja: 
a insuficiência populacional em face do vultoso investimento, mais de 
um bilhão de reais, que esse tipo de transporte representaria para Cuiabá.

Dessa maneira, diversos técnicos ligados a engenharia de transpor-
tes, professores e acadêmicos manifestaram-se contra a escolha do trem 
e a favor do Bus Rapid Transit (BRT), uma espécie de linha exclusiva de 
ônibus que seria mais viável técnica e economicamente. Contudo, anos 
após a escolha do VLT, o projeto fora avaliado no Estudo de Demanda 
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e Análise da Viabilidade Econômico financeira da Operação do VLT 
elaborado em 2016 pela consultoria KPMG contratada pelo Governo 
do Estado de Mato Grosso. Segundo a análise financeira do estudo: 

“Conclui-se que com a introdução do VLT e de acordo com a tarifa base 
de R$ 3,60, o sistema integrado VLT-ônibus não é autossuficiente, ou 
seja, mesmo que analisado de forma integrada, haverá necessidade de 
subsidiar o sistema de transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande” 
(KPMG, 2016, p.17).

O VLT é caro, terá que ter tarifa subsidiada pelo 
governo para ser economicamente viável a seu fu-
turo operador, não privilegia o planejamento urba-
no existente em Cuiabá, tem um traçado que não 
condiz com os maiores fluxos de pessoas na cidade 
e será menos eficiente do que teria sido a constru-
ção, por menos de R$ 500 milhões, de um sistema 
de corredores exclusivos de ônibus, que consta-
va no plano de mobilidade urbana de Cuiabá até 
2011, quando foi substituído pelo VLT.

Nesses termos, o discurso científico e o discurso político passaram 
a divergir entre si, tendo este último garantido a vitória do VLT. Fari-
nha (2011) reproduz as palavras do secretário da Agência Extraordinária 
da Copa de 2014 (AGECOPA), Éder Moraes, político posteriormente 
preso e condenado nas investigações sobre superfaturamento e cobrança 
de propina nas empresas licitadas para as obras da copa, incluindo o 
VLT: “Cuiabá, Várzea Grande e o próprio Governo do Estado, o gover-
nador Silval Barbosa, entende que esta oportunidade é única na história, 
de financiamento, de recursos disponíveis para poder se implementar 
essa atividade”.

Ironia das ironias , Cuiabá novamente ficaria sem trem, pois, finda 
a Copa de 2014 (e as “maquiagens” do espaço urbano feitas às pressas), 
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presos os políticos responsáveis pelo desvio das verbas das obras públicas 
e, ainda, tornadas ruínas as obras inacabadas, a cidade chegou ao aniver-
sário de 300 anos ainda impactada pelo espectro de uma modernidade 
encarnada no trem que não chegou:

Com todo esse processo de repaginação à brasileira, 
a velha Cuiabá aos poucos está desaparecendo. Parte 
significativa do seu patrimônio, ou o que restou dele, 
também foi embora com as inúmeras obras de mo-
bilidade na cidade. O seu passado virou memória. É 
verdade que população viu tudo isso acontecer sem 
quase protesto em defesa desses espaços. “Embasba-
cadas” ficaram as pessoas em nome do progresso que 
era “inevitável”. Era o preço que tinha de se pagar 
por mais esse canto sedutor de ser uma “metrópole 
moderna”. (AMEDI, 2016, p. 318).

Como vimos, as medidas de “saneamento” do espaço urbano adota-
das em razão da copa e sob a sombra da comemoração dos 300 anos de 
Cuiabá demonstram relação desta com seus signos de modernidade e com 
seu reverso: a alteridade constitutiva da população de rua.

No passado, a cidade assistiu, por ocasião de um de seus aniver-
sários, o processo de disciplinamento dos “corpos indóceis” do espaço 
urbano (encarceramento, internação e exclusão), a exemplo do que a seguir 
vemos informado:

[...] até meados de julho a “Ilha da Banana”, no cen-
tro de Cuiabá, entre a Avenida Coronel Escolástico 
e o Morro da Luz, será apenas uma lembrança. Essa 
região, cuja demolição começou no dia 11, consis-
te em diversos prédios abandonados, servindo como 
moradia para pessoas em situação de rua, sendo em 
sua maioria dependentes químicos. Isso se asseme-
lha ao recente caso envolvendo o Governo do Estado 
de São Paulo, Prefeitura e a Cracolândia paulista. Na 
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capital mato-grossense, a ação foi iniciada pelo Governo 
do Estado, juntamente com a Prefeitura, para a retomada 
das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Este, que 
deveria ter sido concluído e entregue à população cuia-
bana em 2014, para a utilização durante a copa do mun-
do, terá um custo final de cerca de R$ 1 bilhão. (SAFIRA; 
ALVES; TÁRSYLA, 2017).

A expulsão da população de rua, os chamados “noiados”, dos princi-
pais pontos de interesse imobiliário e urbanístico em Cuiabá para dar lugar ao 

“trem que vem” permanecer como uma realidade no tricentenário. Aliás, essa, 
sem dúvida, se tornou a marca da modernidade conservadora nas periferias 
brasileiras e, como não poderia deixar de ser, em Cuiabá.

E o discurso de abandono de ícones históricos em nome da chegada da 
modernidade continua atual, como vemos em uma das proprietárias de uma 
casa a ser demolida em decorrência das obras de implantação do VLT:

Apesar das lembranças alegres, Cecília Moraes acredita 
que a demolição da região para a construção do VLT é 
positiva para Cuiabá. “Eu acredito na importância des-
sa modernização e espero que os eventos tecnológicos tra-
gam mais segurança para as pessoas daquela região”, sa-
lienta a moradora.

Figura 1 – Ferrovia: sonho mato-grossense.

Fonte: Aguiar (1980).
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A relação da cidade de Cuiabá com o trem como signo de modernidade 
parece perene. A arte, como não poderia deixar de ser, muito bem retratou e 
imortalizou essa relação. É nessa direção que, a partir da tela do artista plástico 
Jared Aguiar (Figura 1),

Antonio Ricardo De Lion (2013, p. 5) analisa:

A pintura é constituída por dois elementos textuais, sendo 
eles a imagem e a escrita. A inscrição presente na tela está 
inserida no que representa Mato Grosso, na forma físico-

-geográfica do estado – o mapa. Este pequeno texto diz 
“Livre dessa pedra-obstáculo...O meu Mato Grosso verá o 
seu antigo e lindo sonho... “REALIZADO””. Somando o 
enunciado da escrita com a mensagem imagética, pode-
mos apontar os seguintes elementos presentes nesta pin-
tura: o trem representa o progresso que não chegara ou-
trora em Mato Grosso com a Ferrovia Noroeste do Brasil 
(NOB), a pedra sendo atirada para longe da estrada de fer-
ro representa o obstáculo que impedia o progresso do esta-
do e a personagem que retira esta pedra representa o povo 
mato-grossense. A locomotiva está se dirigindo no senti-
do transversal para o lado esquerdo do expectador, que dá 
a impressão de chegada, de entrada no Estado, este último 
sendo representado pelo seu mapa. Vale ressaltar aqui que 
o “antigo sonho” não realizado está se referindo a ferrovia 
NOB que não teve seu ponto final em Cuiabá.

É preciso destacar que o rastro de ruínas deixado pelas obras de mobi-
lidade inacabadas foi amplamente comentado em todo o país. O escândalo 
de corrupção e a não instalação do VLT, buracos e escombros em Cuiabá e 
Várzea Grande, tornou-se uma das marcas do fracasso da Copa do Mundo no 
Brasil em 2014. Mesmo o governo posterior, eleito para o mandato de 2015 
a 2018, não teve êxito em auditar e dar prosseguimento às obras para defini-
tivamente as concluir.
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Nos anos seguintes à copa e anteriores ao aniversário de 300 anos 
de Cuiabá, a população local passou a assistir a deterioração dos vagões 
comprados por milhões de reais e para os quais não se dispunha dos 
trilhos; centenas de árvores e a vegetação removidas dos canteiros, aumen-
tando a sensação térmica numa cidade conhecida por suas temperaturas 
elevadas10; estações edificadas sem que o trajeto tivesse sido concluído; 
trechos urbanos implantados a esmo, com trilhos enferrujando sob o sol 
e sem receber qualquer manutenção; construções desapropriadas e rele-
gadas ao abandono; prédios de valor histórico derrubados; a população 
de rua removida às pressas, ferindo os direitos humanos; trocas de acusa-
ções entre políticos de diversos partidos sobre responsabilidades pelas 
obras; quilos de páginas de processos judiciais na apuração dos crimes 
envolvendo a contratação e execução das obras; e centenas de milhões 
de reais dos cofres públicos desviados. Enfim, o “antigo sonho” do trem 
convertido em pesadelo social.

Em Passagens (2006), obra que Walter Benjamin deixou inaca-
bada ao morrer prematuramente, lemos que “[...] a rua é a morada do 
coletivo.”. Essa sentença parece definir os desafios impostos pelo projeto 
moderno à vida no espaço urbano. O trem, como quintessência da rua 
e da coletividade, foi um poderoso instrumento discursivo na propaga-
ção dos ideais de modernidade nas cidades brasileiras.

Em Cuiabá não foi diferente: a ele recorreu historicamente a elite 
local para realizar as diversas formas de vigilância social e fazer frente a 
toda forma de oposição ao capital que porventura ocorresse. Sob essa 
influência, foi erigida uma cidade que, em busca de se alçar à condição 

10 Saldanha e Botelho (2008) abordam a questão do clima e da temperatura como fator 
de aumento de doença em Cuiabá. Cf. SALSANHA, BOTELHO, 2008; p. 50-55.
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de metrópole, em muito foi se desfazendo de seus costumes, de sua histó-
ria cultural e de sua memória.

Portanto, são estranhamente semelhantes os contextos de comemo-
ração dos aniversários de 250 e 300 anos da capital mato-grossense: obras 
feitas às pressas e com pouco respeito ao patrimônio histórico, ênfase no 
discurso de chegada da modernização, alijamento da população, encarce-
ramento e exclusão total do povo da rua, além da inconteste permanência 
do signo do trem como índice de modernidade e progresso.

Reconhecer essas tristes semelhanças é condição fundamental para 
a superação a busca incessante de ingresso na modernidade tardia, que 
nos legou sujeição, morte e destruição. Como, certa vez, refletiu o filósofo 
George Santayana (1922, p. 284, tradução nossa),

O progresso, longe de consistir em mudança, depen-
de da capacidade de retenção. Quando a mudança é 
absoluta, não permanece coisa alguma a ser melho-
rada e nenhuma direção é estabelecida para um pos-
sível aperfeiçoamento. Aqueles que não conseguem 
lembrar o passado estão condenados a repeti-lo.

Referências

AMEDI, Nathália da Costa. A cidade in(conclusa): Cuiabá, a Copa do 
Mundo de 2014 e a eterna espera pela modernização. Revista Labirinto, 
Porto Velho, ano XVI, v. 24, n. 1, p. 301-318, jan.-jun. 2016.

ARANTES, Paulo. Entre os destroços do presente. São Paulo: Blog da Boitempo, 
10 abr. 2015. Entrevista concedida a Aray Nabuco e Lilian Primi. Disponível 
em: https://blogdaboitempo.com.br/2015/04/10/paulo-arantes-entre-os-

-destrocos-do-presente/. Acesso em: 06 jun. 2018.

BANDEIRA, Manuel. Antologia Poética. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.

BENCHIMOL, Jaime Larry; SILVA, André Felipe Cândido da. Ferro-



46 47

Projeto Ouro & Mel

vias, doenças e medicina tropical no Brasil da Primeira República. Hist. 
cienc. saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 719-762, 2008. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104597020 08000300009&lng=en. Acesso em: 24 jun. 2018.

BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006.

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da

Modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

BEZERRA, Silvia Ramos. Boemia e modernidade em Cuiabá: O persona-
gem Zé Bolo-flor. 2007. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) 

– Programa de Mestrado em Estudos de Linguagem, Universidade Federal 
de Mato Grosso, Cuiabá, 2007.

BORGES, Fernando Tadeu de M. Esperando o trem: sonhos e esperanças 
de Cuiabá. São Paulo: Scortecci, 2005.

BORGES, Fernando Tadeu de M. Do extrativismo à pecuária. São Paulo: 
Scortecci, 2001.

BRANDÃO, Ludmila de Lima. A Catedral e a Cidade. Uma abordagem 
da educação como prática social. Cuiabá: EdUFMT, 1997.

BUARQUE, Chico. Pedro Pedreiro. In: BUARQUE, Chico. Chico Buar-
que de Hollanda. Rio de Janeiro: RGE, 1966. 1 disco de vinil (27 min.). 
Faixa 6 (2:36 min).

BUZATO, Gino Francisco. Transformações urbanas em Cuiabá e a formação 
do cidadão moderno (1937-1945). 2017. Tese (Doutorado em Educação) – 
Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Mato 
Grosso, Cuiabá, 2017.

BUZATO, Gino Francisco. As transformações urbanas em Cuiabá na 
gestão Júlio Strübing Müller e a formação do cidadão cuiabano para a 
modernidade (1937-1945). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓ-
RIA DA EDUCAÇÃO, VII, 20 a 23 de maio de 2013, Cuiabá. Anais 
eletrônicos [...]. Cuiabá: SBHE, 2013. Disponível em: http://sbhe.org.br/
novo/congressos/cbhe7/pdf/10-%20PATRIMONIOEDUCA TIVO%20
E%20CULTURA%20MATERIAL%20ESCOLAR/AS%20TRANS-



47

Cuiabá 300 anos 

FORMACOES%20URBANAS%20EM%20CUIABA-MT.pdf. Acesso 
em: 24 jun.2018.

CANOVA, Loiva. A Loucura é uma loucura: as representações sobre o louco 
e a ordenação do espaço urbano em Cuiabá (1989-1931). 2000. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Especialização em História) – Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2000.

DE LION, Antonio Ricardo Calori. Signos Modernizadores em Mato 
Grosso: da construção do Cine-Teatro Cuiabá à Fundação da Universi-
dade Federal de Mato Grosso. In: Simpósio Nacional de História, XXVII, 
Natal-RN, 22 a 26 de junho de 2013. Anais eletrônicos [...] Disponível 
em: http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais /27/1364932044 _
ARQUIVO_ANPUHAntonioCalorideLion.pdf. Acesso em: 24 jun. 2018.

FOOT HARDMAN, Francisco. A modernidade na selva: Trem Fantasma. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópo-
lis: Vozes, 1987.

FREIRE, Júlio De Lâmonica. Por uma poética popular da arquitetura. 
Cuiabá: EdUFMT, 1997.

GIL, Gilberto. Expresso 222. In: GIL, Gilberto. Expresso 222. Salvador: 
Philips Records, 1972. 1 disco de vinil (34 min). Faixa 7 (2:38 min).

KPMG Consultoria. Estudo de Demanda e Análise da Viabilidade Econô-
mico financeira da Operação do VLT, 2016, p. 01-18.

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. 
Rio de janeiro: Ed. 34, 2009.

LESSA, Simone. Trem-de-ferro: do cosmopolitismo ao sertão. 1993. Disser-
tação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 1993.

LISBOA, Armando de Melo. A Modernidade Tupiniquim. In: CIUDAD 
VIRTUAL DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGIA. Buenos Aires, 
2006. Disponível em: http://www.naya.org.ar/articulos/politica03.htm. 
Acesso em: 24 ago. 2006.



48 49

Projeto Ouro & Mel

MACIEL, Laura. A Capital de Mato Grosso. 1992. Dissertação (Mestrado 
em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1992.

MACEDO, Luciano Duarte de Assis. A situação do desenvolvimento econômico 
em Alto Taquari e Alto Araguaia após a chegada da ferrovia. 2011. Disserta-
ção (Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional) – Programa 
de Pós-graduação em Agronegócios e Desenvolvimento Regional, Univer-
sidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2011.

MATOS, Olgária. Os Arcanos do Inteiramente Outro: a escola de Frankfurt, 
a melancolia e a Revolução. São Paulo: Brasiliense, 1995.

MATOS, Aline. Com dados atualizados, técnico explica viabilidade do VLT 
para vereadores de Cuiabá. Cuiabá, 08 ago. 2011. p. 1. Notícias da Câmara 
Municipal de Cuiabá. Disponível em: http://www.camaracba.mt.gov.br/
noticia.php?id=2407. Acesso em: 24 jun. 2018.

PINHO, Raquel Tegon. Cidade e loucura – entre o censo de 1890 e a inau-
guração do pavilhão de alienados de Cuiabá. 2006. Dissertação (Mestrado 
em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Fede-
ral de Mato Grosso, Cuiabá, 2006.

POZZER, Guilherme Pinheiro. A modernidade chega de trem: a inaugura-
ção da ferrovia em Campinas, São Paulo, em 1872. Intellèctus, Rio de Janeiro, 
ano XIV, n. 1, p. 142-167, 2015.

RD NEWS. Estado inicia no domingo demolição em residências na Ilha da 
Banana. RD News Site de notícias. Cuiabá, 06 abr. 2017. Disponível em: 
http://www.rdnews.com.br /cidades/estado-inicia-no-domingo-demolicao-

-em-residencias-na-ilha-da-banana/83308. Acesso: 24 jun. 2018.

ROMANCINI, Sônia. Cuiabá - paisagens e espaços da memória. Cuiabá: 
Cathedral Publicações, 2005.

SAFIRA, Fernanda; ALVES, Juliana; TÁRSYLA, Tlyssia. Moradores da 
“Ilha da Banana” são expulsos e aumentam problema social. In: FOCAGEN 
– Agência Júnior de Jornalismo. Alto Araguaia-MT, 16 jun. 2017. Disponível 
em: https:// focagen.wordpress.com/2017/06/16/moradores-da-ilha-da-ba-
nana-sao-expulsos-e-aumentam-problema-social/T. Acesso em: 24 jun. 2018.



49

Cuiabá 300 anos 

SALSANHA, Celso. BOTELHO, Clovis. Associações entre variáveis 
ambientais e asma em crianças menores de cinco anos atendidas em hospi-
tal público. Rev. Bras. Alerg. Imunopatol. São Paulo, v. 31, n. 2, p. 50-55, 
mar./abr. 2008.

SANTAYANA, George. Life of reason: or, The phases of human progress. 
Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1922.

VILARINHO NETO, Cornélio. Metropolização Regional – formação e

consolidação da rede urbana do Estado de Mato Grosso. 2002. Tese 
(Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002.



50 51

Projeto Ouro & Mel

BOLO DE QUEIJO “PRA REFESTELÁ” – 
RETRATOS DA HOSPITALIDADE CUIABANA

Vinicius André da Silva Appolari

Andréa Ferraz Fernandez

A hospitalidade, segundo Alain Montandon (2011), é uma virtude, 
porém é também um dever: em seu ideal, o anfitrião não deve propor 
ou esperar nada em troca por parte de quem hospeda. Esse conceito 
inserido no contexto de Cuiabá delineia-se no campo dos costumes da 
cidade, sendo parte da própria identidade e imaginários dos cuiabanos.

Desde a segunda metade do século XX, quando novos grupos 
de migrantes chegaram a Cuiabá, algumas características sociais de seu 
povo, isolado no cerrado do Brasil, puderam ser notadas pelos forastei-
ros e perduram nos costumes dos moradores da capital mato-grossense 
até os dias de hoje.

Neste texto, servimo-nos de uma abordagem multidisciplinar, 
quais sejam história, geografia, arte, fotografia e filosofia, citando os 
principais campos de conhecimento, para perscrutar duas questões: a 
primeira – na verdade, uma hipótese – nos conduz à possibilidade de 
captação do conceito abstrato e imaterial de hospitalidade por meio da 
fotografia; a segunda nos propicia experimentar a linguagem fotográfica 
como conteúdo a ser explorado em textos científicos, como proposto 
por Peter Burke (2017). Desta maneira, com o intuito de proporcionar a 
maior clareza sobre os métodos empregados nessa investigação fotográfica, 
tópicos de ordem técnica associadas a esse fazer também são elucidados.

Portanto, os registros fotográficos constantes desta publica-
ção retratam cidadãos cuiabanos em suas respectivas residências e suas 
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imagens materializam a hospitalidade como um traço íntimo e marcante 
do povo cuiabano.

 Acerca do uso da fotografia como ferramenta pedagógica, Burke 
(2017, p. 25) pondera que “Imagens, assim como textos e testemunhos 
orais, são uma forma importante de evidência histórica. Elas registram 
atos de testemunho ocular.”

Ademais, assevera que

O uso de imagens por historiadores não pode e não 
deve ser limitado à “evidência” no sentido estrito do 
termo. Deve-se também deixar espaço para o que 
Francis Haskell denominou “o impacto da imagem 
na imaginação histórica”. Pinturas, estátuas, publi-
cações e assim por diante permitem a nós, posterida-
de, compartilhar as experiências não verbais ou o co-
nhecimento de culturas passadas. Trazem-nos o que 
podemos ter conhecido, mas não havíamos levado 
tão a sério antes. Em resumo, imagens nos permitem 
“imaginar” o passado de forma mais vivida. (p. 24)

Então, comecemos nossa viagem tratando do uso de imagens 
como evidência e como conteúdo de pesquisa acadêmica. Para o autor, 
poucos historiadores têm experiência em usar arquivos fotográficos como 
fontes de pesquisa:

Relativamente poucos historiadores trabalham em 
arquivos fotográficos, comparado ao número desses 
estudiosos que trabalham em repositórios de docu-
mentos escritos e datilografados. Relativamente pou-
cos periódicos históricos trazem ilustrações e, quan-
do o fazem, poucos colaboradores aproveitam essa 
oportunidade. Quando utilizam imagens, os his-
toriadores tendem a tratá-las como meras ilustra-
ções, reproduzindo-as nos livros sem comentários. 
Nos casos em que as imagens são discutidas no tex-
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to, essa evidência é frequentemente utilizada para 
ilustrar conclusões a que o autor já havia chegado 
por outros meios, em vez de oferecer novas respos-
tas ou suscitar novas questões. Por que isso acon-
tece? Num ensaio em que descreve sua descoberta 
das fotografias vitorianas, o falecido Raphael Sa-
muel descreveu a si mesmo e a outros historiadores 
sociais de sua geração como “visualmente analfa-
betos”. Criança na década de 1940, ele foi e per-
maneceu “completamente pré-televisual” – usando 
sua própria expressão. Sua educação, tanto na esco-
la quanto na universidade, foi um treinamento em 
ler textos. (p. 18 - 19).

Em sua obra Testemunha Ocular (2017), Burke trabalha intensa-
mente a questão do uso de imagens no meio acadêmico. Por sua formação 
de historiador, ele explora exemplos do campo da história e da crítica da 
arte, apontando uma deficiência na formação educacional contemporâ-
nea nessa direção. Em seu entender, a educação formal supervaloriza o 
texto verbal em detrimento de todas as outras fontes e veículos de conhe-
cimento, por exemplo, o texto não verbal que apela para a visualidade.

Em face dessa constatação, propõe-se aqui estabelecer uma tran-
sição entre a tradição textual da escrita científica e outra escrita, capaz 
de miscigenar informações de diversas naturezas e fontes, neste caso 
específico, a proveniente da imagem fotográfica, com foco na hospi-
talidade entendida como um sentimento, um gesto, uma maneira de 
ser. “A hospitalidade é gesto de compensação, de igualização, de 
proteção, num mundo em que o estrangeiro originalmente não tem 
lugar [...]. O convite, a acolhida, a caridade, a solidariedade, parecem 
ser formas vizinhas e derivadas de uma forma inicial de hospitalidade.” 
(MONTANDON, 2011, p. 44).
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Os conceitos são intangíveis, mas facilmente perceptíveis em Cuiabá, 
conhecida como uma cidade hospitaleira, capaz de materializar caminhos 
de contato com o outro, segundo explica Miranda (2006, p. 13):

O sentido mais puro da hospitalidade não se foi com 
o tempo. Passou por mutação inevitável, mas não de-
sapareceu. Não se recebe mais a visita nas ruas. As 
casas de varandas grandes foram substituídas pelos 
apartamentos cada vez menores em busca de segu-
rança. Para escapar das temperaturas altas já não dei-
xam as janelas abertas, ao contrário, as fecham para 
não permitir que o ar gelado dos condicionadores de 
ar saia do recinto. O guaraná em pó passou a ser con-
sumido somente pelos mais velhos e filhos da terra, 
os mais jovens até continuam consumindo, mas di-
luído em sucos ou leite e não em água gelada.

Não só teóricos ou poetas versam sobre o sentimento traduzido 
na hospitalidade cuiabana, mas também jornais, em seus artigos ou repor-
tagens1. Dos últimos 60 anos até nossos dias, com base na sustentação e 
reflexão calcadas na profunda transformação pela qual passou Mato Grosso 
e Cuiabá desde a segunda metade do século XX2 e a despeito da intensa 
marcha de contingente humano rumo à região, verifica-se que a popu-
lação cuiabana preservou, a seu modo, seus valores tradicionais sociais. 
Dentre estes, a hospitalidade, que, de acordo com Montandon (2003), é 
também uma maneira de viver em conjunto, regida por regras, ritos e leis, 
sendo concebida não só como uma forma essencial de interação social, 
mas também como uma forma própria de humanização, ou, no mínimo, 
uma das formas essenciais de socialização.

1 Universidade Federal de Mato Grosso (09 jul. 2018); Olhar Direto (09 jul. 2018); Diá-
rio de Cuiabá (09 jul. 2018); Globo (09 jul. 2018).

2 Entre os anos de 1960 e 1990, a população da cidade de Cuiabá cresceu cerca de 693%. 
Esse crescimento é comentado por Rosa ao comparar a urbanização de Cuiabá com a 
de outras regiões do país no período de 1940 a 1970(MIRANDA, 2006, p. 6).
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Os cuiabanos e as relações de hospitalidade

Os personagens aqui retratados, de modo particular, emanaram 
hospitalidade. Cada um deles, a sua maneira, desejou oferecer uma boa 
experiência e estadia ao convidado. Quem recebe é o anfitrião; o rece-
bido é o convidado. Há vários estilos de anfitriões, e, dentre eles, o mais 
desejado pelo hóspede é o de perfil hospitaleiro.

O anfitrião hospitaleiro oferece ao convidado um carinho e 
cuidado que não são apenas gestos de afetividade; antes, têm uma natu-
reza ritualística desconhecendo outra maneira de tratar seu visitante 
que não pela hospitalidade, pois sente que esta é sua obrigação. O anfi-
trião não espera lucrar nem receber afeto do visitante; ele apenas almeja 
que sua hospitalidade seja retribuída com hospitalidade, que passa a ser 
sinônimo de reconhecimento e pertencimento:

A primeira questão que se coloca é como e quan-
do se origina essa qualidade intrínseca de virtude 
na hospitalidade que estrutura os rituais de aco-
lhimento nas mais diferentes sociedades. Todo ri-
tual inclui, mas também exclui. Designa o per-
tencimento de alguns, mas também a condição 
de estranho de outros. Os incluídos são os iguais 
de alguma forma. O estranho o bárbaro, aquele 
que não conhece as regras da verdadeira civiliza-
ção, que é a nossa. Assim pensava o romano dian-
te do godo que ameaçava suas fronteiras, assim 
pensa hoje o ocidento-centrista diante do migran-
te que exige ser acolhido, e assim somos nós leva-
dos a pensar diante do desconhecido que nos bate 
à porta, e, até mesmo, é como o transeunte pensa 
perante o indivíduo que lhe pergunta as horas. O 
igual é hóspede, o desconhecido é hostil, o inimi-
go. (MONTANDON, 2011).
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A identificação com o hóspede é necessária para que a hospitali-
dade se manifeste. Nesses termos, seria notável, embora pouco provável, 
que um visitante palestino, por exemplo, a encontrasse em uma casa judia. 
Entretanto, no Brasil, a hospitalidade entre moradores vindos de outros 
Estados, praticantes de diferentes religiões ou pertencente a etnias diver-
sas é mais harmônica, uma vez que não ocorre nesses grupos rivalidade ou 
inimizade tão marcante quanto à indicada no exemplo anterior.

As levas migratórias datadas da metade do século passado possi-
velmente desencadeavam, no imaginário do cuiabano, lembranças e 
sentimentos associados às invasões, pilhagens e demais violências pratica-
das pelos bandeirantes, isso tornando compreensível, como diz Miranda 
(2006, p. 15), o sentimento hostil daqueles mato-grossenses na recepção 
dos migrantes advindos do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas 
Gerais ou outros Estados. No entanto, esses pau-rodados3, inicialmente 
assim chamados de maneira preconceituosa, puderam se adaptar à nova 
terra e formaram famílias; tiveram filhos com cuiabanos, tornando-se os 
“chapa-e-cruzes” dos dias atuais. Quem são? Quem somos? Nem negros nem 
brancos, mas uma mistura de que, retrato do Brasil antigo e atual, mudou 
o cenário étnico de Cuiabá, rendendo-lhe o título de cidade hospitaleira.

Nas circunstâncias dessa hospitalidade, porém, a empatia deve ser 
simultânea, algo a ser ofertado e recebido: o visitante, aquele que chega, 
também deve concordar com as regras culturais e ritualísticas próprias da 
casa do anfitrião, caso contrário, logo se encontrará em situação desconfor-
tável perante quem o recebe e perante si mesmo. Ambas as partes devem 

3 “Cuiabanos são os que nascem em Cuiabá. Os descendentes dos fundadores da cidade 
receberam posteriormente o carinhoso tratamento de cuiabano de tchapa e cruz. Até hoje 
esse termo é utilizado, não como troféu, mas como arma para se defender dos migran-
tes [...] Pau rodado é uma metáfora que traduz a origem incerta daqueles que ficaram 
enganchados por aqui. Fica evidente nessas designações uma ponta de preconceito com 
aqueles que chegam, além de equívoco histórico.”. (OLHAR DIRETO, 09 jul. 2018).
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se adaptar; ora, mesmo entre pares considerados iguais não há 100% de 
compatibilidade; não há pessoas inteiramente iguais. Ambos estão indis-
sociavelmente imbricados na cena.

Aquele que é aceito como hóspede em alguma medida é um 
estranho e inversamente o é aquele que recebe. Esse encontro pode dar 
origem a um ritual e resultar no vínculo humano de amizade, ou, contra-
riamente, em hostilidade e até agressão:

A hospitalidade implica, portanto, obrigatoria-
mente, a penetração num espaço e a instalação de 
um ritual de acolhida. Para o hospitus, o hóspe-
de de passagem, trata-se de ser admitido na solei-
ra e, depois, no interior. O espaço a ser penetra-
do pode ser um espaço geográfico – em seus dois 
componentes, urbano e doméstico – ou um espaço 
psíquico – a penetração num território, o territó-
rio do outro. Os dois são ligados, pois, no mais das 
vezes, todo território geográfico implica um terri-
tório de alteridade. O gesto de hospitalidade não 
é nem confortável nem espontâneo. (MONTAN-
DON, 2011, p. 45).

Em resumo, o convidado igualmente precisa ser hospitaleiro e 
respeitar e acatar as tradições de quem o está recebendo.

Como já dito, o intenso movimento migratório para Cuiabá 
desencadeou inicialmente uma necessidade de acolhimento das hordas 
humanas que se apresentavam às portas da cidade, tal como também 
ocorrera no passado em inúmeros outros lugares:
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Quando surgem na civilização as rotas comerciais, 
os centros de peregrinação e os primeiros viajantes, 
nasce o conceito de hospitalidade paga, mais ou me-
nos similar em todas as partes. São albergues, com 
denominações variadas conforme as diferentes cul-
turas, ao longo das estradas e nas cidades. Nas ci-
dades, eram de qualidade de conforto inferior à das 
casas mais humildes do lugar e acolhiam, median-
te algum tipo de pagamento, aquele que não dis-
punha do privilégio da hospitalidade doméstica. 
(MONTANDON, 2011).

 Em face disso, podemos dizer que, em Cuiabá, a atividade migra-
tória e o acolhimento dos que aqui adentravam estiveram intimamente 
ligados à formação do espírito hospitaleiro do cuiabano, tendo a história 
e a geografia atuado em consonância com a formação dos costumes da 
população local.

Por volta de 1950, as acomodações disponíveis na cidade não 
ofereciam conforto aos migrantes e careciam de condições básicas de infra-
estrutura, o que não os impedia de chegar em grande número, haja vista 
as colônias no cerrado mato-grossense atraírem muitas pessoas em busca 
de uma promessa de vida melhor, com mais tranquilidade, menos compe-
titividade e maiores oportunidades:

As colônias criadas pelas colonizadoras na década de 
1950-60 eram desorganizadas. Não cumpriam ne-
nhum planejamento que pudesse dar assistência à 
saúde, educação, transporte e vida social às famílias 
dos colonos. Esses empreendimentos já nasciam fa-
dados ao fracasso, resultando no esvaziamento popu-
lacional dessas colônias. Mesmo assim funcionaram 
como atrativo a um grande número de migrantes 
que se dirigiram às terras do Cerrado numa tentativa 
de melhorar de vida. Por isso, em 1960, Mato Gros-
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so já contava com uma população de 910.262 ha-
bitantes. (PIAIA, 2003, p. 27).

Ana Rafaela Pecóra e Celso Pereira Sá (2007, p. 319) apontam 
que Cuiabá teve, entre os anos de 1950 e 2000, três coortes geracionais 
distintas, nos termos de Karl Mannheim (1952/1982). A geração corres-
pondente a cada fase deve ser definida mediante o “ritmo e impacto 
predominantes de mudança social”, de sorte que a primeira delas viveu 
o seu auge entre os anos de 1950 e 1967, um tempo de calmaria em 
termos de progresso urbano, que ocorreu de forma muito lenta e gradual.

A segunda experimentou ainda na juventude, de 1968 a 1986, o 
impacto dos acontecimentos que trouxeram a modernização para a cidade.

Já a terceira coorte foi contemporânea do processo de inserção de 
Cuiabá no mundo globalizado e compreendeu indivíduos que até há bem 
pouco tempo, de 1987 a 2000, se encontravam no estágio de juventude.

Nessas circunstâncias, a hospitalidade em Cuiabá também se 
desenvolvia, mas distintamente da praticada em centros urbanos tidos 
por “desenvolvidos”, dispondo de um conforto e aconchego dissociados 
da boa infraestrutura da cidade e das instalações ou residências: fazia-
-se, pois, bom uso das condições disponíveis. Uma choupana rústica 
(Figura 1) podia ser extremamente aconchegante para o viajante não 
por sua estrutura, mas pela hospitalidade dos anfitriões: “O essencial é 
que choupana supõe a rusticidade da acolhida, o que, na tipologia da 
hospitalidade, a promove ao lugar invejável de antônimo do castelo ou 
do palácio.” (MONTANDON, 2011).

Apesar dos problemas estruturais, a choupana acolhedora dispu-
nha das condições necessárias para o acolhimento dos visitantes; o luxo 
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não importava, apenas a hospitalidade, que proporcionava as condições 
necessárias ao estabelecimento dos novos habitantes da região de Cuiabá.

Figura 1- Choupana na região de São Gonçalo Beira Rio em Cuiabá-MT

Nota: Construção do autor. 

Imagens: evidência e conteúdo

Na tradição acadêmica, a fotografia é considerada um registro docu-
mental e histórico, função que, aliás, desempenha muito bem. Porém, no 
contexto em que aqui a inserimos, ela não é apenas evidência do contato 
entre o pesquisador e os personagens, das ações, da organização da casa 
para receber a visita, das posturas dos presentes perante o estudioso estran-
geiro, bem como é conteúdo científico, pois, segundo pondera Burke em 
seu livro Testemunha Ocular (2017, p. 20), a imagem pode ter tanto potên-
cia quanto o texto.

Os historiadores culturais Jacob Burckhardt (1818-1897) e Johan 
Huizinga (1872-1945), eles próprios artistas amadores, escrevendo respec-
tivamente sobre o Renascimento e o “outono” da Idade Média, basearam 
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suas descrições e interpretações da cultura da Itália e Holanda em quadros 
de artistas tais como Raphael e van Eyck, bem como em textos da época. 
Burckhardt, que escreveu sobre arte italiana antes de se dedicar à cultura 
geral do Renascimento, descreveu imagens e monumentos como “teste-
munhas de etapas passadas do desenvolvimento do espírito humano”, 
objetos “através dos quais é possível ler as estruturas de pensamento e 
representação de uma determinada época”.

Não se trata de afirmar que as imagens compõem uma fonte de 
conhecimentos melhor que outras ou que são infalíveis; trata-se, portanto, 
de afirmá-las como outra via, como um recurso informativo de natureza, 
distinta da verbal, que incluem ou dados, dessa forma sendo tão válida 
e/ou passível de adulteração quanto às demais:

Com efeito, é possível que nosso senso de conhecimento histórico 
tenha sido transformado pela fotografia. Como sugerido pelo escritor 
francês Paul Valéry (1871-1945), nossos critérios de veracidade histó-
rica passaram a incluir a pergunta: “Poderia tal fato, como foi narrado, 
ter sido fotografado?”. Há muito tempo os jornais utilizam fotografias 
como evidência de autenticidade. Da mesma forma que imagens de tele-
visão, essas fotografias constituem uma contribuição poderosa ao que 
o crítico Roland Barthes (1915-1980) chamou o “efeito de realidade”. 
No caso de antigas fotografias de cidades, por exemplo, o especialmente 
quando elas são ampliadas para preencher uma parede, o espectador pode 
experimentar uma vívida sensação de que poderia entrar na fotografia e 
caminhar por aquelas ruas. (BURKE, 2017, p. 36).

A leitura de um livro não é exclusividade de literatos ou linguistas. 
Qualquer pessoa letrada, com mais ou menos formação em uma dessas 
áreas, pode fazê-lo ainda que atinja níveis de interpretação diferentes e 
vivenciem experiências distintas. Esse fenômeno também ocorre com 
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a imagem, que não é monopólio dos estudiosos das artes visuais, design, 
arquitetura, propaganda ou outras áreas que fazem amplo uso do recurso. 
Nesse sentido, é facultado a todos a possibilidade de extrair impressões dos 
fenômenos observados mesmo que a interpretação e a experiência de um 
estudioso difiram das de alguém que não possua o mesmo conhecimento.

A clássica fotografia The Falling Soldier (1936), de Robert Capa, 
pode nos auxiliar na discussão sobre a falibilidade do uso das imagens. 
Essa fotografia icônica é, ainda hoje, alvo de debates sobre sua veracidade. 
Capa é acusado de ter forjado a cena flagrada, alegando-se que o homem 
exibido na foto seria, na verdade, um ator e não um soldado sendo bale-
ado em pleno conflito.

Essa dúvida perdura até hoje, implicando que a infalibilidade da 
imagem é um mito, como proposto no decálogo da imagem jornalística, 
regido por um código de ética que proíbe o fotógrafo de executar qualquer 
alteração no significado da imagem ou, até mesmo, usá-la para enfatizar 
algum acontecimento:

Figura 2 – Robert

Fonte: Foto (10 jul. 2018).
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Da mesma forma que em um texto verbal, no imagético a imagem 
pode ser interpretada de múltiplas maneiras e, também, podem ser forja-
das. Tanto um quanto outros textos não são evidência definitiva de algum 
acontecimento: “Para utilizar a evidência de imagens de forma segura, 
e de modo eficaz, é necessário, como no caso de outros tipos de fonte, 
estar consciente das suas fragilidades.” (BURKE, 2017, p. 26).

Nessa perspectiva, há que se abandonar o mito de que a imagem 
é a prova final, pode fazer parte do debate e assim como um parágrafo 
de texto deve ser observada, analisada a fim de colaborar para a conclu-
são sobre a veracidade ou não de determinado acontecimento. Encarar 
a imagem como falível é importante para que, justamente, ela possa ser 
usada e encarada como um conteúdo científico.

Para Burke, alguns critérios devem ser levados em consideração no 
uso das imagens como evidências. Nesse sentido, essa arte pode fornecer 
evidências, detalhes de aspectos da realidade social que em outros textos 
não seriam revelados, e essa é uma boa notícia para os historiadores. Outro 
aspecto, que, porém, é uma má notícia, diz respeito ao fato de a arte da 
representação ser quase sempre menos realista do que parece e distorcer 
mais do que a refletir a realidade social, de forma tal que historiadores 
que não levem em consideração a variedade das intenções de pintores e 
fotógrafos podem conduzir uma interpretação seriamente equivocada. 
Entretanto, aqui voltando à boa notícia, o processo de distorção é, ele 
próprio, evidência de fenômenos que muitos historiadores desejam estu-
dar, tais como mentalidades, ideologias e identidades, circunstâncias nas 
quais a imagem material ou literal produz uma boa evidência da “imagem” 
mental ou metafórica do eu ou dos outros (p. 50).

Tradicionalmente, um texto acadêmico não é considerado bom 
devido ao seu viés poético, por exemplo, ainda que uma imagem dele 
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constante apresente um apelo fortemente estético. Todavia, existem imagens 
sem nenhuma carga estética intencional, por exemplo, as imagens de câmeras 
de segurança, do mesmo jeito que há textos verbais sem nenhum pensa-
mento estético, como as traduções de um tradutor automático.

Imagens capturadas com o auxílio de uma pessoa sempre trarão 
consigo um teor estético e bem assim os textos escritos por um escritor 
dotado de especial destreza para proporcionar uma experiência agradável e 
boa aos leitores. Tal como o texto verbal e mesmo sendo mais poética e mais 
objetiva, a imagem é gerada com um nítido e evidente propósito de forma 
e estética. Portanto, é absolutamente válida enquanto conteúdo acadêmico.

Fotografia e relatos

As fotografias foram realizadas em 10 de junho de 2018, num 
domingo ensolarado, porém de temperatura variando entre 22 e 32 graus, 
pode-se dizer agradável para os padrões climáticos da capital. Tanto que 
apenas um ventilador foi suficiente para aliviar o calor e foi até mesmo 
dispensável em certos momentos. Em Cuiabá, essa é uma questão impor-
tante, pois o calor excessivo, com máximas que geralmente extrapolam os 32 
graus, pode comprometer o bem-estar dos anfitriões e convidados acomo-
dados nas casas mais simples, desprovidas de ar condicionado. Por isso, a 
data escolhida foi propícia para a realização da pesquisa e das fotografias, 
evitando o calor excessivo, possível incômodo que apressaria os encontros.

Os equipamentos fotográficos usados foram: Câmera Canon 80D 
com lente 24mm 2.8, lente 10-8mm 4.5 5.6, Flash Speedlite Youngnou 
600 EXRTII, tripé para iluminação e sombrinha branca translúcida para 
a difusão do flash. A câmera geralmente ficava pendurada no pescoço do 
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pesquisador/convidado, enquanto o flash, tendo a sobrinha aberta em sua frente, 
era sustentado pelo tripé.

A escolha por essas lentes grandes e angulares deveu-se à necessidade de 
ambientação dos retratos, com planos abertos em cômodos com pouco espaço. A 
opção pelo uso de iluminação artificial propicia a obtenção de uma quantidade 
de luz suficiente para manter o ISO entre 100 e 200, que favorece a geração de 
imagem com o mínimo de ruído possível4.

Essas imagens foram capturadas, as quais apresentaremos acompanhadas de 
relatos sobre os acontecimentos que permearam o contexto de produção das foto-
grafias, com isso buscando situar melhor o leitor na ambientação desse momento.

A primeira personagem é Camila, uma mulher que mora sozinha em sua 
casa no Bairro Araés (Figura 3):

Figura 3 – Camila

Nota: Acervo dos autores.

4 ISO, em fotografia digital, é um termo expressivo do quão claro ou escuro a imagem ficará quan-
do o sensor receber determinada quantidade de luz sendo representado por números, por exem-
plo, 100, 200, 400 etc. Na maioria das câmeras digitais, o ISO base é de 100, entendendo-se 
que, quanto maior for esse número, mais clara a imagem ficará, e isso pode ser indispensável em 
situações de pouca luminosidade. No entanto, aumentar o número do ISO também aumentará 
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Nota-se que para receber o pesquisador ela se preparara previa-
mente ao momento da visita, pois a anfitriã lhe ofereceu diversas opções de 
pães, chá, café e leite postos à mesa, o que, por morar sozinha, se tornaria 
dispensável em um dia comum. Sua intenção, genuinamente hospitaleira, 
era propiciar um ótimo café da manhã de domingo, sempre se mostrando 
preocupada em perguntar, por exemplo, sobre as preferências do pesqui-
sador/convidado ante a refeição, se só café, leite, se café com leite.

A respeito do observado na imagem, Burke informa que,

No que diz respeito à história da cultura material, 
o testemunho de imagens parece ser mais confiável 
nos pequenos detalhes. Ele é particularmente valioso 
como evidência da arrumação dos objetos e de seus 
usos sociais, não tanto a lança, ou garfo, ou livro em 
si, mas a maneira como empunhá-los. (p. 153).

A hospitalidade pode, então, ser apreendida nessa imagem pela 
organização da anfitriã para receber o convidado. Nota-se, também, certo 
desconforto em Camila, na maneira tensa e não natural com que seu braço 
esquerdo permaneceu abaixado. Esse desconforto, gerado quando o equipa-
mento fotográfico foi apontado para a modelo, é inevitável, apesar de todo 
o esforço envidado para que isso não ocorresse. Ali, naquele momento, seria 
registrada a sua imagem, e ela, num movimento paradoxal, naturalmente 
se esforçou para parecer o mais natural possível, acabando por ficar tensa.

Seu Alinor, a segunda personagem, mora bem próximo do famoso 
local de encontro dos jovens em Cuiabá, a Praça Popular (Figura 4):

o ruído na imagem, uma espécie de granulado misturado com interferências que, na 
maioria das vezes, é indesejado por remover parte da nitidez.
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Figura 4 – Seu Alinor

Fonte: Acervo dos autores.

Ele também vive sozinho, porém, diferente da Camila, não prepa-
rou nenhuma recepção especial. Seu Alinor ficou tão tímido diante da 
câmera, que mal se movimentava, mas conversava – ou proseava – como 
se tivesse grande intimidade e confiança com o visitante. Destacou as 
várias décadas que viveu em Cuiabá, o progresso que viu durante esse 
tempo em sua cidade e seu bairro e o valor de sua propriedade. Exaltou, 
ainda, a religiosidade, o catolicismo, e sua rotina de assistir a três missas 
semanais (Figura 5):
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Figura 5 – Expressão da religiosidade católica do seu Alinor

Fonte: Acervo dos autores.

Seu Alinor nos ofereceu hospitalidade a sua maneira: uma boa prosa. 
Não era seu costume ou desejo preparar um café da manhã completo, pois 
para ele uma boa conversa é mais relevante que uma mesa de variedades 
culinárias. E, como o espírito da hospitalidade não é rígido, ele assumiu a 
forma que lhe foi possível e desejada.

A manifestação da hospitalidade é pessoal, íntima e talvez assume a 
forma pela qual o anfitrião gostaria de ser recebido caso fosse o convidado. 
Ou seja, é possível que ele busque ser hospitaleiro a partir daquilo que 
acredita ser relevante para o convidado, tendo a si mesmo como padrão.

Em referência a essa espécie de projeção, Burke assinala:

Sejam eles pintados ou fotografados, os retratos regis-
tram não tanto a realidade social, mas ilusões sociais, 
não a vida comum, mas performances especiais. Po-
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rém, exatamente por essa razão, eles fornecem evi-
dência inestimável a qualquer um que se interesse 
pela história de esperanças, valores e mentalidades 
sempre em mutação. (p. 44).

Dona Azilda é a terceira personagem. Moradora do Bairro São 
Roque, sua casa, que tem um jardim de rosas, vive sempre cheia de filhos, 
sobrinhos e netos e é muito acolhedora, animada e calorosa. A distinta 
senhora, apesar de precisar de ajuda para se locomover, manteve o bom 
humor constante durante a visita, sempre perguntando se ela podia 
ajudar em algo.

Se a prática da hospitalidade necessita de um acordo entre o anfi-
trião e o convidado, na casa da Dona Azilda esse acordo foi facilmente 
cumprido, pois o convidado sempre tinha alguma coisa com a qual se 
entreter, fosse se deliciando com o quitute oferecido, fosse ouvindo histó-
rias da rica vivência da anfitriã em Cuiabá (Figura 6):

Figura 6 – Dona Azilda e filha

Nota: Acervo dos autores.



69

Cuiabá 300 anos 

Durante a visita, de recepção extremamente calorosa, algo interes-
sante ocorreu: ao observar que estava sendo fotografada, ela se lembrou das 
fotos antigas de sua família e solicitou que a filha pegasse a caixa com as fotos.

Nas imagens percebemos com riqueza de detalhes todos os utensí-
lios, fotografias, ações e expressões do momento fotografado. A mão que 
segura a foto de Dona Azilda e seu falecido marido é a da filha dela, sempre 
pronta para auxiliar a mãe em qualquer necessidade (Figura 7):

Figura 7 - Dona Azilda

Nota: Acervo dos autores.

Ao ver as antigas fotos, que traziam registros, além dela mesma, 
de seus familiares e amigos, Dona Azilda começou a contar a história da 
família em Cuiabá e dos costumes antigos na cidade, relato que tem conso-
nância com a descrição de Luiz César Miranda (2006, p. 12):

Cuiabá era uma cidade pacata onde a confiança entre as pessoas 
pairava nas relações sociais. Nos fins de tarde o seu povo tinha o costume 
de fica sentado nas calçadas das ruas, com suas cadeiras de fio de plástico, 
tomando um suco de caju natural e comendo um bolo de queijo, que os 



70 71

Projeto Ouro & Mel

cuiabanos atuais insistem em chamar de pão-de-queijo, e jogando conversa 
fora. Parece uma cena de filme de época sobre a vida de uma pequena 
vila no interior do Brasil, mas era essa a cena que se via freqüentemente 
nas ruas da Cuiabá antiga.

A memória de Dona Azilda nem sempre se manifestava tão aflorada 
quanto sua vontade de deixar o convidado confortável. Ela frequente-
mente recorria às fotos e à filha para relembrar algum acontecimento.

A anfitriã não poupou detalhes ao contar sobre os familiares. 
Tratava o convidado como se fosse um antigo amigo da família e, no final 
da visita, convidou-o a participar da festa de aniversário dela, dizendo 
que sua casa está sempre aberta e que ele poderia aparecer em qualquer 
momento, sem necessidade de se fazer anunciar previamente:

Figura 8 – Dona Azilda e a árvore genealógica da família

Nota: Acervo dos autores.

A imagem de Dona Azilda, orgulhosa ao exibir a árvore genea-
lógica da família e se deixar fotografar, nesse momento, contrasta como 
a potencial dificuldade em descrever essa mesma cena apenas com pala-
vras. Visualizamos nossas ideias em imagens. Sim, a imaginação também 
faz uso de imagens.
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A partir do conjunto de fotografias inseridas neste texto, somos 
conduzidos a refletir sobre sua variação em cada residência. As poses espon-
tâneas dos modelos revelavam suas intenções, atitudes e até mesmo traços 
de personalidade, como timidez ou confiança. Essa variação sugere que 
há modos ímpares de sentir e expressar a hospitalidade e que a imagem 
fotográfica pode contribuir no debate sobre o assunto, possibilitando a 
visualização de um conceito abstrato no mundo físico.

A hospitalidade, neste texto, consubstanciou-se por meio das ações 
dos personagens e pode ser observada nas fotos, que evidenciam os gestos 
e a organização das coisas na casa para receber o convidado, os quais, aliás, 
poderiam passar despercebidos em uma transcrição textual. A captura de 
imagens gera também conteúdo e evidência acadêmica sobre a evolução 
das relações de hospitalidade na capital mato-grossense, já que o advento 
de novas questões sociais e tecnologias influi esse processo e as relações de 
hospitalidade igualmente acabam evoluindo (MIRANDA, 2006).

A tradição e o costume de uma sociedade mudam lentamente, 
assim como mudam a tradição científica com seus métodos e rituais. Neste 
texto, incentiva-se o uso de imagens em textos acadêmicos, desde que, 
associadas ao teor do próprio texto, a dados e a outros elementos, possam 
gerar benefícios para todo o campo das humanidades. Há que se ressalta 
aqui que imagem não é apenas uma evidência comprobatória daquilo que 
está escrito e sim, como já dito, conteúdo científico. Sua observação gera 
conhecimentos ímpares às leituras descritivas das cenas flagradas.

Neste momento, convidamos os leitores a observar as imagens 
mais uma vez, com calma, como se estivessem lendo um parágrafo muito 
importante. E os convidamos também a tirar suas próprias conclusões 
sobre o que veem e sobre a coerência de sua utilização no contexto acadê-
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mico. Tais imagens ficarão para a história como um pequeno recorte da 
hospitalidade cuiabana em 2018.

Figura 9 – Família reunida

Nota: Acervo dos autores.
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CUIABÁ DO MEL E DO OURO: 300 ANOS 
ENTRE CORDIALIDADES E VIOLÊNCIAS 

NO CORAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

Edson Benedito Rondon Filho

Gênison Brito Alves Lima

Os modos de sociabilidades tipicamente cuiabanas são aqui descri-
tos focalizando-os ao longo dos 300 anos de existência de Cuiabá. A ênfase 
recai nos conflitos vivenciados por esses sujeitos, desde a gênese da Vila 
do Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá, em oposição à imagem de povo 
pacato e acolhedor a eles imputada, tal qual expresso pelo senso da “cordia-
lidade”, imbricada numa trama estrutural em que brotam o patriarcalismo 
e o clientelismo, forjados numa cultura de fronteira, revelada e apresentada 
em um cenário tido como o eldorado e celeiro do Brasil.

Esse quadro deságua numa contemporaneidade carente de polí-
ticas públicas em atenção primária, aliadas a outras de outras áreas, entre 
estas as da saúde, educação, esporte, lazer, cultura, urbanização e meio 
ambiente, as quais efetivamente amenizem o dilema da criminalidade 
registrada na cidade, sobretudo na periferia, onde a vulnerabilidade social 
é o cartão de visitas.

O mosaico dessa realidade nos conduz a esta pergunta: como o 
quadro de violência criminal experimentado pelos cuiabanos interfere 
na vocação para a prática da cordialidade? Poderíamos até levantar dúvi-
das sobre os motivos ou implicações éticas de responder algo que o senso 
comum consideraria tão banal, mas que propomos contemplar por meio de 
achados inerentes a essa categoria de comportamento, à luz do que Sérgio 
Buarque de Holanda (1995) desenvolve a respeito, partindo da recorrente 
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assertiva de que o cuiabano é extremamente receptivo e cordial com os 
“paus rodados”1.

Na lógica de Holanda, esse tipo de cordialidade marca a inexistên-
cia de limites entre o espaço público e o privado, e sua máscara concede 
ao indivíduo a supremacia ante o social, dando azo a uma simpatia muito 
própria e a uma corrupção estrutural e ao patrimonialismo. A cordialidade 
aqui tratada não tem relação com civilidade e sim com passionalidade, 
o que pode gerar violência na solução de conflitos.

O percurso de perquirição escolhido não é inédito, aliás, tem sido 
recorrentemente visitado por muitos estudiosos da sociologia brasileira, 
como é o caso de Gilberto Freyre, Raymundo Faoro e Roberto DaMatta, 
para citar alguns que empreenderam esforços para, junto com Sérgio 
Buarque de Holanda, entender a chamada “civilização brasileira” e suas 
características estruturais fundantes. Neste instante, é preciso lembrar 
que Jessé Souza (2001) tece coerente crítica sobre o elemento comum 
das várias interpretações realizadas sobre o Brasil, sempre focadas nas 
deficiências intrínsecas e tomando como base a realidade e teorias alie-
nígenas. A partir desse raciocínio, buscamos ser cautelosos na adaptação 
da teoria existente à realidade cuiabana.

A abordagem é qualitativa, com percurso inicial exploratório e 
suporte da pesquisa bibliográfica seguida de análise descritiva. Marca-
-se aqui uma obviedade nessas escolhas, pois o coerente é que um texto 
referente ao tricentenário da nossa “Cidade Verde” retome questões 
inumadas e, mesmo, esquecidas. Nisso, apenas uma arqueologia caute-
losa é capaz de retomar dos escombros o cerne da violência multifacetada 

1 Migrantes (não nascidos em Cuiabá) que decidem se fixar em solo cuiabano.
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experimentada no Centro Geodésico da América do Sul e mascarada pela 
dita cordialidade.

O método é compreensivo, e a coleta de dados se dá de maneira 
direta e indireta, com base em fontes primárias e secundárias, além de 
observação direta sistemática.

O imaginário da cordialidade cuiabana

O cuiabano goza de imagem cordial e receptiva, a 
qual foi construída por meio dos olhares dos “tcha-
pe-cruzes2” e dos “pau-rodados3” que aqui convivem 
desde os remotos tempos da Vila de Nosso Senhor de 
Bom Jesus. No entanto, resta saber se essa imagem 
resiste aos entrelaçamentos históricos experimenta-
dos pela Cidade Verde.

Os primeiros representantes da Coroa Portuguesa chegaram a 
Cuiabá cativados pelo brilho do ouro de lavra a flux amalgamado à beleza 
e riqueza da flora e fauna locais. Traziam consigo a esperança na promessa 
de encontrar um eldorado próspero e pujante, incorporada a pitadas de 
encantamento que davam todo sentido ao adágio: “[...] aquela (e) que aqui 
chegar e comer da cabeça de Pacu jamais daqui sairá; se caso for solteiro 
(a) casará com uma cuiabana (o), se for casado estará condenado a viver 
pelo resto de sua vida aqui.”(FUZUÊ DAS ARTES, 07 jul. 2018).

Wilson Carlos Fuáh (30 jun. 2018) nos brinda com uma pitada 
do modo de ser cuiabano, influenciado diretamente pela cultura e pelos 

2 Expressão típica de Cuiabá, referindo-se àquele que tem a certidão de nascimento cuiabana 
(chapa) e certamente a escolheu para ser, também, a cidade de seus últimos dias (cruz).

3 Apelido que se dá, em Cuiabá, aos forasteiros fixados na capital.
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costumes, constructos responsáveis pela visão romântica da chamada 
cordialidade cuiabana:

O cuiabano pode ser definido como uma pessoa 
alegre e que encontra prazer nas pequenas coisas 
que este lado de mundo lhe ofereceu. [...] O cuia-
bano adora fazer “moagem”. É exímio em colo-
car apelido em todo mundo com a maior natura-
lidade, não no sentido pejorativo, mas sim, como 
princípio facilitador para fazer uma boa amizade. 
A cordialidade deste povo é tanta que em poucos 
minutos de convivência, já convida o “alienígena” 
para tomar uma cervejinha na sua casa e oferece o 
que tem na cozinha como forma de hospitalidade.

Esse modo de ser é, muitas vezes, negligenciado e incompreen-
dido por aqueles que são estranhos à geografia do Centro da América 
do Sul, onde os cuiabanos, natos ou por adoção, vivem em graça com o 
bom humor e a cordialidade.

Lembramos que até pouco tempo fazia parte do éthos4 cuiabano 
sentar-se nas calçadas para conversar, como ocasionalmente se vê no coti-
diano das comunidades ribeirinhas da localidade de São Gonçalo Beira Rio:

A Cuiabá pacata de outrora, onde se sentava em cadeiras nas 
calçadas para conversas longas, se transforma numa região dinâmica e 
produtiva, graças aos sucessivos recordes nas safras agrícolas e no aumento 
constante do rebanho do Estado. A principal curiosidade sobre Cuiabá 
é seu calor de 40 graus, aparente “defeito” transformado em qualidade. 
Basta ouvir a declaração mais usual de seus visitantes sobre o nosso jeito 
caloroso e hospitaleiro. A simplicidade e a cordialidade são referências 
frequentes sobre o cuiabano e seus novos moradores. [...] Bem vindo 

4 Conjunto dos costumes e hábitos fundamentais da cultura de uma determinada co-
munidade.
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à capital puro calor humano e hospitalidade do Brasil! (ENCONTRO 
NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO, 07 jul. 2018).

Essa cordialidade, para além do imaginário cuiabano, pode ser vista 
nas várias representações expressas, ora contada e cantada em versos poéti-
cos, e nas declarações amorosas daqueles que foram tão bem recebidos por 
aqui, como observado nas palavras do compositor do Hino do Município 
de Cuiabá (1962)5, Esequiel P. R. Siqueira, para quem “Cuiabá, és nosso 
encanto, teu céu da fé tem a cor da aurora o lindo rubor; tens estelífero 
manto. (...) És rica de ouro, (...) nosso tesouro. Recendes qual um rosal, 
enterneces corações, (...) tens beleza sem rival”.

Afabilidades, também, ratificadas por Paulo Roberto Nunes de 
Mattos (OLHAR DIRETO, 30 jun. 2018), em cujas palavras “Cuiabá é 
a cidade linda, altaneira, berço de uma cultura civilizatória que encanta 
os brasileiros e uma parte muito grande do mundo. Uma terra querida, 
abençoada, onde nasceu, cresceu e vive; sua cidade verde.”

Esse sentimento ultrapassa os limites das fronteiras e alcança os 
rincões do Brasil, a exemplo de Lequinho, Jr. Fionda, Igor Leal e Paulinho 
Carvalho (07 jul. 2018), carnavalescos cariocas que cantam Cuiabá como 
“[...] um paraíso no centro da América, a capital da natureza, relicário de 
beleza sem igual, fonte de riqueza natural, cidade formosa, paraíso emol-
durado em cintilante céu azul, coração da América do Sul.”.

5 Aprovada pelo então prefeito de Cuiabá Hélio Palma de Arruda, através da Lei Muni-
cipal nº 633, de 10 de abril de 1962. Disponível em < https://www.almanaquecuia-
ba.com.br/cuiabanidade/a-cidade/aspectos-historicos-hino-a-cuiaba > Acessado em 
14 abr. 2020.
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No mesmo sentido caminha João Carlos Queiroz (30 jun. 2018), 
que em 2011 confessou:

[...] respeitar e amar essa cidade centenária, reple-
ta de belezas naturais e tradições igualmente lin-
das. Cuiabá é terra de povo hospitaleiro, amigo, que 
abre os braços anfitriões aos paus rodados que apor-
tam na sua casa, como aconteceu comigo. Cheguei 
e gostei, envolvendo-me logo no jeito cuiabano de 
degustar a vida.

Toda essa receptividade ganha força no mundo virtual com inter-
nautas prestando homenagens a Cuiabá e aos cuiabanos, como expresso 
por Marta de Oliveira Barbieiro (30 jun. 2018) ao declamar:

Como madeira rolando
Por todo o sul do país
A procurar um lugar tranquilo
Para criar os meus filhos
E fincar minha raiz.
Há três décadas passadas
Buscando ali a acolá
Numa procura sem fim
Vim para Cuiabá.
O início foi complicado
Eu era mais um pau rodado
Pensava... vai ser difícil para me acostumar
Um calor, todos os dias
E, aquele jeito diferente
Sossegado, no falar.
E, observando essa gente
Tão acolhedora e amiga
Que o mormaço foi-se acomodando,
Já não sentia a fadiga
O calor transformou-se em abraço
Desse acolher, dessa gente,
E aquele palavreado sossegado
Aos poucos foi assimilado! [...]
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Ainda, a cordialidade e seu imaginário pautam a expressão do 
poeta-andarilho José Inácio da Silva, eternizado como o folclórico Zé Bolo 
Flô6, em Eu sou de Cuiabá [197-?], sua obra mais conhecida e cantada, 
cujo estribilho “Eu vim, eu vim, eu vim de lá prá cá, eu sou, eu sou, eu 
sou, eu sou de Cuiabá [...]”, denota o sentimento que impulsiona o que 
é ser cuiabano de chapa e cruz.

Todavia, resta-nos indagar sobre como se consubstancia o mover 
de nossa gente nas suas relações cotidianas, haja vista a realidade da ques-
tão do aglomerado urbano, do processo de modernização, da imigração 
contínua e crescente, principalmente a ocupação descontrolada dos espa-
ços? É possível afirmar a existência de uma cuiabania pura e imaculada, 
capaz de manter na atualidade o estereótipo da cordialidade e hospita-
lidade colimada?

Doravante iremos sopesar os elementos inerentes ao senso comum 
da categoria “cordialidade”, o imaginário, as experiências vividas pelos 
indivíduos, para, então, ao final, perscrutar os aspectos de constructo 
da realidade local em um breve excerto desses 300 anos experimentados 
pelos cuiabanos em relação à violência cotidiana vivida na capital mato-
-grossense em contraponto ao romantismo difundido.

6 Segundo Silvia Ramos Bezerra, em Zé Boloflor: boemia e modernidade em Cuiabá 
(2007), Zé Bolo Flô não teve biografia oficial em razão de sua condição, enquanto 
analfabeto, andarilho, mendigo, boêmio, louco de rua, o que inviabilizou precisar a 
data de criação da canção Eu sou de Cuiabá. Disponível em < https://www1.ufmt.
br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/325d05ced5f7c5ced2ad11b167168174.pdf 
> Acessado em 14 abr. 2020.
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De Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá 
a capital do estado de Mato Grosso

A colonização foi um empreendimento da Coroa Portuguesa, 
no início do século XVI, nos moldes mercantilistas, cujo objetivo era o 
fortalecimento do Estado e o enriquecimento da burguesia pela prática 
exploratória extrativista e a cobrança de impostos (NOVAIS, 1969, p. 19).

Importante recordar que Portugal, naquela época, era uma região 
menos carregada de europeísmo7 e com acirrada cultura da personali-
dade, traço decisivo do personalismo cujas raízes se fixaram no Brasil, 
refletindo a falta de coesão social observada ao longo da história social 
brasileira e, por consequência, cuiabana.

De início, tivemos a implantação no Brasil do sistema de Capi-
tanias Hereditárias, quando Portugal dividiu as terras e as doou para 
alguns dos seus nobres, transferindo para estes o custo da colonização. 
Os primeiros colonos a chegar povoaram o litoral e, não obstante dota-
dos de espírito desbravador, iniciaram pequenas explorações no interior 
do mundo novo. A priori, a cana-de-açúcar foi escolhida como produto 
econômico, em razão da experiência de Portugal no seu cultivo, bem 
como das condições geográficas e climáticas e, principalmente, pela exis-
tência de um potencial mercado consumidor na Europa. A produção 
era monocultural e latifundiária, usava mão de obra escrava e no início 
contava, em termos de logística, com financiamento holandês.

Com a decadência açucareira e a consequente crise econômica, 
começou uma espécie de agricultura de subsistência, cultivando-se 
arroz, feijão e milho, contudo não houve muito sucesso, e, ante as 

7 A Península Ibérica seria uma região fronteiriça, como os Bálcãs e a Rússia, onde a 
Europa se encontra com outros continentes e culturas.
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circunstâncias negativas, pretendeu-se com as Bandeiras8 a saída para o 
colapso. Na busca pelo novo, os bandeirantes usavam os índios como guias, 
coletores de alimentos (mel, frutas silvestres e raízes) e transportadores das 
canoas e mercadorias de subsistência. Seguiam principalmente pelos rios, 
enfrentando todo tipo de perigos, e, quando precisavam, atravessavam a 
pé parte do trecho. Quando adoeciam, apesar de levarem consigo remédios 
tradicionais, faziam uso da medicina silvícola, inclusive se apropriando 
desse conhecimento numa narrativa mitológica para consolidação, ao 
menos discursiva, do heroísmo lusitano.

Conta-nos Moacyr Freitas (2000, p. 11-15) que, em 1718, depois 
de se encontrar com Antônio Pires de Campos, filho do bandeirante 
paulista Manoel de Campos Bicudo9, e receber dele algumas orientações, 
a Bandeira de Pascoal Moreira Cabral chegou a São Gonçalo, região habi-
tada pelos índios coxiponés, com os quais travou sangrentas batalhas. Os 
bandeirantes, tendo recebido o apoio de Fernando Dias Falcão com seus 
130 homens de guerra, encontraram ali muito ouro e obrigaram os indí-
genas a deixar a região, dando início à colonização.

Moreira Cabral foi eleito comandante da região de Cuiabá e, em 
8 de abril de 1719, às margens do Rio Coxipó, assinou a Ata da fundação 
do Arraial de Cuiabá, para onde muitas pessoas se aventuraram em busca 
de ouro, sendo que algumas delas não conseguiram passar do meio do 
caminho, afogadas ou mortas após ataques de silvícolas, feras e serpentes.

Em 1720, chegou a São Gonçalo o paulista Antônio de Almeida 
Lara, que, pretendendo enriquecer rápido, explorou e realizou várias pesqui-

8 As Bandeiras consistiam em grupos de centenas de homens organizados militarmente 
que saiam em expedições particulares com o objetivo de penetrar pelos sertões à pro-
cura de índios para o cativeiro, de negros foragidos da escravidão e, posteriormente, à 
procura de metais preciosos.

9 Primeiro homem branco a chegar à região de Mato Grosso, entre os anos de 1673 e 
1682, e desbravador do local por ele denominado São Gonçalo Velho.
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sas auríferas pelo vale superior do Rio Coxipó, onde encontrou abundante 
lavra de ouro, atraindo e impulsionando os moradores, habitantes do São 
Gonçalo Velho, a se mudarem para lá. Formou-se, desse modo, o Arraial 
da Forquilha, assim denominado por se localizar em área de confluência 
dos rios Coxipó, Peixe e Mutuca (FREITAS, 2000, p. 17).

Dois anos depois, em 1722, Miguel Sutil encontrou ouro no 
Córrego da Prainha, local que passou a se chamar “Lavras do Sutil”, para 
onde, após corrida a notícia da descoberta, muitos moradores da Forquilha 
migraram, marcando início do povoamento. Virgílio Corrêa Filho (1994, 
p. 207) avalia ter sido essa “[...] a maior mancha que teria se encontrado 
no Brasil”, conforme Marcos Mendes (2009, p. 22) também evidência:

[...] em apenas um mês produziram cerca de 6000 
quilos de ouros”. Segundo Freitas (2000, p. 20), 
“Com o passar dos anos e com o crescimento do ar-
raial, o Capitão General de São Paulo, Rodrigo Cé-
sar de Menezes, em 1. de janeiro de 1727 elevou o 
arraial do Cuiabá à categoria de vila. Era a Vila Real 
do Senhor Bom Jesus do Cuiabá.

Com a fama, a região cresceu muito, e o interesse pelo controle 
político das minas também. A grande produção aurífera levou o governa-
dor da Capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, a transferir a 
sede do governo para Cuiabá, ou seja, como pondera Mendes, com esse 
ato político, pretendia-se, na realidade, fiscalizar mais de perto o desen-
volvimento das minas cuiabanas.

O tempo passou, e a situação da capitania de Mato Grosso princi-
piou decadência, devido ao excesso de exploração mineral, como menciona 
o autor. Cuiabá e Vila Bela, sendo esta última a capital, eram os núcleos 
populacionais mais desenvolvidos à época, porém, a elite política, formada 
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por fazendeiros, comerciantes, militares e membros do clero, se concen-
trava em Cuiabá.

Dom João, fugindo do avanço napoleônico, chegou à Colônia 
brasileira e, em 1808, decretou a abertura dos portos às nações amigas, 
extinguindo o monopólio do comércio colonial. Em consequência desse 
ato, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algar-
ves (1815) e ganhou autonomia administrativa, em cujo âmbito todas 
as medidas adotadas surtiam efeito em todas as capitanias.

Mato Grosso vivia uma dualidade governativa entre Vila Bela e 
Cuiabá, a qual, de acordo com o teórico, foi resolvida após a coroação de 
Dom Pedro I, em 1824, como Imperador do Brasil por consequência da 
Constituição do Império, quando as capitanias passaram a se denominar 
províncias em 25 de março de 1824, e sendo os respectivos presidentes 
nomeados pelo Imperador. Em 10 de setembro de 1825, José Saturnino 
da Costa Pereira tornou-se o primeiro governador da província de Mato 
Grosso, instalando o governo em Cuiabá e transformando Vila Bela em 
“capital destronada”.

Iniciou-se um período de transição, caracterizado por uma aguda 
crise econômica, financeira, social e política. Sobre isso, o estudioso relata 
que, em 1834, “[...] os políticos fizeram uma reforma na Constituição 
do Império, conhecida como Ato Adicional.”. Foram criadas as assem-
bleias legislativas das províncias, sendo a de Mato Grosso instalada no 
mês de julho de 1835, mas em Cuiabá e não em Vila Bela, de sorte que, 
para resolver em definitivo o entrave, “[...] os deputados aprovaram e o 
Presidente Antônio Pedro de Alencastro sancionou a Lei nº. 19 de 28 
de agosto de 1835, que oficializou a mudança da capital de Vila Bela 
para Cuiabá.” (p. 34).
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A capital da província de Mato Grosso, localizada à margem do 
Rio Cuiabá, muito piscoso, compreendia uma região privilegiada, pois 
permitia a náutica, via monções10, e a comunicação fluvial com a região 
do Pantanal, zona de criação de gado bovino, e bacias do Prata e Paraguai, 
tornando-se, assim, um entreposto comercial e centro de abastecimento 
das regiões de Rosário, Diamantino e Livramento (MENDES, 2009).

Todos esses acontecimentos plasmaram na gênese do cuiabano a 
cultura indígena de várias nações existentes em Mato Grosso, isso asso-
ciado aos costumes dos bandeirantes oriundos de São Paulo e de escravos 
africanos que se integraram nesse caldeirão étnico marcado por performan-
ces representativas de uma cordialidade. Do período aurífero lembramos 
também dos “bicudos”, ou seja, os portugueses oportunistas, que queriam 
apenas explorar e se enriquecer.

Por ter se tornado uma capital estratégica, integravam a elite 
cuiabana comerciantes do ramo da importação e exportação, grandes 
agropecuaristas, altos funcionários públicos e oficiais militares superio-
res. No estrato intermediário da sociedade, os oficiais militares em início 
de carreira, alguns médicos, dentistas, advogados, magistrados, chefes de 
polícia, promotores e membros do clero. Abaixo, os pequenos comercian-
tes, taberneiros e sitiantes. No entanto, havia aqueles relegado a um nível 
ainda mais inferior, entre os quais os livres pobres, imigrantes e escravos.

As camadas sociais mais favorecidas se beneficiavam da livre nave-
gação, viajando com frequência para o Rio de Janeiro, de onde traziam 
novidades que mudavam sua maneira de vestir e seus hábitos, norteando 
a sua vida segundo os valores vigentes na Corte, cuja influência podia-se 

10 Expedições fluviais que, entre a segunda década do século XVIII e a primeira metade 
do século XIX, permitiam o contato entre as capitanias de São Paulo e Mato Grosso.
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perceber nos modos de lazer, como saraus, durante os quais tocava-se 
piano; recitavam-se poesias, de preferência francesas; e dançavam-se valsas.

Na opinião de Joaquim Pereira Moutinho (1869), as mulheres da 
elite trajavam vestidos de seda, adquiridos a preços exorbitantes nas casas 
de comércio, e seu cotidiano era dividido entre as tarefas domésticas, o 
cuidado com o marido e a educação das crianças, sendo-lhes permitido 
ir a bailes, festas de casamento e à igreja.

Ao contrário dessas damas, diz Else Cavalcante (2003, p. 133), 
as mulheres livres e pobres circulavam desafogadamente pelas ruas, se 
ocupando das mais variadas atividades para garantir a sua sobrevivência, e, 
assim como as escravas, frequentavam as tavernas, se embriagavam, sendo 
muitas vezes detidas pelo chefe de polícia ao se envolverem em brigas 
pelas vias e becos ou dançarem o batuque, considerado uma dança imoral.

A Rusga

Na acepção de Mendes, a capital, Cuiabá, tal como em outras 
localidades, o comércio era dominado por portugueses, alcunhados de 
bicudos por causa da ambição e que fixavam arbitrariamente os preços 
das mercadorias.11

No ano de 1834, espalhou-se o boato de que os brasileiros seriam 
eliminados pelos portugueses. Então, na noite de 30 de maio de 1834 
“[...] os exaltados reuniram-se no Campo do Ourique com 67 guardas 
nacionais prontos para o levante, ao brado de: ‘Abaixo a Regência! Morte 

11 No contexto da Rusga, duas alas políticas distintas lutavam pela conquista do po-
der político regional: a Sociedade Filantrópica, que agrupava os caramurus, e a Socie-
dade do Zelosos da Independência, que reunia os liberais moderados e os exaltados, 
sendo que estes últimos desejavam também a expulsão dos comerciantes portugue-
ses da província ( p. 36).
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aos bicudos!’. Essas eram as palavras de ordem do movimento que tomou 
de assalto o Quartel dos Guardas Municipais.” (p. 36). Esse sentimento 
de xenofobia foi utilizado como estopim para que esses liberais tomassem 
as armas e munições e, ocupando os pontos chaves, iniciarem os saques e 
matanças. Pessoas de ambos os lados foram mortas ou feridas, os bicudos 
tiveram seus órgãos sexuais cortados, enquanto suas mulheres foram estu-
pradas e mortas. Nem as crianças escaparam. Os corpos das vítimas eram 
queimados, mas, antes, os rusguentos retiravam e levavam consigo uma 
orelha de cada bicudo morto como prova da missão cumprida.

Diante da situação, populares aderiram ao movimento e promove-
ram saques motivados pela crise econômica que assolava a região e agravava 
a miséria social. Aqui, podemos observar a ruptura com a ordem estabele-
cida, aflorando-se o estado de anomia a la Durkheim.

O movimento se alastrou pela província, chegando a Vila Bela, 
Diamantino, Cáceres, Poconé e Chapada dos Guimarães. Durante os 
distúrbios, João Poupino deixou o poder, e Antônio Pedro de Alencastro 
assumiu a presidência, em 2 de setembro de 1834, com fim de restaurar 
a ordem. Os principais revoltosos foram presos e alguns condenados à 
morte, enquanto outros foram banidos.

A Guerra do Paraguai

Até a década de 1850, o Paraguai foi aliado do Brasil, pois sua inde-
pendência havia sido garantida pelo Império, tendo em vista as ambições 
argentinas de refazer o Vice-Reinado do Prata.

Anos depois o cenário interno se agrava devido a vários colapsos 
financeiros, e, exatamente durante o processo de formação e consoli-
dação dos Estados nacionais na região platina, a Guerra do Paraguai, 
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Guerra Grande ou Guerra da Tríplice-Aliança se desencadeou em meio 
a várias contradições.

Francisco Solano Lopes, estudioso dos estratagemas militares 
de Napoleão Bonaparte, tinha como objetivo aumentar o território 
paraguaio e obter uma saída para o Oceano Atlântico, bacia do Rio da 
Prata. Carlos Guilherme Mota (1995, p. 245) ressalta que a “Argen-
tina, o Brasil e o Uruguai opuseram-se à autossuficiência do Paraguai”. 
Então, a guerra acabou envolvendo diretamente quatro países (Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai), sendo que os ingleses se puseram ao 
lado dos países da Tríplice Aliança, emprestando-lhes dinheiro e ofere-
cendo-lhes apoio militar.

O conflito se desenvolveu em três fases: a ofensiva paraguaia, a 
contra ofensiva dos aliados e a caça a López. Na primeira, o Paraguai 
tomou a frente mediante diversas vitórias, entre elas a ocupação da provín-
cia de Mato Grosso (MOTA, 1995).

Ressalte-se que a causa da entrada do Brasil na guerra, à época, 
“[...] foi o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda, em 
novembro de 1864, por Solano López, e que trazia a bordo o novo Presi-
dente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, que 
também foi preso.” (MENDES, 2009, p. 40).

Em dezembro de 1864, as tropas do Paraguai lideradas por Vicente 
Barrios atacaram o forte de Coimbra, ao que o comandante Hermene-
gildo Portocarreiro reagiu, mas, vendo-se em desvantagem, retirou-se para 
Cuiabá. Depois disso, os soldados tomaram Corumbá, onde promove-
ram um saque e humilharam a população.

Embora Cuiabá não tenha sido palco da guerra, vivenciava sérias 
dificuldades naquele período, consequência do bloqueio de navegação 
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pelo Prata, que impedia a chegada de informações, mantimentos e outras 
mercadorias, além de sofrer constantes ataques de índios e quilombolas 
(MENDES, 2009, p. 40).

Em 1865, na Batalha do Riachuelo, a marinha imperial destruiu 
praticamente toda a esquadra paraguaia, o que mudou os rumos da guerra 
e deu início à segunda fase, expulsando aquela armada do Rio Grande do 
Sul e do Uruguai e, posteriormente, em 1866, invadindo o Paraguai. Logo 
depois, o exército paraguaio sofreu sua maior derrota na sangrenta batalha 
de Tuiuti, resultando em dez mil mortos.

Mendes explica que o Presidente José Vieira Couto de Magalhães 
inaugurou, à margem direita do rio Cuiabá, um campo de concentração 
para prisioneiros paraguaios, hábeis em corte e secagem de carne e curtume 
atividade que colaborou para o desenvolvimento do local e deu origem 
à Várzea Grande.

O presidente da província objetivava a retomada de Corumbá, de 
modo que, no ano de 1867, enviou para a cidade um Corpo de Voluntá-
rios Cuiabanos comandado por Antônio Maria Coelho, que lá aportou 
em 13 de junho, travando uma batalha que resultou na morte de 29 cuia-
banos e 115 paraguaios, dando assim início ao processo de expulsão dos 
inimigos do solo mato-grossense.

Acrescenta o autor que, na ocasião, Corumbá padecia com um surto 
de varíola, levando à morte metade da população, e, quando os voluntários 
retornam a Cuiabá, trouxeram com eles o vírus, que logo provocou um 
surto epidemiológico, motivando a improvisação de dois hospitais e um 
cemitério popularmente conhecido como Cai-cai, no qual “[...] os corpos 
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eram depositados em valas comuns e, depois de queimados, recebiam 
uma camada de cal, para desinfecção.” (p. 41).

A bexiga, como ficou conhecida a doença e cuja contaminação se 
dava pelas vias respiratórias, atingiu Diamantino, Guia, Brotas, Rosário, 
Rio Abaixo, Serra Acima e algumas tribos, chegando até a associá-la a 
um castigo divino. Segundo Mendes, somente no ano de 1867 a varíola 
foi controlada por meio da vacinação em massa.

Depois desses fatos, e em razão das derrotas sofridas, Solano López, 
com o intuito de deter o avanço aliado, concentrou todas as suas forças na 
fortaleza de Humaitá, a qual, no entanto, foi incapaz de transpor, ficando 
estagnado. Em 1868, Duque de Caxias conduziu uma reforma profis-
sional no exército da tríplice aliança, obtendo várias conquistas contra 
López, e, em 5 meses do comando de Caxias, Humaitá se rendeu, e as 
tropas aliadas tomaram Assunção um ano depois. Solano López, porém, 
tinha fugido da cidade, o que deu início à terceira fase do conflito.

Em 1870, as forças de López foram derrotadas na Batalha de Cerro 
Corá, por ocasião da qual foi morto, encerrando-se a guerra. Observa-se 
que esse foi o maior conflito internacional ocorrido em território latino-
-americano, dando novos rumos à história brasileira na medida em que 
foi organizado um exército permanente efetivo.

A Bacia Platina foi reaberta. Apesar disso, o processo de moderni-
zação da província aconteceu lentamente em decorrência de precariedades 
econômicas, dependência do governo imperial e, principalmente, da 
desigualdade social, com os senhores ostentando sobrados decorados 
em face de uma maioria de pobres e libertos que, destituída de princí-
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pios básicos de civilidade, habitava casas rústicas de adobe, destituídos de 
princípios básicos de civilidade.

Cuiabá, nesse período, crescia de forma desordenada com a chegada 
de levas de migrantes e de paraguaios em busca de oportunidades. No 
entanto, fez-se sentir mais a crise do sistema escravista e do retorno de bata-
lhões inteiros, que impulsionaram o aumento da violência e da criminalidade.

A República

Com a decadente mineração nos solos do território brasileiro e a 
proibição do comércio transatlântico de escravos, impulsionou-se ainda 
mais a formação de quilombos, principalmente em Mato Grosso, causando 
a escassez de braços e o declínio inevitável das lavouras canavieiras. Conse-
quentemente, a partir da década de 1880, fortaleceu-se a campanha 
abolicionista com o apoio e a pressão do povo e da imprensa, motivando 
o governo a promulgar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888.

Na época, o número de escravos em Cuiabá era pequeno, uma vez 
que os tempos de riquezas como a do período aurífero se extinguiram, e a 
comunicação da promulgação da lei chegou tarde, praticamente um mês 
depois, mesmo assim tendo sido festejada pelos negros e pelos brancos que 
participaram dos movimentos abolicionistas. Contudo, afirma Lúcia Maria 
Bastos Neves (1999, p. 386), a festa durou pouco, pois “Com a abolição 
não houve processo de integração dos negros à sociedade”.

A partir da extinção da escravatura, em “[...] função da existência 
de circunstâncias que não permitiam o exercício pleno da cidadania, proli-
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feraram grupos, como ‘os capoeiras’, que vagavam pelas ruas da cidade 
vivendo de expedientes notoriamente escusos para sobreviver.” (p. 388).

Após o evento de libertação, uma sequência de transtornos econô-
micos, rupturas sociais e políticas se expandiu por todo lado, levando o 
país ao Golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, que culminou na 
Proclamação da República.

A província passou a ser denominada estado de Mato Grosso, e 
Antônio Maria Coelho assumiu as rédeas do novo governo republicano 
em 09 de dezembro de 1889, permanecendo no poder até 15 de agosto 
de 1891, quando foi promulgada a 1ª Constituição Estadual e, no dia 
seguinte, em 16 de agosto de 1891, foi eleito pela Assembleia Legislativa, 
Manoel José Murtinho, que assumiu o cargo de primeiro presidente do 
estado de Mato Grosso.

No período republicano, registraram-se também progressos 
econômicos principiados com o surgimento de usinas açucareiras12 às 
margens do Rio Cuiabá, as quais se tornaram potências, dentre as quais 
as de Itaicy, Conceição, Aricá e Itaici, e, concomitantemente, com a reali-
zação de investimentos no plantio e produção de borracha e erva-mate 
na região fronteiriça com o Paraguai. O avanço era tanto, que, em 1905, 
tiveram início as obras da estrada de ferro que cortaria o Sul do Estado. 
Para Gilmara Franco (2015, p. 3), esse foi um período marcado por acir-
radas disputas pelo poder, com violência exacerbada e ampla mobilização 
do capital político e econômico.

No ano de 1906, Generoso Pais Leme de Sousa Ponce (Gene-
roso Ponce), senador da República, fundador do Partido Republicano 

12 A indústria do açúcar e derivados movimentava a economia cuiabana, setor do qual 
emergiram algumas das mais influentes personagens políticas de Mato Grosso de fins 
do século XIX e início do XX. Sobre o assunto, conferir Póvoas (2000).
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de Mato Grosso (1890), buscando retomar o poder político das mãos do 
Presidente Antônio Paes de Barros, volta a Mato Grosso, faz as pazes com 
seu adversário político, Manoel José Murtinho, em Corumbá, e dá início 
ao movimento de “Coligação”. Ponce partiu de Corumbá para, em rápida 
ação, se juntar às tropas do Coronel Pedro Celestino, de Alto Paraguai. Ali, 
à medida que avançavam, os “patriotas” iam aderindo e, no final, mais ou 
menos 4.000 homens faziam cerco à capital. Enquanto isso, o Presidente 
Antônio Paes de Barros (Coronel Totó Paes), vendo que não resistiria ao 
ataque e que demoraria a chegada do General Dantas Barreto, que vinha 
do Rio de Janeiro para ajudá-lo, se disfarçou e furou o bloqueio, refugian-
do-se próximo à fábrica de pólvora.

Entretanto, os coligados, chefiados pelo Coronel Joaquim Sulpí-
cio Caldas, “[...] apreendem um mensageiro que indicou o local onde o 
governador do estado se encontrava.” (FRANCO, 2015, p. 15) e segui-
ram pistas do paradeiro de Totó Paes, achando-o escondido em um capão 
de mato perto da fábrica de pólvora do Coxipó, onde foi assassinado em 
06 de julho de 1906 (PORTELA, 2009, p. 87-88).

Generoso Paes Leme de Souza Ponce assumiu o governo do estado 
de Mato Grosso em 15 de agosto de 1907, tendo como substitutos legais 
o Coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, Joaquim Augusto da Costa 
Marques e o Coronel João Batista de Almeida Filho.

A Coluna Prestes

Com vistas a conquistar o poder, moralizar a administração e pôr 
fim à corrupção eleitoral e ao voto secreto, jovens oficiais do exército, 
opondo-se ao governo oligárquico na expectativa de reformar a República, 
se puseram em defesa do desenvolvimento de uma economia pautada no 
nacionalismo e da reforma da educação pública com ensino gratuito e obri-
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gatório a todos os brasileiros. O movimento, que contava com a simpatia 
das camadas médias urbanas, de industriais e de fazendeiros que não 
apoiavam a oligarquia cafeeira, ficou conhecido como tenentismo, deno-
minação expressiva do descontentamento apenas de facções das forças 
armadas, haja vista a alta cúpula militar ter se mantido alheia a tais feitos.

Ressalta-se que os tenentes iniciaram o movimento no Rio de 
Janeiro com a Revolta do Forte de Copacabana, em 1922, mas fracas-
saram. Dois anos mais tarde, tentaram novamente derrubar o governo 
oligárquico, representado por Artur Bernardes, ação que ficou conhecida 
como Revolução Paulista de 1924.

O movimento percorreu todo o país propagando a ideia da neces-
sidade de uma revolução popular para derrubar as oligarquias. Segundo 
Lenine Póvoas (1996, p. 307), em manifesto datado de 1926, Miguel 
Costa, Siqueira Campos e Luis Carlos Prestes, este conhecido como o 
Cavaleiro da Esperança, explicando os motivos da luta contra a oligarquia, 
enumeraram: “[...] os impostos exorbitantes, a desonestidade administra-
tiva, a falta de justiça, a mentira do voto, amordaçamento da imprensa, 
perseguições políticas, desrespeito a autonomia dos estados, a falta de 
legislação social e reforma da constituição.”.

Durante o deslocamento por lugares ermos, o movimento, então 
denominado Coluna Prestes, acabou encurralado por tropas do governo 
e se no Paraguai, onde se fortaleceram e retornaram ao Brasil penetrando 
por Porto Lindo, nas proximidades do Rio Iguatemi em Mato Grosso. No 
Estado, o General João Nepomuceno Costa perpetrou perseguições de 
toda natureza, causando estranhamento a prisão, em Campo Grande, de 
simpatizantes do ideário da coluna, os quais mais uma vez foram pressio-
nados pelas tropas legalistas, fugiram para Goiás, de onde seguiram para 
o Nordeste, um contingente de cerca de 800 homens, para Mato Grosso 
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durante o governo de Mario Correa da Costa, 10º presidente constitucio-
nal, que governou de 1926 até 1930 e em cujo discurso oficial afirmava 
que os rebeldes “[...] eram perigosos, sanguinários, e vieram trazer a dor, a 
intranquilidade e o sofrimento a tantos lares, destruindo as nossas proprie-
dades.” (APMT, 13 maio 1927).

Com chegada prevista para entrar por Cáceres, os oficiais governistas 
se reuniram, imediatamente, no Quartel General da região e prepararam um 
plano de ação para conter as forças rebeldes no Porto do Barranco Alto e 
evitar que atravessassem o Rio Paraguai, obtendo êxito em reprimir o ataque.

Perseguida pelas tropas legalistas e jagunços dos coronéis, a Coluna 
Prestes acabou se exilando na Bolívia.

O Governo Militar

 Com o apoio do capital estrangeiro e de alguns segmentos sociais 
conservadores de resistência ao comunismo, em 1964, o Presidente João 
Goulart foi deposto do poder por meio de um golpe militar, vindo a 
assumir seu lugar o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 
(FAUSTO, 1995).

Vários governadores foram indicados para ocupar o cargo nos 
Estados, e, em Mato Grosso, Pedro Pedrossian foi empossado no ano de 
1966, em cuja gestão foi criado o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá.

Três anos depois, o Presidente Castelo Branco foi substituído pelo 
General Artur da Costa e Silva, dando início a um tempo de governo 
com braço forte e muita repressão, conhecido como “anos de chumbo”, 
destacando-se nesse contexto a implantação do Ato Institucional Número 
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Cinco (AI-5)13, em 13 de dezembro de 1968. Esse ato resultou na perda 
de mandatos de parlamentares contrários aos militares; intervenções nos 
municípios e Estados; suspensão de garantias constitucionais; e na insti-
tucionalização da tortura14 como instrumento usado pelo Estado.

Esse foi um período intenso, marcado por medidas destinadas a 
frear os opositores; pela implantação da censura; e pelo exílio dos líderes 
políticos de esquerda, sindicalistas e intelectuais.

O Brasil, à época, possuía um amplo mercado consumidor, e isso 
favoreceu a obtenção de lucros, justificando o ingresso de vultoso capital 
estrangeiro, que levou a economia brasileira a atingir altos índices de cres-
cimento, reconhecidamente o “milagre brasileiro”.

Com esse cenário favorável e entusiasmado, o governo Médici, em 
1970, criou a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com sede 
em Cuiabá, e lançou o Programa de Integração Nacional (PIN), para inte-
grar a região amazônica, promovendo a ocupação de regiões mais distantes 
do país. Na ocasião, foi feita uma grande campanha pelo Governo Federal 
por meio dos meios de comunicação de massa, apresentando a Amazônia 
como uma terra rica e fértil.

A colonização proposta pelos militares tinha parceria da inicia-
tiva privada, que lucraria com o desenvolvimento econômico da região, 
enquanto o governo controlaria as tensões sociais no campo (GUIMA-
RÃES NETO, 1986, p. 84-90).

José Manuel Fontanillas Fragelli, indicado pelo Presidente Médici, 
em 1971, para o cargo de governador de Mato Grosso, foi empossado sob 

13 Segundo Boris Fausto (1995, p. 480), “[...] foi o instrumento de uma revolução den-
tro da revolução, ou se quiserem, de uma contra-revolução dentro da contra-revolução.”

14 Fausto (1995, p.481) afirma que, “Até 1969, o Centro de Informações da Marinha 
(Cenimar) foi o órgão mais em evidência como responsável pela utilização da tortura.”.
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as diretrizes do governo federal, permitindo a licitação de terras devo-
lutas no Estado para as empresas colonizadoras. Para estimular a região, 
criou a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso 
(CODEMAT), que promoveria a infraestrutura e o desenvolvimento da 
economia e a integração do territorial do Estado, atraindo muitos colo-
nizadores do Sul do Brasil.

Em 1972, foi fundado o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), com vistas à venda de terras devolutas da 
Amazônia para as colonizadoras que apresentassem projetos agrope-
cuários, agroindustriais e de exploração mineral. Também, foi criada 
a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), 
mediantes as quais foram construídas as rodovias Cuiabá-Santarém e 
Cuiabá-Porto Velho.

Várias cidades surgiram no período, mas todo esse desenvolvi-
mento trazia consigo um preço caro que afugentava a felicidade: conflitos 
com os índios em seus territórios, depredação da natureza, expulsão dos 
seringueiros e pequenos agricultores e, consequentemente, a concentração 
da terra, que estimulou o latifúndio e causou conflitos sociais no campo.

Cuiabá também foi atingida com a migração de milhares de 
pessoas de outros Estados, alcunhadas pelos cuiabanos de “pau-rodados” 
e que, muitas vezes, ao se depararem com hábitos e costumes diferen-
tes dos locais, vivenciavam um choque cultural. Na capital, esse choque 
igualmente se devia às alterações implementadas pelo espaço urbano, com 
derrubadas de casarões na área central para cederem lugar a construções 
de prédios comerciais e avenidas largas e arborizadas, e ao surgimento de 
novos bairros. No âmbito da educação, a mudança se deu com a edifi-
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cação da Escola Presidente Médici com os primeiros passos da construção 
do Centro Político Administrativo (CPA) e do Estádio Verdão.

Em 15 de março de 1974, ascendeu ao Planalto o General Ernesto 
Geisel. Concomitantemente, uma profunda crise econômica causada pelo 
“choque do petróleo” assolou o Brasil, implicando o aumento de cisões na 
cadeia de poder que abalaram a hegemonia política dos militares, a isso 
se seguindo um longo período de corrosão do regime militar. Foi o início 
do declínio do autoritarismo.

Dois anos depois de assumir a presidência, Geisel, visando a conti-
nuidade do seu projeto, indicou José Garcia Neto ao cargo de governador 
do estado de Mato Grosso, o qual instituiu a fundação da Promoção Social 
(PROSOL); asfaltou as estradas que ligam Cuiabá-Chapada dos Guimarães 
e Nossa Senhora do Livramento-Poconé; iniciou as obras do terminal rodo-
viário de Cuiabá; e criou a Fundação Cultural de Mato Grosso. Foi nessa 
administração que o Presidente Ernesto Geisel aprovou a Lei Complemen-
tar n. 31, em 11 de outubro de 1977 (BRASIL, 1977), dividindo o Estado. 
Entretanto, José Garcia Neto não terminou o mandato, renunciando para 
se candidatar ao senado em 1978. Nisso, o vice-Governador Cássio Leite 
de Barros assumiu o cargo e efetivou a divisão de Mato Grosso.

Em 1978, o General de Exército João Baptista de Oliveira Figuei-
redo concorreu à presidência pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 
Com 355 votos contra 226 dados ao adversário, o General Dilermando 
Gomes Monteiro, foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Por ocasião da sua posse, 
em 15 de março de 1979, prometeu fazer “deste país uma democracia”. 
Ademais, deu continuidade à abertura política iniciada no governo Geisel, 
concedendo anistia aos políticos cassados com base em atos institucionais.
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Entre outros governadores indicados por Figueiredo em todo 
o país, o nome de Frederico Carlos Soares de Campos, sobrinho do 
General Monteiro, que havia sido chefe do Estado-Maior do Exército 
(1973-1974), chefe de Ensino e Pesquisa do Exército (1976-1978), 
comandante do II Exército (1976-1978) e ministro do Superior Tribu-
nal Militar (1978), foi considerado a única opção para a pacificação da 
Arena mato-grossense. Então, foi empossado no ano de 1979 como 
governador de Mato Grosso15.

Em 1980, extinguiu-se o bipartidarismo e foi criado o Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) o Partido Democrático 
Social (PDS), anteriormente os respectivos Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) e ARENA, e outros novos partidos. No mesmo ano, 
insatisfeitos com as medidas avançadas de Figueiredo, setores possivel-
mente da direita e militares linha dura promoveram 25 atentados com 
explosões de bombas em bancas de jornais que vendiam periódicos.

Em 15 de novembro de 1982 o eleitorado brasileiro foi chamado 
a eleger os governadores que administrariam seus estados por quatro anos, 
a partir de 15 de março de 1983. Júlio José de Campos foi o primeiro 
governador eleito no Mato Grosso pelo voto direto.

Mesmo com o início, lento e gradual, do processo de redemo-
cratização do Brasil, não havia sido inserida a modificação do artigo da 
Constituição de 1967 instituindo a via indireta para a eleição do presi-
dente. Dante de Oliveira, então, apresentou ao Congresso um projeto 
cujo texto foi redigido por seu pai, Sebastião de Oliveira, ex-Deputado 
constituinte de 1946 pela União Democrática Nacional (UDN), fixando 

15 Durante sua administração, criou os municípios de Araputanga, Jauru, Rio Branco, 
Pontes e Lacerda, dentre outros; patrocinou a construção de estradas, escolas; ampliou 
a rede elétrica e o sistema de abastecimento de água; e construiu moradias populares.
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eleições diretas para presidente. Em menos de um ano, a emenda Dante de 
Oliveira tomou forma de símbolo de luta pela redemocratização do país, 
a campanha das Diretas-Já.

As manifestações sagraram-se por todos os cantos, sendo criado, em 
14 de março de 1984, o Comitê Suprapartidário pelas diretas, composto 
por partidos de oposição ao governo militar, pela Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e outras entidades.

Muito embora a monumental mobilização da campanha pelas 
“Diretas Já!” não tenha resultado na aprovação da Emenda Dante de 
Oliveira, que fora derrotada por 22 votos (do total de 479 congressistas, 
seriam necessários 320 votos), a percepção de nação começava a ser restau-
rada, como se apreende da percepção de Dagnino (2004, p. 208 apud 
OLIVEIRA; MARINHO, 2012, p. 140), para quem, em substituição 
“[...] a uma tradição autoritária e hierarquizada, pode-se apontar para a 
consecução de uma nova cultura política, cujo resultado mais amplo deve 
ser a construção de uma sociabilidade também nova, pautada na reconfi-
guração da ‘dimensão ética da vida social’.”.

A profunda crise econômica que assolava o Brasil elevou a infla-
ção a 223% em 1984. O desgaste da ditadura militar propiciou a criação 
de uma frente de oposição ao regime pela realização de eleições diretas. 
O governo, todavia, resistiu e conseguiu barrar a Lei Dante de Oliveira. 
Desse modo, o sucessor do General João Baptista Figueiredo foi escolhido, 
indiretamente, pelo Colégio Eleitoral formado pela Câmara dos Deputa-
dos e Senado Federal. Em janeiro de 1985, realizaram-se eleições indiretas 
para presidente da República, nas quais Tancredo Neves foi eleito com o 
propósito de reativar o governo civil e democrático. No entanto, ele fale-
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ceu, e seu vice, José Sarney, ascendeu à presidência, chegando ao fim os 
“anos de chumbo”.

Cuiabá pós-Constituição Federal

Como descreve Ana Luiza Backes (2008), com o findar da 
Ditadura, em 1985, o Brasil passou por um processo necessário de recons-
trução ideológica, redemocratização e reorganização das forças políticas 
para resgatar direitos outrora perdidos. Quem estava na presidência da 
república era José Sarney de Araújo Costa, que assumiu o posto após o 
falecimento de Tancredo Neves e em cujos primeiros meses de gestão foi 
aberto um debate sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte. 
Com isso, Magna Carta de 1988, promulgada em 5 de outubro daquele 
ano, conhecida como a Constituição Cidadã, a sétima na história do país 
desde a independência, pois consentiu a participação social no debate 
das políticas públicas e controle social.

Nesse período, a prefeitura do município estava sob a gestão de 
Frederico Campos, empossado em 1º de janeiro de 1989. O grande evento 
que marcou sua administração, como cita Mendes ocorreu quando o papa 
João Paulo II, em sua segunda visita ao Brasil “[...] esteve em Cuiabá, 
no dia 16 de outubro de 1991, ocasião em que celebrou uma missa para 
mais de 80 mil pessoas, e encontrou-se com lideranças indígenas e com 
mais cinco mil jovens no Ginásio da Universidade Federal.” (p. 80).

Frederico esteve à frente da prefeitura até 31 de dezembro de 
1992, um tempo sem grandes investimentos relevantes para a capital em 
razão da crise financeira pela qual passava o país, provocada pelo Plano 
Collor16, marcado por uma recessão econômica corroborada pela extin-

16 Conjunto de reformas econômicas e planos para estabilização da inflação criados 
durante a presidência de Fernando Collor de Mello (1990-1992).
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ção, em 1990, de mais de 920 mil postos de trabalho e uma inflação na 
casa dos 1200% ao ano.

Em 1º de janeiro de 1993, Dante de Oliveira tomou posse como 
novo prefeito de Cuiabá. Só que permaneceu no cargo até o dia 3 de março 
de 1994, quando renunciou para concorrer ao governo do Estado, sendo 
sucedido por José Meirelles em 3 de março de 1994, que com muita difi-
culdade se manteve na função até 1º de janeiro de 1997.

No pleito de outubro de 1996, o então Deputado Federal Roberto 
França Auad renunciou e concorreu à Prefeitura de Cuiabá na legenda do 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), sendo eleito no primeiro 
turno, mas tomou posse no cargo em 1º de janeiro de 1997, cumprindo 
seu primeiro mandato até 31 de dezembro de 2000. Durante sua gestão 
ocorreu em Cuiabá uma reengenharia urbana, principalmente em rela-
ção ao paisagismo, com entrega de várias obras públicas, como parques, 
capitaneados pela Mãe Bonifácia, localizado na Avenida Miguel Sutil; e 
o Aquário Municipal de Cuiabá “Justino Malheiros”, inaugurado em 05 
de fevereiro de 2000.

Em oposição a essa pujança, a insegurança ganhou espaço, sobre-
tudo pelo empoderamento de contraventores, controladores do “jogo de 
bicho” e máquinas “caça níqueis”. Associadas às ações dessas Organizações 
Criminais (ORCRIM) tiverem destaque ações de agiotagem e da máfia 
da cobrança, levando à falência muitos empresários mato-grossenses. O 
fortalecimento dessas ORCRIM em Cuiabá se consolidou com execuções 
de comerciantes ou dos concorrentes do ilícito, muitas delas promovidas 
pela pistolagem agenciada na alcunhada “Firma”17, ou por contratação 
direta de ex-policiais, além de sequestros e roubos a banco. Esse marco 

17 Concentração de pessoas na praça Alencastro, disponíveis para quaisquer tipos de 
serviços escusos.
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histórico negativo no Estado de Mato Grosso foi oficialmente registrado 
pela denominada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos, 
realizada pelo Senado Federal em atenção ao Requerimento n. 245, de 
2004, p. 451- 455, como adiante se vê:

Em relação à ligação de máquinas caça-níqueis 
com jogo do bicho, ficou constatado que João Ar-
canjo Ribeiro foi o patrocinador do jogo do bi-
cho no Estado por cerca de 10 anos, modo como 
acumulou fortuna. A Colibri, empresa de Arcan-
jo, foi apontada como administradora do jogo ile-
gal. Com a criação das várias loterias e loterias pela 
televisão, o que fez cair a arrecadação com o jogo 
do bicho, migrou para o mercado das máquinas 
caça-níqueis. Dada a sua forte influência em todo 
o território do Estado de Mato Grosso, passou a 
conceder, como um verdadeiro poder do Estado, 
autorização para a instalação dessas máquinas ca-
ça-níqueis e de casas de bingo. (RELATÓRIO FI-
NAL CPI DOS BINGOS, 2004, p. 453).

Roberto França foi reeleito em 1º de janeiro de 2001, permane-
cendo no cargo até 31 de dezembro de 2004. Esse período foi marcado 
por diversas intervenções policiais, das instâncias tanto estaduais quanto 
federais, integradas com o Ministério Público e o Poder Judiciário, desta-
cando-se: o enfrentamento maciço às máquinas caça-níqueis desde 2001 
e a atuação especializada do Grupo de Combate ao Crime Organizado 
(GCCO) da Polícia Judiciária Civil e do Grupo de Atuação Especial 
Contra o Crime Organizado (GAECO), em resposta às ações organiza-
das pelas máfias que operavam no submundo do crime no Estado, mas 
com impacto direto sobre a vida da sociedade cuiabana, culminando na 
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“Operação Arca de Noé” e na queda do império da contravenção (RELA-
TÓRIO FINAL CPI DOS BINGOS, 2004, p. 453-454).

As investigações demonstraram que o dinheiro originado dessas 
ilicitudes financiava o sistema político com influência na sonegação fiscal, 
lavagem de dinheiro e outros crimes.

Wilson Santos sucedeu a Roberto França e tomou posse no cargo de 
prefeito de Cuiabá em 1º de janeiro de 2005, cumprindo todo o mandato. 
Foi reeleito em 1º de janeiro de 2009, mas renunciou em 31 de março de 
2010, deixando em atraso várias folhas de pagamento e servidores revol-
tos. Todavia, antes, no dia 26, havia inaugurado a Avenida das Torres, 
uma das radiais que interliga parte de Cuiabá ao centro, cortando vários 
bairros periféricos, com 12,8 quilômetros em pista dupla, quatro pontes, 
rotatórias e iluminação. Concebida ainda na administração do ex-prefeito 
(CUIABÁ..., 10 jun. 2018), foi essa uma obra de relevância que melhorou 
a mobilidade urbana dos moradores da capital mato-grossense.

A contemporaneidade cuiabana: o dilema 
entre a cordialidade e a violência

Cuiabá adentrou terceiro milênio com uma mudança no panorama 
das suas relações sociais; a violência urbana banalizada assolava a capital 
mato-grossense e trazia a reboque o dilema da propalada cordialidade e 
características de cidade interiorana em oposição ao progresso violento e 
a vocação materializada em cidade polo da região.

Gilney Viana e João Orlando Maciel (2000, p. 11) trazem em sua 
obra um mapa por meio do qual apresentam uma visão espacial da disper-
são desigual da violência nos bairros da capital em fins da década de 1990. 
No documento, constata-se que, em 1999, em Cuiabá, registrou-se uma 
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taxa de 113,8 óbitos por 100.000 habitantes (602 mortes), de cujo quan-
titativo populacional constou uma taxa de violência contra a pessoa na 
ordem de 831 ocorrências. Conforme afirmam os autores, três caracterís-
ticas se relacionavam a essa violência: “1) está em curva ascendente [...]; 
2) está cada vez mais qualificada (isto é, os crimes contra a vida crescem 
mais que os crimes contra o patrimônio); e 3) é concentrada (em 15% 
dos bairros incidem mais que 50% das ocorrências registradas)”.

Os estudiosos apontaram como corredores de violência os seguin-
tes espaços geográficos: “1) o Centro – Porto - Dom Aquino; 2) o 
CPA - Primeiro de Março; 3) o Boa Esperança – Shangrilá - Coxipó 
e 4) o Osmar Cabral - São João Del Rey – Jardim Fortaleza – Santa 
Laura.”. E marcaram como focos de violência: “1) Pedra 90; 2) Tijucal; 
3) Alvorada.” (p. 11).

Esses acontecimentos deixam clara a alteração da percepção 
dos cuiabanos, que viram em Cuiabá mudanças assustadoras, tendo a 
imagem de cidade pacata alterada para violenta, transformação ocor-
rida em menos de uma geração, pois, nos anos 70, a imprensa noticiava 
crimes e incidentes ligados ao imaginário social e ao folclore, como a 
ligação dos homicídios ao “mercado de crimes por encomenda”, o qual 
funcionava na Praça Alencastro. Esse quadro social não alterava a sensa-
ção de segurança, sendo comum as prosas de fim de tarde à frente das 
casas, as muitas dessas residências desprovidas de trancas e chaves e as 
janelas que dormiam abertas para amenizar o calor.

Para serem mais precisos, Viana e Maciel afirmam que, no início 
dos anos 90, Cuiabá adquiriu ares de cidade média, ultrapassando os 400 
mil habitantes, acontecimento que fraturou as relações de parentesco, 
amizade ou de lealdade de grupo, desestruturando o ritmo e a ordem 
anterior. Os autores indicam como provas dessas afirmações a substan-
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cial alteração nas manchetes dos jornais e nos noticiários policiais. Há, 
nessa temporalidade, a mudança da percepção coletiva da violência, que 
passou a ser vista como questão política, impulsionando a realização 
de vários eventos e iniciativas do poder público, como a I Conferência 
Estadual de Direitos Humanos (1999), na qual se propôs o Plano Esta-
dual de Direitos Humanos e a instalação da Comissão Especial Sobre 
Violência pela Câmara Municipal de Cuiabá. Essa equipe ouviu vários 
segmentos e produziu um relatório de recomendação da implementa-
ção de políticas públicas municipais mais efetivas para o enfrentamento 
e mitigação da violência.

A atuação dos movimentos ligados aos Direitos Humanos, denun-
ciando, identificando e expondo criminosos, resultou na prisão de 
agentes públicos envolvidos com as ORCRIMs, na criação de ouvidorias, 
no fortalecimento das corregedorias, na implantação e consolidação da 
polícia comunitária, na formação de unidades especializadas em repres-
são qualificada e no estabelecimento de rede de inteligência estratégica 
para a segurança pública. A UFMT teve grande parcela de participação 
nessas alterações, uma vez que, por intermédio do Núcleo Interinsti-
tucional de Estudos da Violência e Cidadania (NIEVCi), fomentou o 
debate e o estudo do fenômeno organizando seminários, ofertando cursos 
de pós-graduação para os profissionais da segurança pública e coorde-
nando pesquisas aplicadas ao campo. Integraram ou integram o NIEVCi 
os professores pesquisadores Almir Balieiro (Coronel da Polícia Militar 
do Estado de Mato Grosso – PMMT), Antônio Carlos Monteiro de 
Castro (in memorian), Clark Mangabeira, Edson Benedito Rondon Filho 
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(Coronel da PMMT), Francisco Xavier Freire, Imar Domingos Queiroz, 
Naldson Ramos Costa, Vera Lúcia Bertoline e Silvana Maria Bittencourt.

Nada mais paradoxal do que toda essa estrutura de prevenção, 
compreensão e repressão da violência gestados num lugar onde o que 
se propagava era a dita “cordialidade”. Em razão da violência banali-
zada, foi necessário implementar vários programas e ações voltados para 
a problemática. Por exemplo, criou-se o Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGIM), por meio do Decreto n. 4.771, de 26 de março de 
2009 (MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), 2009), como instância de deli-
beração e coordenação, no âmbito do município de Cuiabá, do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), formado 
com representantes do poder público e da sociedade civil. Ainda, instituiu-
-se a Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública, aprovada pelo 
então prefeito Mauro Mendes mediante a Lei Complementar n. 318/2013 
(MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), 2013), com prioridades iniciais nas 
rondas escolares e segurança de eventos e feiras livres.

A seguir, apresentamos a tabela de frequência das ocorrências de 
violência registradas pela Polícia Judiciária Civil da capital entre as déca-
das de 2007 e 2017, referente aos crimes de homicídio doloso, roubo e 
furto de veículos, para percebermos que Cuiabá está muito longe de ser 
uma cidade pacata e cordial:

Tabela 1 – Comparativo anual das ocorrências de violência registradas em 
Cuiabá de 2007 a 2017

Natureza 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017

Homi-

cídio 

doloso
206 203 205 199 231 214 202 245 232 196 142
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veículo
663 425 681 620 924 782 998 1499 1441 1430 1196

Furto de 

veículo
793 737 834 986 1198 998 947 1138 1159 1158 926

Fonte: Relatório Sinesp/PJC.

Nota: Elaborado pelo Gerie/DI/PJC.

Em que pese todo esse quadro de violência, persiste o discurso 
da cordialidade cuiabana, trabalhado no imaginário social, em oposição 
à realidade dos números apresentados.

O percurso sócio-histórico narrado neste texto propicia-nos uma 
reflexão sobre as raízes da cordialidade cuiabana, uma faceta da plura-
lidade de sentimentos afetos do povo de Cuiabá. Plasmada no traço do 
ethos de nossa gente, nos primórdios das jazidas de ouro, pela assimilação 
dos valores tradicionais ligados ao personalismo da aristocracia bicuda 
possui fortes raízes ibéricas, indígenas e negras, espraiando-se por múlti-
plas dimensões (social, econômica, política etc.).

Ao longo dos seus 300 anos de existência, Cuiabá experimen-
tou inúmeras fraturas políticas, geopolíticas, econômicas, demográficas 
e sociais, de sorte que sua consolidação enquanto pólis não foi fácil, 
bastando lembrar a fixação dos bandeirantes ao solo cuiabano, marcada 
por conflitos com os indígenas e seguida por uma disputa geopolítica, 
primeiramente entre Portugal e Espanha e, depois, entre Vila Bela e 
Cuiabá. Os cuiabanos presenciaram a “rusga”; a Guerra do Paraguai; 
uma epidemia de varíola; uma libertação de escravos sem os integrar 
à sociedade; a República; a Coluna Prestes; e as “Diretas Já”, para citar 
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alguns dos eventos históricos que acirraram os ânimos em detrimento 
da cordialidade.

Com base nisso, esboçamos possibilidade de a gênese da cordia-
lidade cuiabana estar ligada às oscilações dos acontecimentos históricos, 
decorrente dos obstáculos associados ao isolamento geográfico da cidade, 
que, por isso, carecia naturalmente de pessoas para recompor sua força 
vital. Como reter os migrantes? Com a cordialidade, ou seja, a hospitali-
dade com passionalidade, a depender das condições socioestruturais e mais 
latente em períodos de fratura exposta, como durante guerras e epidemias. 
Desses acontecimentos resultou uma solidariedade mecânica que perdurou 
mais de dois séculos a contar da fundação de Cuiabá, com características 
de sentimentos de compadrio e amizade convertidos em deveres muito 
próprios, pessoais e passionais.

A urbanização e o progresso trouxeram de carona a questão da 
violência criminal, que transformou substancialmente o modo de vida 
do cuiabano e, consequentemente, o obrigou a ressignificar sua forma de 
lidar com a realidade, alterando sua marca da cordialidade, então reduzida 
a alguns espaços de convivência (bairros mais tradicionais). Sendo assim, 
Cuiabá foi incluída na média da estatística das cidades de médio porte do 
Brasil, e a ordem pacata se foi, status que o segmento político vem envi-
dando esforços consideráveis para recuperar.

Neste ponto dos fatos, vemos que nossa questão inicial, “Como o 
quadro de violência criminal experimentado pelos cuiabanos interfere na 
vocação de cordialidade?”, possui relação direta com as variáveis “violência 
criminal” e “vocação de cordialidade”, trabalhadas em espiral, uma vez que 
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ambas se retroalimentam de maneira inversamente proporcional, levan-
do-se em conta o sentido da cordialidade cuiabana no plano mais social.

Nessa perspectiva, a cordialidade restrita ao âmbito social é 
carregada de sentimentos passionais factíveis à solução de conflitos com 
recurso da violência. Logo, entendemos que esse traço da personali-
dade do cuiabano pode facilmente se converter em atos de violência, 
hoje mais latente e dotada de uma microfísica que se espraia por toda 
a sociedade de maneira centrífuga, como dito por José Vicente Tavares 
dos Santos (2009).

Por sua vez, no plano político, ela gera os fenômenos do patriar-
calismo e do clientelismo, ingredientes perniciosos e maléficos às políticas 
públicas que deveriam, justamente, amenizar a violência criminal, antes 
a convertendo em violência política. A cordialidade política fragiliza as 
relações sociais ao primar pelas relações personalíssimas, fugindo dos 
interesses racionais e dando margem à ética aventureira. Exemplo disso 
sucedeu com o evento Copa do Mundo, que teve Cuiabá como uma das 
subsedes e foi marcado pelo desvio de milhões de reais e inúmeros polí-
ticos presos, entre eles um ex-governador, deixando de saldo uma ferida 
que rasgou e dividiu a cidade sob a forma de trilhos inexistentes de um 
Veículo Leve sobre Trilhos que não chegou.

Portanto, essa cordialidade impede a superação do personalismo e 
do paternalismo, gerando uma dependência política aos grupos econômi-
cos tradicionais e em ascensão, o que resulta nessa sociedade hierarquizada 
e desigual, mascarada por uma pseudocordialidade.

A cuiabania pura e imaculada, estereotipada na cordialidade e 
na hospitalidade não mais persiste na contemporaneidade, em face da 
excessiva fragmentação das relações marcadas pela violência criminal 
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imiscuída na passionalidade da própria cordialidade diretamente influen-
ciada pela modernização que assolou Cuiabá nos anos de 1990, fazendo 
do risco seu protagonista principal.
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POÉTICA DOS MATERIAIS NA ARTE EM CUIABÁ

Renata Carvalho Oliveira Zambom

José Serafim Bertoloto

Misturarei anáguas de viúva
Com tampinhas de pepsi e fanta uva

Um penico com água da última chuva,
Ampolas de injeção de penicilina

(Zeca Baleiro)

As produções humanas desenvolvem-se a partir de processos 
criativos. A criatividade é uma necessidade do homem, e ele a mobi-
liza para superar os obstáculos com que se depara, sobretudo aqueles 
que, ao longo de sua existência, estão relacionados a sua sobrevivência. 
Assim, produz máquinas que facilitam seu trabalho; realiza descobertas 
que curam doenças; cria rituais que tratam do que lhe é desconhecido e 
apaziguam sua alma perante as próprias questões. A pessoa permanen-
temente produtiva desenvolve no sentido da relação social de produção 
se desenvolve mediante o que conhecemos por cultura, encontrando-se, 
dessa forma, em estado constante de formação e transformação em face 
da vivência decorrente de todos os fatores intrínsecos, ou seja, históri-
cos, sociais, políticos e econômicos.

Nesse sentido, a produção artística ocorre também por meio de 
todos os elementos que permitem a constituição desse indivíduo, que 
apresenta em suas obras os traços de sua cultura. Por sua vivência, o artista 
aprimora as características que compõem sua poética, materializando-as 
por intermédio de sua produção e das relações que estabelece em sua rotina 
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com seu ambiente (macro e micro), produzindo seu universo poético, por 
sua vez constituído por variados recortes de um vasto universo criativo.

Com o que nos relacionamos mais continuamente em nosso dinâ-
mico cotidiano contemporâneo? Seria com pessoas ou estamos cada vez 
mais envoltos em relações próximas e diretas com objetos? Ou, ainda, são 
estes os mediadores de outras relações com outras pessoas? Dizer que os 
objetos estão eventualmente mais presentes e são necessários ao desenrolar 
de nossa vida diária não seria exagero nos dias de hoje. Cada vez mais nos 
vemos cercados por máquinas e objetos que facilitam as tarefas mais comuns 
do dia a dia, otimizam o tempo, encurtam distâncias e, mesmo, muitas 
vezes nos tiram do sério – em geral pela falta de habilidade em operá-los. 
Ademais, cercamo-nos de informações que surgem de modo subjetivo das 
relações que firmamos cotidianamente com tais objetos, vemo-nos sepa-
rando, guardando e acumulando coisas, restos, embalagens, informações 
etc. São cadernos da infância, embalagens dos presentes recebidos e até 
aquilo de que nos desfazemos com facilidade destinamos à lixeira esteve 
presente por dado período em nosso cotidiano. No desenrolar de nossa 
rotina, é claro que lidamos com todos esses objetos da mesma forma que 
lidamos com a enxurrada de sons, imagens e informações com que somos 
bombardeados diariamente. De certo modo, todas essas coisas compõem 
nosso universo e, ao mesmo tempo em que as construímos, somos também 
construídos por elas. Nosso fazer e pensar operam por e através dos objetos, 
sons, imagens e informações por nós produzidas, digeridas e reprograma-
das ao reprogramarmos todos os objetos, sons, imagens e informações que 
nos circundam. Então, criamos e colocamos em circulação outras coisas, 
muitas vezes inimagináveis em tempos atrás, criações essas nascidas de 
novos modos de vida e necessidades que nós mesmos suscitamos. Giulio 
Argan (1992), toma como ponto de partida os trabalhos de K. Schwiters, 
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para tecer importante ponderação sobre essa grande variedade de coisas 
recolhidas, armazenadas e combinadas:

As coisas recolhidas e combinadas por Schwiters, no quadro que 
vem compondo, foram descartadas pela sociedade por não servirem mais, 
por terem cumprido suas funções; nem assim deu-se ela ao trabalho de 
destruí-las, pois, para a sociedade “de consumo”, a realidade se divide 
entre o a-consumir e o consumido. Não há nada de lastimável ou paté-
tico no gesto de recolhê-las, e não porque este venha a revelar alguma 
sua beleza secreta e ignorada. Mas, por serem coisas “vividas”, compo-
rão no quadro, com outras coisas igualmente “vividas”, uma relação 
que não é a consecutio lógica de uma função organizada, e sim a trama 
intrincada e, no entanto, claramente legível da existência. Ou, talvez, 
do inconsciente que, como motivação profunda, determina o fluxo 
incoerente da vida cotidiana

Na atualidade, a grande diversidade de linguagens artísticas 
incorpora uma multiplicidade ainda maior de materiais componentes do 
universo produtivo do artista, que, por sua vez, faz uso de objetos vários 
extraídos em grande parte do próprio cotidiano. Ele se vê atravessado 
por todas as imagens, sons, objetos e informações ordinárias e, envolto 
por eles, procura reprogramá-los numa linguagem que lhe seja fami-
liar. Cada artista realiza a seu modo um recorte desse universo, algumas 
vezes caótico, a fim de materializar sua experiência, seu pensar por meio 
da arte: “[...] no seu ato criador, o artista é um fabricador de ideias, um 
construtor de mundos, um disseminador de ilusões. Cada um, dentro 
de uma linguagem específica da arte, constrói verdades [...]” (BERTO-
LOTO, 2006, p. 79). Como num movimento antropofágico, o artista 
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se vale de materiais ordinários cotidianos para gerar outras imagens de nós 
e de nosso meio.

A produção artística ocorre de diversas maneiras, variando incan-
savelmente de artista para artista seja na linguagem, no modo de fazer, nos 
formatos, na temática, seja nos materiais. Cecília Salles (1998) afirma que, 
para produzir, o artista se vale de variados recursos que fazem parte de seu 
fazer artístico, estabelece meios de organização (muitas vezes desorganiza-
damente) para desenvolver seu trabalho; seleciona, guarda, acumula (coisas, 
ideias, imagens, lembranças, sabores, sons e cheiros); elabora textos, esbo-
ços; projeta, rascunha, observa. Tudo o que desperta seu interesse compõe 
seu acervo de imagens, alimentam seu universo criativo. Conforme discu-
tido anteriormente, tais imagens, na acepção de Belting (2007), podem ser 
imagens táteis, olfativas, gustativas etc, que se convertem em acervo para 
a produção guardada em cadernos, anotações ou apenas na memória, até 
serem acionadas em algum momento.

É por pensarmos na variedade de modos de fazer e de materiais 
existentes nas artes visuais na cena contemporânea que elegemos aqui 
alguns artistas de Mato Grosso que se destacam por suas ações nesse campo, 
inovando, experimentando e promovendo novas experiências no âmbito 
das artes visuais.

Adir Sodré, artista cuja formação se liga ao movimento de animação 
cultural promovido, na década de 70, pelo Ateliê da Fundação Cultural, 
foi aluno de Dalva de Barros e imprime em seus trabalhos a marca de um 
desenho primoroso, irreverente, erótico, detalhista, irônico, bem-humo-
rado, crítico, além de um colorido luminoso. Entretanto, em meio ao 
esperado e conhecido de seus trabalhos, Sodré se destaca também pelos 
objetos em que interfere, por suas ações de pintura performática e pelas 
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instalações como a realizada na exposição Conexão Nacional de Artes 
Visuais em Mato Grosso1, em 2012.

O artista desenha rápido sobre objetos utilitários ou decorativos 
do nosso cotidiano, dando-lhes uma nova vestimenta ou deslocando-os 
da função primeira, ou seja, dotando-os de funções que não lhes cabiam 
até então. Artista que se entrega em suas ações performáticas e na feitura 
de suas obras. Em seus happenings performáticos, embalado por um som 
vibrante e realizado à luz velas, executa uma pintura gestual desenhada 
pelos contornos e escorrida pela liquidez do solvente no pigmento. São 
obras de grandes dimensões e temáticas variadas, sempre contemplando 
questões do contexto vigente. Adir pintou também personalidades como 
Nina Hagen e Roberta Close.

Figuras 1 e 2 – Arte visual de Adir Sodré em telefone antigo e 
caneca de louça

Fonte: Sodré (2010; 2010).

Embora o homem utilize a parede como suporte para expressar 
sua arte desde os primórdios de sua existência, precisamente no Paleo-

1 Tal exposição contou, ainda, com trabalhos de Gervane de Paula e Adir Sodré, repre-
sentando Mato Grosso; Flávia Vivacqua, São Paulo; e Yuri Firmeza, o Ceará.
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lítico Superior, de quando temos notícia das primeiras manifestações 
artísticas humanas, o grafite, a duras penas, veio conquistando seu espaço 
no âmbito artístico especialmente na cena contemporânea e, sobretudo, 
a partir de Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Além dos trabalhos em 
murais realizados, nos anos 80, por artistas locais, a exemplo de Benedito 
Nunes, Gervane de Paula e Jonas Barros, entre outros, contamos em Mato 
Grosso grafite de Babu Seteoito e Cleiton Soares (o Amarelo). A técnica, a 
temática e a linguagem características do grafite, repleto de atributos urba-
nos, encontram seu espaço no cenário artístico mato-grossense em meio a 
tantas mangas e cajus. Os trabalhos desses artistas, ultrapassando os limi-
tes do seu lugar ordinário, saem dos muros e paredes das ruas e colorem a 
tela, o papelão e a madeira, para adentrar o museu e a galeria2. A Mostra 
de Arte Contemporânea de Artistas Mato-grossenses, realizada em 2013 no 
Pavilhão das Artes e na qual foram expostos trabalhos de Babu e Amarelo, 
contou ainda com a presença de trabalhos dos artistas: Almira Reuter, Here 
Fonseca, Juares Lonardoni, Leda Maira, Luis Segadas, Mari Gemma, Natan 
de Oliveira Ferreira, Rosylene Pinto, Wagner Tomaz e Valques Rodrigues.

2 Em duas ocasiões recentes, os trabalhos desses artistas foram apresentados: na Mos-
tra de Arte Contemporânea de Artistas Mato-grossenses, realizada em 2013 no Pavi-
lhão das Artes, e em Invisíveis: Exposição Coletiva de Grafitti Art, realizada em 2012.
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Figura 3 – Sem título.

Fonte: Seteoito (2012).

A apresentação das obras de Babu Seteoito e Cleiton Soares em 
um “circuito oficial” de artes foi possível por causa das propostas de novas 
iniciativas de curadoria e da existência de um movimento que procura 
conhecer e apresentar o que tem sido produzido de novo, de diferente 
por aqui. O novo não necessariamente surge com novos rostos, mas 
estes existem. São exemplos deles não pessoas naturais de Mato Grosso, 
mas também aquelas que se fazem mato-grossenses. Outras figuras se 
neste cenário, alguns dos quais apresentam variações em seus trabalhos, 
lidando ordinariamente com materiais e formas tradicionais dentro do 
universo das artes visuais.

Jonas Barros, artista cuiabano de tendência realista, dedicou-se 
primorosamente a trabalhos cuja principal referência são os remansos e 
fundos de rio com seus peixes e seixos multicoloridos. O fundo dos rios 
é abordado por Barros com grande proximidade, feito um close admi-
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rado e curioso por descobrir os mistérios sob as águas. Suas produções, 
protagonizadas pelo rio e tudo o que nele existe, trata das águas, pedras e 
peixes, estes últimos, por vezes, apresentados pelo artista de maneira diversa 
ao habitual: já nos anos 90, adquiriram outros volumes e texturas, pape-
lão, alumínio, lona e madeira, materiais ordinários que estando à mão do 
artista se tornam elementos constitutivos das obras.

Figura 4 – Peixe

Fonte: Barros (1992).

Jovens artistas, dentre os quais Juarez Lonardoni e Luis Segadas, 
realizam pesquisas estéticas utilizando materiais de descarte, sobretudo 
resíduos sólidos de consumo doméstico. São embalagens variadas de produ-
tos consumidos diariamente que configuram a matéria para a execução de 
suas obras. Segadas ainda se empreende no universo das mídias digitais, e 
suas pesquisas e experimentações constituem um trabalho interessante e 
pioneiro no Estado. Apropria-se de imagens de obras de outros artistas e 
as reconfigura digitalmente, consubstanciando nova leitura. Ainda, realiza 
intervenções nos espaços urbanos da cidade, produzindo uma composição 
temporária com os objetos que encontra pelas ruas e em terrenos baldios. 



122 123

Projeto Ouro & Mel

Todos os seus trabalhos são registrados em fotografias e compõem seu 
acervo de imagens e referências para produção. Suas próprias imagens, 
assim como as de outros artistas, sofrem interferências digitais.

Híbridos # Resignos foi sua primeira mostra, realizada em maio 
de 2013, na galeria do SESC Arsenal em Cuiabá. Para a exposição, o 
artista se apropriou de imagens de trabalhos de artistas mato-grossenses 
e os apresentou em grandes painéis expostos a interferências digitais e a 
um jogo de sobreposição de luzes e formas que interferiu mais incisiva-
mente nas obras, tornando-as ainda mais dinâmicas.

O processo de manipulação digital ao qual foi exposto “Inter-
venções urbanas”, denominação dos trabalhos de Segadas consiste, 
inicialmente, de uma composição realizada em um espaço aberto qual-
quer da cidade. Então, ao identificar em suas itinerâncias uma área de 
entulho ou despejo e os organizar a sua maneira, ele fotografa. A inter-
ferência permanece no local por tempo indeterminado, a manutenção 
da composição não é intenção do artista, o registro se dá por meio da 
fotografia e das inúmeras leituraspossíveis manipulação digital. Nessa 
perspectiva, constituem os materiais dessa produção artística, o lixo e 
os entulhos, assim como as fotografias que captura e demais imagens de 
que se apropria.
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Figuras 5 e 6 – Composição com objetos encontrados e Imagem da composi-
ção com interferência digital

Fonte: Segadas (2012).

Por esse mesmo caminho se envereda Pellegrim, artista autodi-
data que realiza pesquisas estéticas com diferentes temas e linguagens, 
também se empreende no universo das mídias digitais, transitando pela 
Toy Art, Land Art, vídeos instalações, desenho, pintura, gravura, objetos 
e poesia. Apresentou em 2012, no Prêmio Jovem Arte Mato-Grossense, a 
obra Coisas que Vi, uma montagem de fotografias sobre painel, todas elas 
tendo passado por um processo de manipulação digital. Outro trabalho 
apresentado na mesma ocasião foi InVersoes, uma videoinstalação na qual 
imagens fotográficas previamente selecionadas e manipuladas digitalmente 
são projetadas sobre uma pedra. É esse um caso de mídia digital, produto 
do desenvolvimento tecnológico humano, compartilhando o primeiro 
suporte de produção artística utilizado pelo homem.
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Figura 7 – Coisas que vi

Fonte: Pellegrim (2012).

Lupércio dos Anjos desenvolveu incrível habilidade com a tesoura 
no recorte das latas que recolhe pelas ruas de Nobres/MT, onde reside. 
Com ar ingênuo, suas peças – inicialmente produzidas a fim de suprir 
necessidades práticas da vida cotidiana – ultrapassando os limites do utili-
tarismo e marcando presença em exposições e residências de todo o país. 
De suas mãos habilidosas surgem lamparinas e lampiões, carros, fogões 
e ratoeiras, bem como outros utensílios domésticos. Com maestria, dos 
Anjos nos brinda com a alegria de suas cores e a beleza das formas impri-
midas em seus objetos. Extrai do abandono do descarte a capacidade de 
ressurgir. De modo singelo, nos ensina o valor das coisas.

Figura 8 – Peças de lata

Fonte: Anjos (2014).
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Outro destaque é Regina Pena, artista que realiza trabalhos figu-
rativos em pintura, de colorido luminoso e que remete a fauvistas, por 
exemplo, Matisse, celebrando coisas corriqueiras da vida nas pequenas 
cidades do interior do Brasil; no seu caso, Chapada dos Guimarães/MT.

A sensibilidade pictórica de Pena se estende aos trabalhos que 
realiza com assemblagens, técnica que consiste em alternar e misturar à 
pintura colagens de materiais e objetos variados. Com essas produções, a 
artista nos apresenta outro universo no qual transita. Peças sem finalidade 
utilitária; bonecos; nichos; estandartes compostos por materiais diversos, 
como restos de molduras, madeira, plástico, fotografias, arame, recortes e 
tampas de garrafa, tudo isso compõe o corpo de suas obras, nas quais, ainda, 
integra um sincretismo de ideias. A cor, no entanto, permanece, sobrevive 
a essa mudança, continuando e fortalecendo a expressividade da artista.

Figura 9 – Sem título

Fonte: Pena (2006).
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O trabalho de Regina Pena revela uma profusão de informações 
captadas sensivelmente por ela, que se dedica profundamente a essa 
pesquisa estética, valoriza as construções de novos objetos a partir da 
desconstrução daqueles tornadas lixo, as sobras produzidas pela socie-
dade, e que, nas palavras da crítica Aline Figueiredo (2010, p. 13), “[...] 
se lança a questionar a estética do desperdício, do lixo tecnológico, algu-
mas vezes com inventos, ou melhor, com desinventos, frutos de uma 
engenharia inútil.”.

A artista Rita Duarte graduou-se em Licenciatura em Artes pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, após 18 anos na capi-
tal fluminense, retornou a Cuiabá desenvolvendo suas pesquisas em um 
ateliê próprio no centro da cidade. Duarte apresenta uma linguagem 
própria mesclada de elementos e referências urbanas e atuais. Recorre a 
impressões, recortes, fotografias, pinturas e desenhos para compor seus 
trabalhos. Por vezes, suas telas são rasgadas e assemblagens se sobrepõem 
às impressões, desenhos e pinturas sobre a telas.

Figura 10 – Sem título

Fonte: Duarte (18 mar. 2013).
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Outro modo de pensar e fazer arte se associa aos artistas mato-
-grossenses envoltos por pesquisas e produções desenvolvidas nos próprios 
ateliês. O Coletivo à Deriva, composto por artistas de todas as linguagens 
e por não artistas, surgiu em 2009 dentro de um grupo de pesquisa do 
programa de mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO) 
da UFMT. Desde então, vem realizando itinerâncias e intervenções pela 
cidade de Cuiabá, agregando pessoas, promovendo encontros, trocando 
ideias e fazendo arte. Une em suas ações, que interferem na paisagem urbana, 
artistas de todas as linguagens e pessoas interessadas em participar. Música, 
dança, pintura, desenho, performances e literatura compõem o universo 
pelo qual as ações do coletivo transitam. Propõe inovações no modo de 
fazer e pensar a arte na cidade. Estabelece relações entre um grande grupo 
de produtores de modo horizontal, anulando hierarquias, facilitando rela-
ções. Insere os participantes em linguagens variadas, propõe novos olhares 
sobre a cidade, sobre o pensar e viver a arte, amplia os olhares e aproxima 
arte e vida, como atores indissociáveis. O trabalho do grupo foi premiado 
em 2012 no Prêmio Jovem arte Mato-Grossense, promovido pela Secre-
taria de Estado de Cultura. Concorreram ao prêmio artistas de toda a 
região Centro-Oeste.

Adiante, procuramos adentrar o universo criativo de alguns artistas 
para conhecermos um pouco seu processo produtivo e como os elementos 
soltos, pertencentes a um mundo comum, dialogam com a sensibilidade 
do artista e compõem o universo criativo de cada um.

Almira Reuter

Almira Reuter é mineira radicada em Mato Grosso desde 1967. 
Motivada pela movimentação artística no Estado, iniciou sua trajetória 
artística no campo das artes visuais, em 1986. Suas obras, de tendência 
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primitivista, são também claramente expressionistas. Cenas carregadas de 
cores e de personagens marcantes nos revelam uma grande carga emocio-
nal, que ultrapassa os limites de uma representação distanciada do tema 
eleito por ela. A artista enfatiza que seus trabalhos repletos de persona-
gens não fazem retratos de pessoas ou de cenas, pintando emoções. Tem, 
assim, a intuição como caminho para sua arte, sendo esse o modo como 
sabe e gosta de trabalhar.

Cercada pelos cuidados excessivos da mãe e com sérias dificulda-
des para aprendizagem, durante sua infância, Reuter encontrou refúgio 
em um mundo próprio, criado por ela. Passava horas admirando as 
paisagens, as cores e os animais, construindo e colorindo seu universo 
particular. A observação e imaginação desenvolvidas pela artista contri-
buem para, ainda hoje, realizar em seus trabalhos leituras do que a cerca.

Reuter não tem por hábito rascunhar e projetar suas obras, 
fazendo de si um baú de emoções e memórias que são constantemente 
materializados em sua arte. Desse modo, produz desenhos, pinturas e 
assemblagens e, além da tela e da tinta, utiliza-se de tecidos, juta, foto-
grafias e, ainda, de outros elementos que na opinião da artista têm grande 
carga emotiva e contribuem para a constituição de seu projeto artístico. 
Toma posse de objetos, como o candeeiro utilizado em Reminiscências de 
Cuiabá (2000) e também serve de suporte e integra a obra como elemento 
fundamental, que de modo lúdico apresenta a face saudosista da temá-
tica abordada pela artista. A obra conta ainda com desenhos, pinturas e 
colagens de materiais variados.
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Figura 11 – Reminiscências de Cuiabá

Fonte: Reuter (2000).

Os objetos e materiais escolhidos são convocados a imprimir a 
marca da artista na própria produção, no que contribuem expressivamente. 
O candeeiro, presente nas noites dos muitos anos em que viveu na mata; 
as chitas das roupas; a juta remetendo aos antigos sacos de estopa; o lixo 
e a droga postos lado a lado no universo de problemas sérios de nossa 
sociedade permeiam os trabalhos de Reuter. Os materiais atrelam-se às 
histórias que vivencia e também a outras, contadas por outras pessoas, 
por obras literárias (ficções e fatos históricos). Contudo, dedica-se comu-
mente a produzir a partir de suas imagens afetivas. São as experiências de 
vida, por vezes traumáticas, como a retratada em Minha Experiência com 
o Choque elétrico (2011), e outras nostálgicas e reflexivas, como em O 
santuário da família (2012), que povoam o fazer da artista, sempre pronta 
a nos dizer alguma coisa.
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Figuras 12 e 13 – Detalhes de O santuário da família

Fonte: Reuter (2011).

Benedito Nunes

Benedito Nunes faz parte daqueles artistas que iniciaram suas 
atividades no Ateliê Livre da Fundação Cultural, no final da década de 
1970 ali permanecendo até encontrar um estilo próprio e inconfundí-
vel. Chegar ao ateliê foi um grande passo em sua vida, na verdade, uma 
importante ruptura, uma vez que abandonara seu meio de subsistência, 
o ofício de mecânico de veículos.

Em sua trajetória artística, buscou aproximar a temática de 
seus trabalhos àquilo que estava mais próximo dele, razão pela qual as 
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paisagens regionais e as cenas que presenciava dia a dia na cidade cons-
tituíram seu acervo de imagens para a produção. Por muito tempo, seus 
desenhos e pinturas se dividiram, pois, entre paisagens do cerrado e cenas 
do cotidiano, mas, Nunes percebeu que os trabalhos que traziam aquelas 
primeiras temáticas tinham grande aceitação no mercado, às quais dedicou, 
portanto, muitas das suas criações. Sobre o processo de realização dessas 
obras, o artista revela que pintá-las representava um momento de “retiro 
espiritual” no cerrado, para onde era transportado. Ali, sentia toda a ener-
gia do lugar e se descobria, por exemplo, envolto pela lixeira: árvore típica 
muito abundante na região, nasce frondosa e tem folhas ásperas, resseca-
das e contorcidas pela escassez de água, fazendo-se presente em todas as 
cenas de paisagens do cerrado pintadas pelo artista.

Essas folhas também figuram nas instalações de Nunes, aliás, outra 

linguagem bastante por ele utilizada. Folhagem em chuva (2006), cujo 
elemento temático é a folha da lixeira, é um de seus trabalhos inscritos 
nessa categoria. Para desenvolvê-lo, faz uso de um tipo de lona, geralmente 
utilizado para cobrir caminhões e popularmente conhecido como “ence-
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rado”, que recorta no formato de grandes folhas da lixeira. Então, pinta-as e 
as organiza a fim de compor sua criação, distribui sobre elas delgada camada 
de fios de nylon, a qual, pela distância e pelos efeitos da luz, sugere a existên-
cia de fina chuva caindo sobre as folhagens. A folha da lixeira é apresentada 
em toda sua grandiosidade, viçosa e repleta de vida trazida pela chuva, dessa 
forma, antes de ser contorcida, ressequida pela aridez do tempo de seca, muito 
comum no segundo semestre do ano em Mato Grosso.

Figura 14 – Folhagem em chuva

Fonte: Nunes (2006).

Antes mesmo de se dedicar às pinturas com a temática do cerrado, 
Benedito Nunes se ocupava de temáticas expressivas de cenas do cotidiano. 
Com o olhar atento ao movimento circundante, captava sutilezas do dia a 
dia disso resultando rascunhos que, rabiscados durante suas andanças pela 
cidade e em qualquer pedaço de papel de que dispusesse, foram posteriormente 
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transpostos para as telas. Nunes nunca abandonou suas cenas urbanas e 
recentemente vem se debruçando em produções voltadas mais fortemente 
para cenas cotidianas nas cidades, mas agora contemplando novos forma-
tos em seu fazer artístico. Essas inovações, que introduziram mudanças 
no estilo do artista, ocorreram, inicialmente, de modo sutil. Ele não aban-
donou seu suporte usual, continua a trabalhar sobre papel, tela ou jeans, 
porém suas paisagens e cenas cotidianas adquirem contornos. Em sua 
rotina diária, o artista se vale de recursos variados para guardar ideias de 
projetos a serem desenvolvidos, fazendo uso de anotações, registradas sob 
a forma de imagens ou, mesmo, de escritos, que comporão seus futuros 
trabalhos. Muitas vezes, na urgência para não as perder, utiliza as paredes 
de seu ateliê como suporte de registro dessas memórias.

Os ambientes pelos quais o artista transita e lhe servem de temá-
tica rendem mais do que cores e formas ao seu processo criativo; sons que, 
de modos distintos, porém marcantes, se propagam pelo cerrado e pela 
cidade também povoam seu imaginário e o conduziram a agregar sensações 
auditivas às obras com suporte bidimensional. Em um projeto deno-
minado Barulhismo, que resultou na exposição individual denominada 
Barulhismo no Cerrado3, Nunes procurou captar nas imagens os ruídos, 
as vibrações do cerrado, seu retiro espiritual, ou da cidade: as onomato-
peias, o burburinho do raspar das folhas das lixeiras, os sons do vento e 
dos pássaros escondidos entre folhas, os barulhos dos carros, o falatório 
nas ruas e as exposições e as batidas de tamancos pelas calçadas. O fervi-
lhar de imagens criadas a partir de uma memória auditiva lançada a uma 

3 Barulhismo no Cerrado: Exposição individual de Benedito Nunes realizada entre abril 
e junho de 2006, no Museu de Arte e de Cultura Popular (MACP) da UFMT, Cuiabá.
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experiência pictórica que encontra equilíbrio entre cores e formas. Todos, 
agora, conseguem também ouvir.

A intenção de apresentar o objeto de interesse a partir de outros 
sentidos além da visão não é novidade no universo artístico de alguns 
artistas os impressionistas, que buscaram registrar os efeitos temporá-
rios da luz sobre os objetos; os futuristas, o movimento das máquinas; 
e os da Pop Art, que recorreram a onomatopeias. De tudo isso resulta-
ram colagens e texturas; onomatopeias entre desenhos e pinturas; sons 
em meio a objetos e instalações. O relevante nessa alteração do interesse 
do artista quanto ao modo de produzir se revela por meio do trânsito 
que se propôs a fazer. A partir do Barulhismo, Nunes nos apresenta sua 
capacidade de reinventar o próprio fazer. Sua Cuiabana Pocotó (2006) 
integra esse fazer “atualizado”, adquirindo outros contornos. O suporte 
é o MDF, e o desenho e a tinta permanecem, mas como coadjuvantes 
de uma cena maior: os sons dos tamancos da cuiabana de lata são os 
atores principais.

Figura 15 – A Invenção – Cuiabana Pocotó

Fonte: Nunes (2006).
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Desde 2003, quando morava na cidade de Várzea Grande, vizinha 
a Cuiabá, Benedito Nunes tinha por hábito armazenar em sacolas plásticas 
latas de óleo e querosene que a família consumia. Com o tempo, isso se 
tornou um problema, pois as sacolas se rompiam, e o artista resolveu abrir 
a latas para transformá-las em chapas. O que, no início, foi uma atitude 
com fins de organização doméstica, rendeu a matéria-prima para uma 
produção artística. As latas in natura, que depois de prensadas mantive-
ram intacta a pintura original, com todos os seus grafismos e informações 
sobre os produtos, passaram a fazer parte do repertório poético de Nunes. 
Nesse período, ele produziu os primeiros moldes do que se tornaram suas 
mulheres de lata, apresentadas no suporte bidimensional do jeans ou da 
tela e no suporte tridimensional de esculturas de tamanhos variados. O 
colorido e as informações contidas nas latas com certeza são critérios de 
sua seleção e o auxiliam nos recortes e criação dos personagens.

Figura 16 – Mulher Prateleira

Fonte: Nunes (2012).
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Inserido num universo de materiais ampliados que vão além 
de lápis, papel, tinta, pincéis e suportes bidimensionais convencionais, 
Nunes desenvolve também desenvolve trabalhos com papelão, madeira 
e latas de tinta.

Criança de natureza inquieta nutria grande paixão por carros e 
ganhava de seus pais carrinhos de plástico, que, no entanto, não o satis-
faziam por completo em suas brincadeiras. Sendo assim, passou a fazer os 
próprios carrinhos de papelão e em cujo interior guardava uma riqueza 
de detalhes ausente nos de plástico. Essa paixão antiga nunca fora aban-
donada, tanto que na vida adulta ele trabalhou por muitos anos como 
mecânico de automóveis, quando, em dado momento, resgatou o objeto 
de se interesse e Nunes passou a produzir uma série deles.

Há outros artistas que também utilizam como temática objetos, 
cenas e costumes contemporâneos. O norte-americano Tom Sachs (1966), 
por exemplo, produz releituras de ícones da atualidade, sobretudo obje-
tos de desejo, consumo e serviços suscitados pela mídia e pelos costumes 
atuais. Extremamente elaboradas, suas peças são concebidas com base 
em conhecimentos próprios da engenharia, porém todas as suas obras 
são confeccionadas com materiais ordinários, banais, de pouco valor.

A Tiffany Glock model 19, de Sachs, produzida em papelão e em 
tamanho natural, ou seja, nas medidas da peça original; e os carrinhos 
de Benedito Nunes, feitos com o mesmo material, só que em miniatura, 
dialogam com proximidade. Ambos os artistas apresentam uma faceta 
bastante comum da arte contemporânea, relacionando-se com a criação 
de desejos suscitados pelo modo de vida atual, pelas grandes indústrias e 
pelos veículos de comunicação. Ao sustentar tal afirmativa, Sachs revela4 
que sua Tiffany foi confeccionada antes mesmo que ele tivesse condições 
financeiras de comprar uma arma. A Glock de Sachs e os carrinhos de 

4 Em palestra proferida por ocasião da exposição Em Nome dos Artistas, realizada no 
ano de 2011, no prédio da Bienal em São Paulo.
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Nunes são objetos de desejo que representam traços marcantes da cultura 
e se inscrevem não só no universo particular dos artistas, mas também 
na coletividade.

As transformações e aproveitamentos de materiais realizados por 
Benedito Nunes são possíveis devido à natureza curiosa e observadora do 
artista, que sintetiza e organiza as impressões sentidas em face do que o 
cerca e dos modos de vida que observa. O que passa pelo seu olhar fica 
guardado e é mantido com riqueza de detalhes, sendo transposto para 
seus trabalhos com muita sensibilidade. Suas obras revelam traços de sua 
postura diante da vida: ele se posiciona, escolhe a beleza da cena cotidiana 
presente nos atos ordinários, como o andar das mulheres e o soar dos seus 
tamancos, os sorrisos dos comerciantes, os reflexos de gotas d’água à luz dos 
carros. Também, nos restos produzidos, descartados e desvalidos de valor 
de consumo, os trabalhos de Nunes transpõem as barreiras do “desuso” e 
se transmutam em outras coisas, encenam outras histórias, disso surgindo 
mulheres, rostos, carrinhos, corpos e diversos objetos artísticos. A junção 
de elementos desprovidos de valor de mercado e de uso, como aros de latas 
de tinta, latas, papelão e restos de madeira, adquirem novo sentido e, pelas 
mãos do artista, apresentam o que de melhor ele pode oferecer, isentas do 
pesar de sua história de descarte e desuso. Ainda assim, sem ignorá-la, os 
materiais selecionados em suas criações tomam a vida com bom humor, 
fruto do viés de otimismo que o artista escolhe incorporar.
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Figura 17 – Rosto.

Fonte: Nunes (2012).

Gervane de Paula

Se faz arte contemporânea aqui, porém não é a mesma que se faz 
em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Em cada lugar ela tem uma carac-
terística distinta, não só na questão da argumentação, do tema, como 
também do uso dos materiais. A nossa arte é verdadeira e se utiliza dos 
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materiais que a gente tem disponível aqui. Então, é uma arte que tem 
limites, mas forte, verdadeira e consegue interagir com qualquer público. 
(DE PAULA, 2010).

Gervane de Paula compõe a chamada segunda geração de artis-
tas mato-grossenses, formada pelo ateliê livre sob os cuidados de Dalva 
de Barros, possuindo expressiva participação nos cenários artísticos do 
Brasil e do exterior. Sua obra consiste no estabelecimento de interessante 
diálogo entre a cultura popular regional, evidente, sobretudo no início de 
sua carreira, e os movimentos de arte nacionais e internacionais. Gervane 
procura estar em comunicação com a cena contemporânea mundial de modo 
autêntico e traz à tona as especificidades daquilo que compõe e propor-
ciona sua produção, tratando do que é legítimo a sua poética, estabelecendo 
relações intensas com questões inscritas em uma ampla rede de conexões.

Figura 18 – Pantanal

Fonte: De Paula (2012).

Muitos artistas comumente começam a pensar sobre a própria 
produção a partir de um material ou objeto que os instiga, a exemplo de 
Benedito Nunes, Lara Matana e Vitória Basaia, os inquieta de tal forma, 
que precisa ser manipulado, transformado. Em Gervane, no entanto, perce-
bemos outra via de criação. Os objetos, figurando abundantemente em 
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suas obras, são convocados a atuar a partir de um pensamento princi-
pal e inquietador. São cadeiras de alimentação de crianças, suvenires do 
Pantanal, para-brisas de carros, latas, madeira, borracha, pneus, bacias, 
peixes, mesas, cadeiras, tecidos, régua, pedra, tijolo, todos convidados para 
protagonizar um enredo já imaginado pelo artista, que realiza também 
experimentos com recursos tecnológicos de vídeo, fotografia e sons.

Por meio desses materiais, o projeto poético do artista adquire 
um corpo. Dono de produções multicoloridas, Gervane se revela grande 
colorista e parece cada vez mais abdicar do desenho para valorizar as 
cores, cuja força e luminosidade interagem com a força das cores desta 
região ensolarada.

Desse modo, a partir de uma ideia, de uma intenção, ele sai à 
captura dos materiais capazes de satisfazer sua necessidade de composi-
ção da obra. Durante a produção, depara-se com obstáculos, e o trabalho 
adquire sua forma final, definitiva não na ideia inicial do artista, mas 
sim no processo.

De espírito crítico e de humor agressivo, imprime essas marcas em 
seus trabalhos. Adquire licença para tais críticas, incluindo-se em muitas 
delas. Atento a questões postas na sociedade (política, drogas, arte etc.), 
produz a partir de temáticas muito variadas, chegando mesmo a dizer 
que o assunto é somente um pretexto; o que vale é a estética. Logo, elege 
seus temas a partir de interesses variados, notícias, livros, fotografias, 
festas populares e religiosas, brincadeiras infantis, elementos da icono-
grafia de Mato Grosso, sempre seguindo uma linguagem estética que lhe 
é característica e marcante.
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Embora tenha se iniciado na carreira precocemente, aos 15 anos, 
ainda mantém uma produção vigorosa e disciplinada, trabalhando diaria-
mente e buscando novos desafios a serem superados, com isso trilhando 
outros caminhos em meio ao desconhecido. Assim iniciou sua pesquisa 
estética com os materiais hoje comumente identificados em suas produ-
ções e caracterizadores de sua poética. A partir disso, passou a introduzir 
em seus modos tradicionais de produção, baseados inicialmente num estilo 
primitivo e bidimensional, objetos, suportes e temáticas variadas.

Essa transformação em seus modos de pensar e produzir, que ocor-
reu entre os anos de 1990 e 2000, deu-se de maneira consciente. Gervane, 
atento à produção nacional e internacional, buscou se superar, adentrar 
novos desafios, a se retirar de sua zona de conforto, tamanha era a sua 
necessidade de realizar diferentes experiências estéticas.

Em seus trabalhos, assim como nos da maioria dos artistas de sua 
geração, esteve presente a representação de elementos relativos à constitui-
ção de uma iconografia local. No entanto, entre mangas, peixes, cerrado 
e cajus, o tuiuiú se tornou uma marca dos trabalhos de Gervane em razão 
da forma e das cores pelas quais é apresentado, extrapolando e pondo em 
discussão a banalização desses elementos. Nesse sentido, o artista declara 
seu posicionamento diante de uma arte que se encontra estagnada, presa 
a um estilo pictórico e que não avança devido a questões referentes à falta 
de espaço para produção, circulação e comercialização da arte, bem como 
à falta de diálogo com a produção artística nacional e internacional, aliás, 
carências de um posicionamento político-cultural por parte do Estado. 
Portanto, a maioria dos artistas, carentes desse contato e circulação da 
cena artística contemporânea, insistem numa iconografia estabelecida, e 
poucos se aventuram em novas experimentações.
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Figura 19 – Droga de Arte.

Fonte: De Paula (2012).

A atitude de Gervane para declarar seu posicionamento aparece 
claramente em Droga de arte, obra na qual coloca uma série de peque-
nos tuiuiús de madeira (suvenires do Pantanal) em um moedor de carne, 
extraindo assim um pó branco. Estaria Gervane, nesse momento, exor-
cizando qualquer vestígio de uma arte estagnada e desmotivada a trilhar 
outros caminhos? Estaria, então, assumindo verdadeiramente sua posição 
de vanguarda na cena artística contemporânea mato-grossense, dispon-
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do-se a correr os riscos necessários para empreender nesse novo cenário? 
Gervane de Paula apresenta na cena local a face da arte contemporânea 
que aqui se produz e que de modo algum se desconecta da produção de 
outras localidades. Ademais, reconhece que, mesmo não pertencendo a 
um eixo estabelecido de circulação, produção e comércio de arte, Mato 
Grosso não deixa de, a seu modo, realizar, circular e comercializar arte e 
de se desenvolver nesses âmbitos. No entanto, ainda há muito a ser feito.

O seu fazer sempre parte de uma ideia, um assunto que o incomoda. 
Não realiza projetos elaborados, por vezes escreve textos que organizam seu 
pensamento a respeito de dada temática e compõem seu posicionamento a 
respeito do que deseja expressar. Durante o período de maturação de uma 
ideia, discute sobre o tema com algumas pessoas de seu convívio a fim de 
roubar para si as opiniões, mesmo que, em geral, o faça só para discordar 
e provocar. Quando, então, se entrega à feitura de um trabalho, sai em 
busca dos elementos e objetos de que precisa, recorre a vizinhos, passeios 
e derivas pela vizinhança e pela cidade, conta com a colaboração de fotó-
grafos, artesãos, marceneiros, metalúrgicos, dentre outros. Sua produção 
é instigadora e provocativa, apela para objetos, para a linguagem escrita e 
sonora. Ideia na cabeça e materiais necessários à mão, trabalha solitário, 
em casa ou no ateliê, em silêncio, introspectivamente.

Lara Donatoni Matana

Paulista de nascimento, mato-grossense de coração, Lara Donatoni 
Matana5 é uma artista que se propõe ir além do horizonte captado pelo olho 

5 Lara possui um ateliê/galeria em Cuiabá. Participou de mais de 20 exposições entre 
os eixos Cuiabá-São Paulo-Rio de Janeiro-Curitiba e em fevereiro de 2011 foi convi-
dada a expor na coletiva brasileira Caligrafia das artes Brasileira em Bussy Saint Mar-
tin, Paris, França. A artista busca sempre ampliar seus conhecimentos em cursos livres 
e pesquisas pessoais.
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humano. Ela cria um universo que permeia a harmonia com a natureza e 
apresenta em suas obras uma matérias-prima, que vai de lascas de madeira a 
raízes, toras e tocos, que utiliza de forma responsável, vibrante e inovadora. 
Matana não poderia imaginar para si uma trajetória tão significativa. Em 
2007, a artista foi convidada a integrar a Academia Brasileira de Belas Artes.

Para compor seu universo de materiais, Lara se vale de descartes de 
madeira industrializada ou de árvores tombadas, cortadas, condenadas. Seus 
se trabalhos dividem em séries denominadas tocos e palitos, lâminas, escul-
turas e articulados, todos produzidos com madeira.

As peças são concebidas, atualmente, em um grande ateliê oficina, e ali 
ela conta com colaboradores que a ajudam a preparar e dar a forma pensada 
para suas peças. A rudeza original da matéria-prima escolhida, raízes e tocos 
de árvores descartadas e abandonadas pela cidade, refugos da indústria madei-
reira, encontra, ao findar o processo de composição, uma leveza sem igual, 
apresentando-se delicada, agradável ao olhar e ao toque.

Figura 20 – Palitinhos

Fonte: Matana (2007).

Nota: Foto de J. Tomaz, Rai Reis, Wersley Aguiar e Gustavo Adriano.
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A artista se preocupa em saber qual a história do pedaço de madeira 
que em suas mãos se torna uma obra de arte com grande efeito visual. 
Porém, mais que saber o porquê, Lara preocupa-se com a energia espiritual 
envolvida em cada lasca, talvez uma forma de poder se envolver de corpo 
e alma com suas obras e conseguir aproveitar o melhor de cada detalhe. 
Sua poética se relaciona com temáticas da espiritualidade e da ecologia.

A aproximação com a arte se deu por intermédio da pintura. Aos 
22 anos de idade, Lara Matana se iniciou na pintura abstrata, linguagem 
que considera estabelecer uma relação de maior proximidade com a sensi-
bilidade em detrimento da razão. A artista acredita que tal linguagem 
permite um diálogo mais subjetivo e impalpável, o que exige do artista – 
e o observador – um conteúdo interior. Lidar com a abstração foi, então, 
o primeiro desafio pelo qual passou depois de ter aprendido a desenhar 
e a pintar. Todavia, Matana considera que, no seu processo de desenvol-
vimento no campo da arte, se deparou com um segundo grande desafio 
e isso decorreu da sua visita a uma exposição em Belo Horizonte/MG, 
ocasião na qual, pela primeira vez, vislumbrou a madeira como material 
com possibilidade artística. A artista viveu boa parte de sua vida em cida-
des muito pequenas, sempre tendo muito contato com a natureza, esta 
que, porém, até então não havia sido por ela vislumbrada como material 
com potencial para arte.

O trânsito de seus trabalhos em pintura para as produções em 
madeira se deu, segundo a artista, de modo quase infantil. Ela era cons-
ciente de que, apesar do gosto por essa matéria-prima e de, agora, tê-la 
escolhido como matéria essencial de sua arte, se tratava de um material 
de difícil manuseio e cuja manipulação requereria conhecimento técnico. 
No caso, ela, não sabendo fazê-lo, precisou de ajuda.
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Um elemento que teve bastante relevância na identificação da 
artista com a madeira foi o gosto pela perspectiva tridimensional e o efeito 
de luz e sombra que isso possibilita. Descolar suas obras da bidimensio-
nalidade poderia satisfazer essa busca estética, de sorte que começou a 
pensar em trabalhos bidimensionais aos quais poderia atribuir certa tridi-
mensionalidade; começava a retirar o objeto da parede, isso marcando 
o início de uma expressão que considerava mais livre. Passou, então, a 
recolher e armazenar restos, retalhos de madeira provindas de laminado-
ras e de marcenarias, os quais levava para uma marcenaria e solicitava a 
feitura de grandes quantidades de pequenos objetos em formas geomé-
tricas (cubos, esferas, trapézios etc.). Depois de prontos, e ainda sem 
saber o que faria com esse material, começava a compor seus primeiros 
trabalhos como se fossem um brinquedo de montar. Um exemplo foi 
Mundo Aberto, no qual, sobre uma base ovoide de madeira, se organi-
zou muitos pequenos elementos geométricos que ao final compuseram 
a imagem de um globo terrestre. No início dessas produções, os objetos 
resultantes se apresentavam muito organizados, dispostos que eram com 
irretocável ordenamento e simetria de formas e tamanhos, mas, com o 
passar do tempo, todo esse material se misturava configurando um perí-
odo de grandes experimentações.

Os objetos tridimensionais ou esculturas de Laura Matana seguem, 
de certo modo, caminho contrário ao da tradicional escultura, porque 
a artista não retira todos os excessos do pedaço de pedra ou madeira 
para lhes imprimir a forma desejada; pelo contrário, ela parte de peque-
nos elementos, de pequenos volumes para compor. Escultura não por 
desbaste e sim por adição.

Como sempre contava com a terceirização de marceneiros para 
poder executar seus trabalhos, a artista passou a encontrar dificuldades 
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e precisou montar uma marcenaria própria, que dispunha de mais espaço 
para produzir e armazenar matéria-prima e peças prontas. Passou, desse 
modo, a recolher e armazenar não mais somente as sobras das indústrias 
bem como grandes volumes de madeiras oriundas de podas e derruba-
das. Com isso, viu-se envolta por materiais que pediam outra execução, 
não mais podendo pensar em reduzi-los a centenas ou milhares de peque-
nos cubos – como feito com os resíduos industriais –, por exemplo, uma 
mangueira gigantesca que recolhera. Sua relação com as matérias-primas 
ganhou outros contornos e a conduziu a novos desafios, a novas leituras 
da peça in natura. Sendo assim, nas esculturas de grande porte, busca utili-
zar as peças inteiras, tal como encontradas ao serem recolhidas, e procura 
interferir minimamente na madeira, preservando ao máximo suas cores 
e formas. Nesse contexto, Bailarina constitui um caso interessante, um 
trabalho em que a madeira, especificamente a raiz e parte do tronco de 
um angico, foi submetida a intensas sessões de limpeza e tratamento, após 
o que permaneceu por um tempo no galpão da artista. Matana precisou 
conviver e observar o material para adentrar a suavidade que suas formas 
naturais imprimiam ao olhar. A peça percorreu diversas posições naquele 
galpão, até que um dia sua forma final veio à tona pela sensibilidade do 
olhar amadurecido da artista, que vislumbrou na suntuosidade daquelas 
raízes e na sinuosidade e leveza daquele tronco a beleza e a leveza de uma 
bailarina, dando-lhe assim um título e nova vida. Nesse sentido, para 
Matana, são os objetos que geralmente determinam a produção; o que ela 
busca é utilizar aquilo que a madeira traz de mais expressivo.

Numa apreciação atenta e crítica, Lara reconhece que em seus 
trabalhos se estabelece uma comunicação entre arte e design, afirmando 
que estão relacionados àquele primeiro campo especialmente porque são 
peças únicas, ao mesmo tempo em que o ultrapassam para adentrar este 
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último campo porque conquistam uma finalidade específica, adquirem uso: 
são bancadas, bancos e pufes, dentre outros objetos utilitários que produz.

Em entrevista concedida à revista Camalote (2012, p. 20), Matana define 
que “[...] o projeto poético de um artista consiste na compilação de variantes 
fatores, internos e externos, sujeitos em questão no caminhar da construção de 
sua obra.”. Na mesma ocasião, afirma que “[...] a arte faz com que o homem 
limpe ‘a craca’ quebre sua casca, e saia, permitindo que a sua natureza seja o que 
deva ser’.”. Enfim, a artista complementa dizendo que sua busca não vai parar.

A madeira é a matéria fundamental do trabalho de Lara Matana, e o 
modo pelo qual a artista adquire esse material já traz evidências de sua poética. 
No caso, Lara sempre utiliza só madeira fruto de descarte, que ela própria reco-
lhe pelos trajetos que realiza. Comumente, recebe ligações de pessoas avisando-a 
que realizarão o corte ou poda de uma árvore. Muitas vezes, essas doações já 
chegam repletas de subjetividade às mãos da artista, e, frequentemente, parte 
delas retorna aos antigos “proprietários” sob a forma de objeto de arte.

Figura 21 – A Bailarina

Fonte: Matana (2012).

Foto: Caroline Araújo
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A madeira, esteja conservada ou deteriorada, é sempre utilizada no 
processo de criação, e as “imperfeições” nela esculpidas pela natureza são 
valorizadas ou evidenciadas. O preparo é lento, pois o material precisa estar 
seco, e, durante a espera pela secagem, que pode se estender por semanas, 
meses ou anos, estabelece-se um laço entre a artista e o objeto do qual ela 
própria cuida com muito zelo. Existe, ainda, por parte de Matana, uma 
preocupação especial com os materiais que já apresentam sinais de dete-
rioração, os quais, mesmo em estágio de decomposição avançado são 
utilizados, mas somente depois de expostos a um tratamento que estabi-
lize o quadro problemático.

Em seus trabalhos, revelam-se meandros sutis de características 
de nosso tempo e de nosso modo de pensar e agir. Os materiais empre-
gados são apresentados como referência a seus inteiros, como no caso das 
grandes raízes que são manipuladas, tratadas e , por vezes, ao terem sua 
posição invertida, nos confundem com seus galhos, permitindo-nos notar 
quão cegos podemos ser quando vemos somente aquilo que está na super-
fície (os galhos), esquecendo-nos do que realmente os sustenta. A madeira 
se apresenta ainda em partes, minúsculas, as quais, sendo infinitamente 
repetidas e sobrepostas, compõem uma obra presente e marcante. Nessa 
categoria se incluem as esculturas compostas por pequenas partes, as séries 
com lâminas, ou, ainda, aquelas oriundas de pequenos tocos manipulados 
e que adquiriram novas formas.

Ao retirar sua matéria-prima de seu lugar natural, comum, a artista 
atua diretamente na desconstrução dos sentidos usuais para proporcionar 
aos objetos outras formas de existir e realizar novas conexões dentro da 
rede em que nos inserimos. Dito de outro modo, ao retirar desses objetos 
a marcação social, natural que carregam consigo, Matana nos apresenta 
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a visão do devir em meio ao qual nos localizamos quanto aos grandes e 
incontáveis modos de existir e nos transformar.

Tal como faz todo artista, Lara cria a partir de necessidades 
próprias, bem como por interesses de outrem por seus trabalhos, mas não 
produz cópias de suas peças; apenas novas leituras de uma temática já 
produzida. É também empresária e se preocupa com a durabilidade dos 
objetos que comercializa, razão pela qual toda madeira passa por rigo-
roso processo de tratamento. Em seus dias, divide-se entre funções que 
vão desde as de criação, processo de produção e seleção de materiais às 
de atendente a clientes na loja, empresária e professora de yoga, além dos 
cuidados com a família. Esse perfil multifuncional de Matana a distin-
gue de outros artistas, pois, ao se enveredar pelo campo do mercado da 
arte, assumindo uma postura comercial diante de sua produção, eviden-
cia um atributo pertinente à arte e aos artistas da contemporaneidade e 
que, mesmo recebendo duras críticas, assumem uma postura inovadora 
e dinâmica diante dos próprios feitos.

Vitória Basaia

Vitoria Basaia é carioca e jornalista de formação, tendo se radi-
cado em Cuiabá em 1981. Sua produção artística é vasta, como atestado 
por sua casa-museu-ateliê, em cujo interior o grande número de obras 
produzidas por ela, ocupando todos os cantos da casa em que mora – e é 
ponto de encontro de uma grande família – é resultante de uma produ-
ção constante, vital.

Criar, produzir, desenhar, pintar, procurar fazer algo diferente, 
tudo isso tem, para a artista, algo a ver com aquele exercício cotidiano 
que é comum a todos nós. Assim como entendemos que acordar e abrir 
os olhos é o mais natural exercício diário, a arte está presente no fazer 
diário de Basaia. As atividades corriqueiras são, desse modo, permeadas 
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pelo trabalho criativo nas coisas mais banais, para o que ela se cerca de 
artefatos que instigam diariamente seu exercício imaginativo. E esse fazer 
artístico acontece hoje ainda como uma brincadeira que a artista faz desde 
a infância, unindo coisas, que são juntadas outras até dar origem a outras 
coisas, inimagináveis por outrem.

Figura 22 – Vista parcial casa-museu-ateliê

Fonte: Basaia (2014).

O fazer artístico de Basaia está relacionado com o ato corriqueiro 
da artista de acumular coisas, nisso tendo o seu princípio. Os inúmeros 
objetos que ela guarda e compõem sua cartela de cores não são cuidado-
samente escolhidos e selecionados para formar seu “estoque” de materiais; 
isso acontece naturalmente, como uma compulsão, razão pela qual chega 
a ganhar de pessoas conhecidas coisas nunca usadas, unindo-as a outras 
das quais não se desfaz.
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Em meio a essa prática acumulativa, existe, por vezes, um momento propí-
cio para estabelecer ordem ao caos gerado pelo amontoado de uma infinidade 
de coisas, de objetos diversos, entre os quais embalagens de produtos alimentí-
cios, de limpeza ou higiene pessoal, de remédios e presentes; além de vassouras, 
baldes, sacolas, caixas, latas, rodos, cabos, folhas secas, ossos e espinhos. Nesse 
momento, Basaia interfere construindo e desconstruindo um mundo. Esse processo 
ocorre sem regras; nem o objeto nem a ideia da obra, segundo a própria artista, 
comanda o fazer: a relação acontece por meio de uma dinâmica própria das 
coisas e da necessidade criativa da artista. Então, ao lançar seu olhar para as peças 
desse caótico quebra-cabeça, estas passam a se apresentar encaixadas, conectadas 
entre si até tomar uma forma, o que, de certo modo, imprime ordem ao caos. 
Nesse ponto, facilmente nos lembramos de Kurt Schwiters (1887-1948), artista 
Dadá que utilizava em suas colagens (de influência Cubista) objetos introduzi-
dos ao acaso e oriundos de algum momento de sua vida cotidiana; coisas que, 
na acepção de Giulio Argan (1992), sendo tomadas da realidade, constituem “ 
testemunhos breves, truncados, dissociados de uma crônica cotidiana amorfa, 
opaca, desordenada”.

Figura 23 – Ressignificações

Fonte: Basaia (2006).

Nota: Foto de Mario Vilela.
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A criação acontece sem rascunhos. Basaia, envolta em seu cotidiano 
pelos objetos acumulados, observa um deles por um tempo, convive com 
ele diariamente, mas de maneira despretensiosa. Essa convivência parece 
se dar no tempo necessário a um amadurecimento que propicie à artista e 
seus objetos-materiais a conquista de uma intimidade mútua, a partir, do 
que a obra, enfim, pode emergir como fruto da transformação do objeto 
em algo até então não vislumbrado. São, por exemplo, partes da garrafa 
pet que se unem a folhas de revistas, a trapos, a peças de computador, a 
latas de sardinha e dão origem a uma multidão de pessoas dispostas ora 
isoladas ora organizadas bem perto umas perto das outras, chegando a ficar 
espremidas em latas de sardinha.

Figura 24 – Ressignificações

Fonte: Basaia (2006).

Foto: Mario Vilela

É interessante perceber que, mesmo inserida num universo de 
coisas e objetos que compõem grande parte de seus trabalhos, o desenho 
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aparece em sua produção poética como algo fundamental, um exercício 
diário, constante e indispensável. Nesses termos, o desenho se faz presente 
mesmo se ausente na obra da artista, que se constitui por meio dele e, 
em sua inquietação, o tem como um canal vital para o “expurgo” de algo 
presente em seu interior que necessita tomar uma forma, habitar outra 
matéria que não seu corpo. Os desenhos de Basaia são feitos a mão, sem 
utilizar pincéis, apenas os dedos. Quanto aos pigmentos para pintar, a 
artista adota os naturais, descobertos por ela nas experimentações a que ela 
se lança e das quais surgem novas técnicas para a execução dos trabalhos. 
Nos desenhos, percebe-se a presença constante de um elemento, os olhos, 
para ela uma representação fundamental já que, por meio deles, se capta 
o sentimento e é possível visualizar a alma.

Sua criação muda constantemente em razão das mudanças dos 
objetos de seu interesse e de seu convívio, os quais, portanto, são utili-
zados de modo variado e, por vezes, têm sua forma “original” – não 
alterada – facilmente reconhecível. Um exemplar desse tipo de trabalho 
é o objeto conceitual que compõe uma série intitulada “Mulher Objeto”, 
no qual um rolo antigo de cozinha é usado para espichar a massa do 
pão. Nessa produção, estão plenamente expostos os objetos constituti-
vos da obra, sendo o espectador capaz de identificá-los e descrever com 
clareza do que é feita.

Contrariamente ao uso do objeto tal como se encontra acumu-
lado, ou seja, em estado de matéria-prima, ela também produz trabalhos 
nos quais a forma natural se torna inidentificável, a exemplo daqueles 
que realiza com lança-chamas compondo a série “Arqueologia Urbana”.
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Figura 25 – Ressignificações

Fonte: Basaia (2014).

Foto: Mario Vilela

No entanto, sua linguagem visual é muito variada, e, com as inter-
venções, os objetos adquirem variações impensáveis e formas surpreendentes. 
Retalhos de tecidos, latinhas de alumínios, recortes de revistas, restos de 
construções, blisters de medicamentos, tudo se converte em materiais para 
suas experimentações.

Em princípio, Basaia não tem a intenção de expor ou esconder 
a matéria-prima de seu trabalho, cuja forma original simplesmente se 
transforma, desaparece por completo ou, por vezes, se deixa transparecer. 
Portanto, se inicialmente inexiste um uso, um propósito específico para 
o objeto de sua produção, esta acontece durante o próprio fazer. Em face 
da tendência atual de trabalhos ligados à bandeira ecológica e sustentável, 
não podemos cair na armadilha de classificar a arte de Basaia como tal. A 
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separação e a recolha a que procede têm cunho pessoal e fazem parte de 
suas ações cotidianas.

Seu fazer acontece sem rascunhos ou projetos, exceto em seus 
trabalhos de instalação, nos quais o plano se faz necessário à execução por 
considerá-los mais intelectuais. Lidar com “erros e acertos” é algo natural 
dentro de sua poética em constante processo de experimentação. Diante 
disso, o erro aparece como o surgimento de algo novo, jamais sendo visto 
como algo ruim ou a ser descartado. O erro não existe pelo fato de não 
haver uma proposta prévia ao processo de produção, um projeto definido 
a ser executado, contexto em que dos “acidentes” surgem as descobertas.

Em face das características inerentes ao homem e à sociedade 
contemporânea, Basaia talvez consiga operar com sua arte um modo de 
existência possível. Diante do conturbado, dos excessos produzidos e 
vivenciados cotidianamente, ela, a seu modo, promove a organização, cria 
uma lógica própria. Afinal, são tantas as verdades, são tantos os modos 
de dizer. Porém, mais que atuar nos meandros mais clichês das caracte-
rísticas enumeradas como pertencentes a este tempo, é possível notar que 
a artista crê especialmente no homem – talvez em sua forma mais essen-
cial –, crença presente em todos os seus trabalhos, por vezes expondo sua 
face feminina permeada pelos conflitos, aflições e vaidades, mas, acima 
de tudo, de possibilidade de vida. A artista afirma nossa humanidade 
revelada talvez mais em nossas fraquezas do que em nossas conquistas.

É por intermédio da mulher que se vê plastificada, objetificada, 
mutilada diante do espelho, daquela mulher que se sacraliza no altar e 
que ao mesmo tempo se subverte ao profano, ao humano.

Basaia revela uma infinidade de pessoas, de ventres gestadores, 
de gente recriada por meio dos desenhos, pinturas, objetos e esculturas. 
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Por entre os materiais que se acumulam e se renovam no fazer da artista, 
podem ser notadas questões da profundeza da alma humana que transi-
tam pela história de vida e pelos conflitos humanos.

Vitória Basaia se revela uma artista sensível, porosa, que celebra 
a vida, a criação e a transformação em suas produções. De sentimen-
tos densos, sente o mundo de forma profunda, como traduzido na força 
expressiva de suas obras, nas quais encontra equilíbrio ou um modo de 
sobrevivência /pela arte.

Considerações finais

Diante desta leitura, pode-se observar um breve percurso a respeito 
da arte em Mato Grosso, sobretudo em Cuiabá. Breve porque existe um 
recorte de pesquisa que neste caso trata de um espaço de tempo e de algu-
mas produções contemporâneas que fazem uso materiais não convencionais 
e de objetos como fator relevante em sua poética. Após as considerações 
e trajetórias expostas, a fim de conhecer e apresentar características deste 
nicho da arte no estado de Mato Grosso, encerro-o com a convicção de 
que as reflexões aqui realizadas, certamente, não se esgotam. Penso ser 
esta uma característica de grande valor neste estudo, que aponta para o 
surgimento de outras questões que concordantes ou dissonantes revelam 
a existência de muitos outros caminhos para a arte.

Ao entrar em contato com estes artistas em entrevistas, visitas aos 
seus locais de trabalho e exposições pode-se observar um diálogo onde 
arte e vida realizam um laço indissolúvel em que o modo de vida contem-
porâneo e as relações que o artista estabelece com seu entorno o permite 
empreitar-se em novos desafios. De modo crítico, bem humorado, ácido, 
erótico, sensível ou otimista, o artista realiza sua leitura e nos apresenta 
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seu posicionamento diante de tudo o que vê, vive e sente. Suas dores e 
alegrias são compartilhadas e aproximam-se do outro, porque fala de um 
universo que lhe pertence, mas que é comum a todos.

Estabelece relações com uma rede de intrincadas conexões entre 
o local e o global, constituindo assim seu universo poético expresso por 
sua arte, que se dispõe ainda a estabelecer ligações e reprogramações a 
cada novo contato com o público. As produções artísticas encontram-se 
nestes artistas em constante desenvolvimento e permanecem estabelecendo 
diálogo vigoroso entre a arte e a vida contemporânea. Porém, esforços 
para que esta arte aqui produzida possa receber a notoriedade merecida, 
no cenário nacional e internacional, devem ser realizados. Iniciativas de 
produtores culturais, estado e município devem acontecer no sentido de 
incentivar a produção, circulação e comercialização de arte, assim como 
ações no âmbito de uma educação para a arte. Espero que este texto, 
além de prestar-se à preservação da memória artística de nossa cidade 
também possa vir a contribuir como referência ao estudo, divulgação e 
incentivo à arte em Mato Grosso.
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HESPERIA: PRODUÇÃO DE UM CURTA DE 
ANIMAÇÃO EM CUIABÁ E MEMÓRIAS DA CIDADE1

Yuji Gushiken

Quise Gonçalves Brito

Amanda Barbosa Ribeiro

No projeto de “Hesperia”, produzido laboratorialmente no Curso 
de Comunicação Social (Radialismo) da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), pretendeu-se desenvolver um filme de animação com 
duração de três minutos. Em sua realização, no ano de 2018, buscou-se 
seguir todas as etapas de um filme dessa natureza na categoria profissional, 
desde a pré-produção até a finalização. Cuiabá, no âmbito comunica-
cional, carece de trabalhos laboratoriais sobre a técnica, razão pela qual 
empreendemos desenvolver uma prática de produção no campo audio-
visual local. A capital de Mato Grosso arduamente se atualiza em seu 
espaço urbano como área de circulação de produções fílmicas, enfren-
tando problemas ainda maiores quando o assunto é se atualizar como 
espaço de produção e experimentação audiovisual.

“Hesperia” traz a referência a uma flor da família da mostarda cujo 
nome científico, Hesperis matronalis, não possui equivalente popular em 
português. Considerada uma planta invasiva nas américas, foi trasladada 
da Europa para fins de ornamentação paisagística. Ela aparece em algu-
mas cenas da animação. O título também se refere às hespérides, “ninfas 
do Poente” na mitologia grega, que guardavam o Jardim das Hespérides, 
no qual Hera havia plantado a árvore das maçãs de ouro. A Hércules 

1 Artigo produzido no âmbito do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cidade (Ci-
ticom-UFMT/CNPq) e do Projeto de Pesquisa “Comunicação e Cidade: Interfaces 
Interdisciplinares” (Propeq-UFMT).
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fora designada a tarefa, aliás, a 12ª e última delas, de pegar maçãs de ouro 
desse jardim e levar para Euristeu, rei de Micenas, a quem ele, por acon-
selhamento de uma sacerdotisa, deveria servir por doze anos a fim de se 
purificar do morticínio que havia cometido contra os próprios filhos. A 
maçãs foram presentes de casamento de Terra a Zeus e Hera (VASCON-
CELOS, 1998). Em grego, “Hesperia” ainda significa entardecer, bem 
apropriado ao cenário do filme, cujas cenas se passam principalmente em 
um final de tarde, com distintas colorações que pintam os céus cuiabanos.

Figura 1 – Cartaz de “Hesperia”

Nota: Arte de Amanda Barbosa Ribeiro.
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A animação “Hesperia” apresenta duas questões. A primeira pauta 
propriamente as condições de produção audiovisual, tendo o Curso de 
Comunicação Social da UFMT como um espaço acadêmico no qual 
se formam novos profissionais e se estimulam a produção, circulação e 
exibição de filmes, de ficção e documentários. Ali, esse sistema de traba-
lho é árduo, realizado principalmente no modelo de cineclube, que tem 
o Cine Clube Coxiponês e o Imagem em Pauta, projetos de extensão 
dessa universidade, como principais vetores de exibição da produção 
experimental universitária (local, nacional e estrangeira) e de filmes do 
cinema alternativo.

A segunda questão suscitada por “Hesperia”: além das discipli-
nas das Ciências Sociais e Humanas, a quem compete pensar a cidade? 
Provavelmente, compete, igualmente, à Comunicação, entendida como 
campo do saber e como prática profissional. A diretora Amanda Barbosa 
Ribeiro, em sua juventude de estudante de Radialismo (curso que na 
UFMT, a partir de 2018, passou a ser designado como Cinema e Audio-
visual), se lança a pensar um filme de curta-metragem de animação a 
partir da estética do animê. No filme, a cidade não apenas é represen-
tada cinematograficamente, mas torna-se condição de pensamento, o 
que inclui amplo processo: roteiro, filmagem, desenho, edição. O labo-
ratório, condição de pensar e experimentar a interface entre cinema e 
cidade, tem como resultado um filme modesto em extensão, três minu-
tos, porém intenso na medida em que evidencia a busca pela produção 
audiovisual em condições locais e pelas questões que pauta sobre a cidade.

A cidade como laboratório audiovisual

“Hesperia” é o título do curta-metragem de animação que tem 
como argumento a relação conflituosa entre dois irmãos adolescentes, 
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com ambientação na cidade de Cuiabá, especificamente em trechos do 
Centro Histórico e seu entorno. A roteirista e diretora Amanda Barbosa 
Ribeiro optou por ambientar o roteiro na atualidade, com os personagens 
trazendo lembranças do passado de modo a produzir uma memória das rela-
ções fraternas da infância. A história centra-se no retorno da irmã para casa, 
na qual nos dias de hoje apenas o irmão ainda mora. A roteirista escolheu 
omitir a figura dos pais. No lugar da família, emerge a cidade como vetor 
de produção da memória e, portanto, como uma terceira personagem, dada 
sua implicação no argumento do roteiro e no desenvolvimento da trama.

A cidade, no caso, atualiza-se como locação de cena, mas não apenas. 
Ela se torna a ambiência que passa a constituir a memória das relações 
conflituosas entre membros de uma mesma família, sugerindo o que vem 
a ser o sentido das relações sociais no mundo contemporâneo. No roteiro 
foram indicados lugares simbólicos no imaginário da cidade de Cuiabá, 
como a Praça da República, a Catedral Metropolitana, a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário e São Benedito, o calçadão do Centro Histórico e 
a movimentada esquina da Rua 13 de Junho com Avenida Isaac Póvoas.

Trata-se da ênfase numa região que, a partir do Centro Histórico 
e seu entorno imediato, passou a nuclear a expansão do perímetro urbano 
sobretudo a partir da primeira metade do século XX. Nesse trecho se desen-
rolava acentuadamente a vida econômica e social da cidade, na medida em 
que até a década de 1970 o perímetro urbano do município ancorava-se 
nos bairros adjacentes ao do Centro. Nas cenas do filme se encontram as 
residências instaladas a partir do Centro Histórico, nas imediações cons-
truídas pelas vias de escoamento de veículos, como as avenidas Tenente 
Coronel Duarte, Getúlio Vargas, Isaac Póvoas e Rubens de Mendonça.

As locações escolhidas em pesquisa de campo, compondo a visua-
lidade urbana no filme de animação, são reveladoras do olhar da diretora 
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sobre a cidade vivida e as questões do cotidiano. Num dia ordinário 
qualquer, a narrativa mais significativa pode ser o andar de um pombo 
no calçadão pavimentado com blocos de cimento na Área de Tomba-
mento do Patrimônio Histórico. Ou o revoar de pássaros a partir de uma 
antena de TV instalada no telhado de uma residência, fazendo dessa 
tecnologia de simular realidades e silenciar outras tantas uma espécie de 
poleiro improvisado.

O Centro Histórico, na historiografia já empreendida em Mato 
Grosso, é apresentado como espaço produzido tanto pelas elites quanto 
pelas camadas subalternas (ARRUDA, 2014). Em trechos da Área de 
Tombamento e no entorno há trabalhadores, funcionários públicos, peque-
nos comerciantes, donas de casa. Boa parte desses moradores tradicionais 
ali instalados pelo menos desde a década de 1960, quando a região era 
marcadamente residencial, era de imigrantes provenientes das regiões de 
garimpo no interior de Mato Grosso, de Goiás e dos sertões do Nordeste, 
além dos muitos estrangeiros, principalmente sírios e libaneses, que a 
partir do século XIX chegaram a terras cuiabanas.

Num processo difuso de relações interculturais, entre movimentos 
sincrônicos e conflituosos, esses grupos e seus descendentes, muitos deles 
já cuiabanos mistos/mestiços, firmaram-se como elementos constituintes 
da população local, conforme percepção mais nítida desde o século XX, 
quando a cidade começou forçadamente a olhar para sua condição na 
rede urbana brasileira e a pensar a si mesma reflexivamente. Em que pese 
a história, por questão de método, ou seja, basear-se enfaticamente em 
documentos, há aspectos da formação étnica da população da cidade que 
apenas recentemente têm sido revisitados nas próprias Ciências Huma-
nas e Sociais e evidenciados também em outras áreas do conhecimento: 
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os japoneses (KAWAHARA, 2000; UETA, 2013), os italianos (GOMES, 
2005), os sírio-libaneses (BRANDÃO, 2007).

No campo audiovisual, “Hesperia” traduz percepções poéticas de 
lugares de memória, nos quais os processos de subjetivação de segmentos 
da população puderam historicamente se traduzir em formas de enraiza-
mento, tendo como condição o exercício de tolerância e a possibilidade 
de convivência no desafio das relações interétnicas. Em ampla medida, a 
constituição difusa da população cuiabana, longe de carregar as missões 
de um multiculturalismo estéril e ingênuo, apresenta lugares fundados 
por aquela população que o antropólogo Darcy Ribeiro apontava como as 
geradoras da etnia genericamente brasileira (RIBEIRO, 1995). Em termos 
nacionais, difusamente brasileiros, e em termos locais, como percebemos, 
alternativamente cuiabanos.

Essa alternativa, no entanto, talvez seja do âmbito das necessidades, 
considerando que muitas famílias migraram para Cuiabá fugindo dos confli-
tos políticos no Nordeste, da precariedade nos sertões em Mato Grosso e 
no Centro-Oeste e mesmo da promessa de riqueza não realizada em terras 
do Sudeste. Essa população, ao longo do século XIX e sobretudo do século 
XX, distribuiu-se pelo Centro Histórico, baldeando-se posteriormente para 
os bairros adjacentes, nas quais notadamente se construíram ruas e aveni-
das que se transformaram nas principais vias de escoamento de trânsito de 
veículos. Essas vias de circulação produziram novas condições de sociabi-
lidade: os lugares de vivência tornaram-se lugares de passagem, o fluxo de 
automóveis tornou-se mais intenso do que o de pedestres. Essa paisagem 
urbana indica as alterações estruturais promovidas na rede urbana brasi-
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leira, com impacto em aglomerações em experiência de metropolização, 
caso de Cuiabá-Várzea Grande.

As mudanças nos processos de modernização tiveram impacto na 
vida coletiva e na intimidade da vida doméstica. O modo como os indi-
víduos lidam com essas mudanças possui diferenças de grau. No campo 
musical, concernente à concepção audiovisual do filme “Hesperia”, às 
canções populares do cururu e do rasqueado agregaram-se, ao menos na 
região do Centro Histórico e entorno, saraus de música popular brasi-
leira ou de música clássica, difundidas pelo nascente sistema midiático 
nacional ou por processos de ensino musical em aulas particulares. Se 
a região do Centro Histórico tem carregado essa imagem de espaço das 
elites (políticas e culturais) e das classes subalternas, talvez seja porque, na 
modernidade cuiabana, o enraizado e o retirante, o nacional e o estran-
geiro estivessem regularmente presentes na constituição da população 
local e no imaginário daquele trecho do espaço citadino.

A cidade sob a ótica da cineasta: percepção, imaginação e reinvenção

No argumento inicial do roteiro de “Hesperia”, a casa e a cidade 
são lugares não só de memória, mas também de tensão para dois irmãos 
adolescentes com percepções e habilidades diferentes quanto aos usos de 
um piano vertical disposto na sala da residência. A partida da menina, 
que precisou deixar a cidade para aperfeiçoar estudos de piano, denota 
as virtuais diferenças entre irmãos e os deslocamentos da identidade, 
conforme as virtudes individuais e as experiências pessoais vão se distin-
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guindo. O conflito doméstico se transfere para a cidade, cujas imagens são 
recorrentes nas lembranças recuperadas na ficção do cinema.

Na cena de abertura, a animação de uma câmera imaginária faz 
um plongé, movimento de câmera com visão de cima para baixo, eviden-
ciando um piano vertical aberto, com a partitura disponível e um pequeno 
ramalhete de flores em cima. Em seguida, no primeiro corte de cena, a 
animação ganha um plano americano, sobressaindo o rosto de um menino 
com apenas metade da face aparecendo na porta, como que discreta-
mente observando alguém que toca o piano na sala. Os olhos, grandes 
e brilhantes; a boca, pequena e semicerrada, denotam sua reação, entre 
admiração e espanto, diante da música que atravessa a casa. Na década de 
1970, tocar piano era uma prática cultural nem tão incomum em residên-
cias de classe média na região central de Cuiabá. Porém, era prática mais 
recorrente entre meninas e jovens mulheres, que tinham aulas particula-
res com professoras que ensinavam nas próprias residências. Entre outros 
nomes importantes, Maria Ambrósio Pommot e Georges Pommot foram 
professores responsáveis pela formação musical em piano de adolescentes 
cuiabanos na segunda metade do século XX. Este imaginário educacional 
se reflete nos saraus de fim de tarde na Cuiabá de décadas anteriores e no 
roteiro de “Hesperia”. No corte seguinte, três sequências do rosto de uma 
menina, sugerindo ser ela a instrumentista que faz a sonoridade do piano 
também habitar aquela casa.

Novo corte de cena e um close no rosto da menina despertada 
pelo raio de Sol. Ao fundo, cantos de pássaros. As imagens insinuam 
outra temporalidade, a saída do sonho para o estado de vigília, que exige a 
produção de uma relação de atrito com o mundo, apresentando ao espec-
tador uma torção no tempo do filme. A direção da animação evidencia 
alguém que desperta de um sono leve, com foco no movimento do olho 
se abrindo e conscientizando a menina de estar acordando numa espécie 
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de recanto do aconchego. O despertar é tranquilo em seu rosto, o que se 
reforça com o movimento suave da cortina ao vento e o olhar em dire-
ção à janela, como se do lado de fora da casa houvesse algo apontando 
para uma virtualidade ainda não explicitada naquela cena.

Em vez de música de piano, o chilrear de um pássaro, vocalização 
produzida para se comunicar com indivíduos da mesma espécie, chega 
aos ouvidos humanos como função poética da cena. Na sequência, o 
barulho de café preto despejado numa caneca. O personagem menino, 
agora com aspecto adolescente, toma o café em pé, olhando pela janela 
da cozinha. A cena, tendo o canto da ave canora como fundo, indica 
uma casa contemporânea: janela para o exterior, móveis produzidos sob 
medida, ladrilhos coloridos para um design renovado, fogão e exaustor 
de fumaça, geladeira de duas portas (congelador separado), filtro na 
torneira para tratamento de água potável e um vaso transparente com 
flores roxas em destaque.

A música instrumental produz a ambientação do cenário, 
ocupando uma pequena parte na história, e marca as características de 
cada irmão por meio da produção audiovisual. A personagem menina 
liga-se diretamente à música; o menino, ao som genérico. Nas cenas 
em que a garota aparece, bem como nas da cidade, a música de fundo 
funciona como guia, enquanto nas cenas do irmão há som ambiente.

Da música no piano ao sono. Do sono à sonoridade da ave canora. 
Da ave à sonoridade do café enchendo a caneca. O som do piano extra-
vasa das paredes da casa para ao exterior. O som da natureza adentra o 
interior da casa. Na casa, ainda, o barulho do café, num trago ruidoso 
e desajeitado do menino, mistura-se e subjetiva também o ambiente. 
O menino, entre goles de café, está diante da janela, este elemento que 



169

Cuiabá 300 anos 

conecta a casa ao exterior. Até que, na sequência das cenas, a direção do 
filme conduz o espectador para o lado de fora da casa.

Do interior da casa ao exterior, a rua, que designa uma ideia mais 
ampla de cidade. Nessa passagem de cena, um corte silencioso, sem áudio, 
evidencia em close uma pequena planta de flores roxas, com pontos brilhan-
tes possibilitados na imaginação do filme de animação. Não fica claro na 
fotografia se são as mesmas flores do vaso transparente ou se são flores 
que brotam do acaso na calçada. É preciso olhar para baixo, notar que 
flores do tipo não necessariamente são cultivadas, mas, por força de sua 
própria genética e fatores desconhecidos, brotam do acaso em pequenas 
fendas ou rachaduras no cimento das calçadas. Esse também é um tipo 
de relação homem-natureza que marca também a paisagem em Cuiabá – 
principalmente nos meses de chuva, entre dezembro e março, quando a 
vegetação se impõe nas brechas da experiência urbana e igualmente inter-
pela a existência humana.

Em seguida, com fotografia de contra-plongée (vista de baixo para 
cima), pássaros pretos voam da antena de televisão no telhado de uma resi-
dência. Agora, nesse voo, o movimento da animação força o espectador 
a olhar para cima. A cena abre num plano amplo para uma paisagem na 
qual se vê, acima do telhado, um imenso céu azul, mas com muitas nuvens. 
O barulho do avião que passa sobre a casa e, portanto, sobre o espectador 
do filme, é seguido de nova intervenção sonora, com as turbinas do jato 
povoando a paisagem da cidade. Do avião, provavelmente, os passageiros 
observam a paisagem aqui embaixo, mas a cena endossa uma sequência 
que propõe um novo imaginário urbano: olhar para cima, o que força o 
espectador a uma torção no próprio modo de ver a cidade.

As cenas seguintes são de um imaginário verticalizante: o edifício 
Palácio do Comércio, feito de vidro e concreto aparente nas vigas que o 
sustentam, emergindo nas laterais e nos fundos de ruas estreitas do Centro 
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Histórico, quase no limite da Área de Tombamento. Os postes de ilumi-
nação, com seus inúmeros fios telefônicos feitos de cobre ou fibra óptica, 
designam uma solução que traduz a poluição visual hoje insistente no 
espaço urbano. Numa casa comercial, os detalhes das bordas do telhado, 
antes signo de distinção na arquitetura colonial, ficam obnubilados diante 
da proliferação da nova visualidade que constitui a paisagem de excessi-
vos elementos naquela região.

Na cena que se segue, a fotografia concebida pela diretora mostra 
a Praça da República. E ainda nessa fotografia é preciso, novamente, 
olhar para cima. A verticalidade da paisagem agora se deve à arquite-
tura da Catedral Metropolitana, com suas duas torres e o relógio no qual 
o tempo parou em Cuiabá já faz muitos anos. Postes de iluminação e 
de telefonia, com mais fios pendurados, também formam a paisagem. 
Semáforos e relógios digitais com termômetro adornam a Praça da 
República, desfigurada por projetos de paisagismo que buscaram, em 
sucessivas administrações municipais, não mais que justificar a suposta 
busca pelo novo que nunca se instala. O lixo não recolhido explicita a 
falta de sincronia entre o funcionamento do comércio e a logística dos 
serviços urbanos municipais.

Segue a cena, e persiste o convite ao espectador a olhar para cima. 
Na esquina da Avenida Generoso Ponce com a Rua Treze de Junho, ao 
fundo se vê a torre da antiga empresa estadual de telefonia, privatizada 
em 1998. As casas comerciais na Avenida Generoso Ponce agora apare-
cem despidas dos painéis publicitários que haviam feito moda kitsch na 
década de 1980. Foram retirados com o intuito de obter uma visualidade 
sem poluição visual. Pedestres atravessam a rua sobre a faixa, e moto-
ristas de automóveis e de motocicletas respeitam, ao menos no filme, a 
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modernização das normas de trânsito, sugerindo novas relações sociais que 
precisam se instituir no cotidiano.

Apesar do imaginário verticalizante criado na paisagem urbana, o 
filme convida o espectador a olhar, desta vez, para baixo. Enquanto cami-
nha no calçadão do Centro Histórico, um pombo bica restos de alimentos 
derrubados pelos homens. Um pouco acima, as cores quentes (diversos tons 
de laranja) de bandeirolas contrastam com as cores frias do azul e branco 
no céu do sertão cuiabano. É o inverno chegando formalmente no calen-
dário anual, mês de junho, e com ele as festas de santo, que proliferam 
nos bairros da cidade e são anunciadas com os moradores produzindo os 
enfeites nas ruas dos bairros.

Corte de cena. O filme induz o espectador novamente a olhar para 
baixo: uma flor de pétalas brancas e coroa amarela brota também forçada-
mente, de modo tático, em uma das muitas fendas na calçada de cimento. 
Na rachadura, provavelmente consequência da alta temperatura, a terra 
acumulada permite a uma semente, depositada naquele vão pelos acasos 
(um pássaro ou uma revoada de sementes levadas por uma ventania), brotar 
e florescer. Metáfora, talvez, de como se produz o território urbano, com 
disputas pelos espaços de habitação. Sem pisar na flor, uma transeunte 
passa pela calçada e sobe uma escadaria de tijolos aparentes.

É a menina das cenas anteriores, que chega em frente à Igreja do 
Rosário e São Benedito. Nessa cena, um céu de múltiplas cores, entre 
vários tons de roxo e azul, emoldura um dos tradicionais templos católicos 
dos cuiabanos. A menina, entre adolescente e adulta, usa um vestido azul 
claro de corte reto, óculos escuros de design clássico, corte de cabelo de 
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fios longos, uma bolsa com design contemporâneo e uma atadura em 
todo o antebraço direito.

Num movimento da câmera, de cima para baixo, bandeirolas de 
papel de seda para a festa de santo e nuvens brancas ao fundo refletem-se 
nas lentes espelhadas dos óculos dela: a moça está também olhando para 
cima, com o céu local e sua ampla palheta de cores forçando a torção 
do corpo para paisagem acima do horizonte. A paisagem para a qual 
ela olha provavelmente é a de um morro um pouco mais alto, o Morro 
da Luz, do outro lado da rua, no qual se localiza a Mesquita de Cuiabá.

Em outra cena, já sem os óculos escuros, uma espécie de véu do 
inconsciente, os olhos da moça se abrem no movimento da animação e 
expressam a necessidade de uma consciência que não emerge facilmente 
diante da experiência de tempo. Ou, ao menos, não emerge fácil de 
lembranças que produzem uma memória de tempos antigos e misturadas 
ao tempo presente. Na Praça da Igreja do Rosário e São Benedito, agora 
num cenário em preto e branco, como imagem onírica, um céu em tom 
avermelhado e laranja de Sol poente. A paisagem cuiabana carrega de 
lembranças a memória da irmã com imagens do irmão. Ao longe, como 
que vindo da estreita Rua São Benedito, um menino imaginário, com 
um pacote de compras de mercearia (um pão do tipo baguete se sobres-
sai no saco de papel), olha para a menina parecendo reforçar, no horário 
vespertino, o momento do “chá com bolo”, de mesa farta, conversas 
jogadas fora e risadas amenas.

Naquela região, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito, localizada num pequeno morro que se destaca entre as ruas do 
entorno, a paisagem tem uma dubiedade: a rua lateral leva a olhar para 
uma parte baixa da região, que chega ao antigo Córrego (hoje avenida) 
da Prainha, e ao mesmo tempo põe em evidência prédios modernos, de 
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décadas recentes, com linhas retas, de dois andares, distinguindo-se das 
casas mais antigas do bairro, com paredes coladas umas às outras. Ao fundo, 
no horizonte além do Centro Histórico, os prédios designam a verticaliza-
ção da cidade e a experiência de novos modos de habitar o espaço urbano. 
Roxo, laranja e rosa, em variados tons, são as cores que emolduram o céu. 
O estilo da fotografia com efeitos de aquarela, como que desbotando com 
o tempo, conotam as diversas temporalidades da sequência de cenas.

Animê: visualidade e referência de uma cultura popular mundializada

“Hesperia” se apresenta como um curta de animação experimen-
tal estética e tecnicamente influenciado pelas animações japonesas, os 
animês, ou mais especificamente pelo que se convencionou considerar 
características inaugurais e distintivas dessas produções. Embora, para os 
japoneses, qualquer produção comercial de animação, independente da 
estética, da técnica utilizada ou da origem, seja por definição um animê 
(corruptela de animêeshon, pronúncia japonesa do inglês animation), fora 
do Japão a palavra passou a denominar as animações nipônicas e, mais 
tardiamente, animações oriundas de outros países que compartilham de 
estética e técnica semelhantes.

Contudo, o que entender por características técnicas e estéticas 
convencionadas num setor que abrange produções audiovisuais tão diversi-
ficadas, como é o caso do atual mercado japonês de animação? Precisamente 
para nos esquivar de discussões rigidamente normativas e pouco frutíferas 
no campo artístico e tecnológico, delimitamos tais convenções às carac-
terísticas inaugurais do chamado animê moderno que, no momento em 
que os animês passaram a ser reconhecidos como tal no exterior, a partir 
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de meados da década de 1990, se tornaram distintivas dessas produções 
para o público global.

O animê moderno surgiu como produto de uma série de condi-
ções próprias ao contexto econômico e social do Japão pós-Segunda 
Guerra. As possibilidades técnicas de produção impactaram diretamente 
na formatação estética dessas obras, principalmente porque, apesar das 
contribuições diversas de profissionais da época, foi a partir das obras 
e do método desenvolvidos pelo quadrinista, animador e empresário 
Osamu Tezuka que as animações ganharam status de arte e viabilidade 
como indústria do entretenimento no Japão. A pesquisadora brasileira 
Cristiane Sato aponta que Tezuka foi “[...] alguém que lhes conferiu [aos 
animês e aos mangás] originalidade e características hoje qualificadas de 
‘japonesas’.” (SATO, 2007, p. 125).

Com seus trabalhos, Tezuka convencionou as particularidades 
mais latentes dos chamados mangás e animês modernos: predominân-
cia da linguagem narrativa cinematográfica como estética, criando cenas 
de ângulos inusitados, com muitos closes e jogos de planos, bem como 
personagens com olhos aumentados, expressivos e brilhantes, inspira-
dos na maquiagem das atrizes da Ópera Takarazuka (e paralelamente 
influenciados por animações estrangeiras das décadas de 1930 e 1940, 
como “Betty Boop” e “Bambi”); personagens estilizados de cabelos extra-
vagantes, corpos longilíneos e andróginos (outra influência Takarazuka) 
ou ainda antropomorfizados.

Tecnicamente, desenvolveu-se um método de animação econô-
mico que utilizava fundos abstratos, limitava a quantidade de movimentos 
nas cenas e abusava do simbolismo e da simplificação visual. Estabeleceu-
-se como critérios básicos de produção a redução do número de quadros 
por segundo de animação (8 ou 12, enquanto o convencionado era 24), a 
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simplificação de cenários, as figuras de pouco volume e a utilização de loops 
de animação, além da reutilização de acetatos preenchidos com fundos ou 
partes dos personagens (permitindo animar apenas uma área específica do 
quadro). Essa técnica denominada limited animation (animação limitada) 
foi originalmente desenvolvida nos Estados Unidos e posteriormente adap-
tada e aprimorada por Tezuka. A mistura entre momentos de simplificação 
visual e motora, com extrema riqueza de detalhes em cenas específicas e 
pontuais, também se tornou um dos marcos técnico-estéticos dos animês.

Hesperia, que mistura uma série de técnicas em sua execução, vale-se 
em muitos momentos dessas convenções e métodos tradicionais relacio-
nados à produção de animês, além de possuir uma semelhança estética 
evidente na composição visual de seus personagens: andróginos, delga-
dos e de olhos expressivos, por meio dos quais é possível ler uma gama de 
sentimentos não explícitos em palavras ou ações.

No começo dos anos 2000, enquanto os quadrinhos de super-he-
róis adquiriam maior valor simbólico e econômico, tendo como foco o 
leitor já cativo, os mangás assumiam o papel de formador de novos leitores 
de histórias em quadrinhos (GUSMAN, 2005, p. 79). Naquele início de 
século e de milênio foram publicados os primeiros mangás que seguiam 
o padrão de leitura japonês (da direita para a esquerda) e já possuíam suas 
versões animadas exibidas na televisão, como Dragon Ball, Cavaleiros do 
Zodíaco e Sakura Cardcaptors. Muitos animês são adaptações de mangás 
famosos. Porém, no Brasil, assim como em outros países do Ocidente, 
ocorreu o caminho inverso: os primeiros mangás vieram após a exibição 
de suas adaptações animadas na televisão (MONTE, 2010, p. 13).

Optou-se por não classificar o projeto de “Hesperia” como um 
“animê” e sim como “influenciado pelos animês japoneses”, haja vista se 
tratar de uma produção de laboratório universitário, portanto de caráter 
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experimental e discreto. A definição de ‘animê’ comporta muitas divisões. 
Alguns pesquisadores dizem que o termo se aplica apenas às animações 
feitas no Japão, enquanto outros o expandem para toda a Ásia, havendo 
ainda aqueles que consideram a palavra desnecessária por ser nada mais 
que abreviação da expressão inglesa animation. De fato, no Japão, o 
termo é empregado para toda forma de animação, independentemente 
de sua nacionalidade (GAN, 2009, p. 35).

No entanto, animações produzidas independente-
mente e animações de arte são normalmente cha-
madas de animação, e não animê. No momento, 
os vínculos fortes que ligam as redes de produ-
ção comercial, distribuição e exibição parecem ter 
formado um consenso flutuante para distinguir o 
que é animê e o que não é. (GAN, 2009, p. 35, 
tradução nossa).

Considera-se a visualidade já difundida do animê produzido no 
Japão e reproduzido em países nos quais teve grande recepção de público, 
pois a identidade visual não se dá, apenas, em razão dos “personagens 
de olhos grandes”, característica que, aliás, não é exclusiva de animações 
asiáticas, fazendo-se presente em tudo o que se chama de animê.

No entanto, uma definição muito branda do termo animê igno-
raria o difusionismo da animação japonesa e da formação da estética 
pela qual é mais conhecida, focando apenas em suas qualidades como 
produto transnacional contemporâneo. Isto justifica o foco em seus 
aspectos como produto audiovisual.

Sobre a técnica, Thomas Lamarre (2009, p. 14, tradução 
nossa) explica:

O apelo do animê não está essencialmente em pro-
duções de alta tecnologia ou alto orçamento. Mui-
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tos animês são decididamente low-tech em sua exe-
cução, sua aparência e feel. Esse feel low-tech não 
implica, no entanto, em uma falta de sofisticação 
técnica. Nem uma produção baixa tecnologia pre-
vine interfaces de alta tecnologia, pelo contrário. A 
inovação do animê vem em parte de sua habilidade 
de cruzar entre situações ostentosamente low-tech e 
high-tech, ao ponto em que se torna impossível fazer 
distinções firmes entre baixa e alta tecnologia.

Além disso, é preciso enfatizar a influência recebida dos mangás 
shoujo, dirigidos ao público feminino. Uma das características marcantes 
desse tipo de quadrinho é o “mundo distorcido”: em vez de mostrar cená-
rios realistas, prioriza as emoções e o estado emocional do personagem por 
meio de metáforas visuais. Assemelha-se, em alguns aspectos, mais ao teatro 
do que à narrativa cinematográfica associada aos mangás. Como pondera 
Urasawa (2016, tradução nossa) no programa de televisão Urasawa Naoki 
no Manben, “Com imagens realistas, é preciso se preocupar em mostrar 
toda a ordem dos eventos. Mas no teatro você tem um pequeno turno de 
eventos e apenas com uma mudança na iluminação, você terá uma cena 
totalmente diferente”.

É possível dizer que essa dramatização teatral com cortes e ângulos 
cinematográficos influenciou a transformação do animê para a televisão. 
No caso do roteiro de Hesperia, sua adaptação teve como fonte de inspi-
ração a história do quadrinho original.

Técnica de animação: cinema como ofício e artesanato

Já não é possível afirmar que o uso de animação limitada advém 
simplesmente da falta de recursos financeiros e recursos humanos, pois 
o impacto de sua produção no Japão se deu com tanta intensidade, que 
esse formato de animação se tornou a regra, e não a exceção. No contexto 
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de Hesperia, “feito em Cuiabá”, o significado de animê foi utilizado para 
designar um conjunto de técnicas e convenções de animação acumula-
das por décadas e disseminadas a partir das produções japonesas, mas que 
receberam influências de países ocidentais e consequentemente servem de 
modelo para muitas produções do gênero em todo o mundo. Algumas 
dessas convenções, as quais também nos apropriamos em nosso curta, são 
apresentadas a seguir.

A taxa de projeção para filmes é de vinte e quatro quadros por 
segundo. Tecnicamente, isso significaria que, para atingir a mesma quan-
tidade de movimentos de um ator real de cinema, seria necessário desenhar 
vinte e quatro imagens para cada segundo de animação. Na realidade, porém, 
a maioria desses movimentos pode ser expressa por meio de doze quadros 
por segundo (LAMARRE, 2009). Animadores clássicos, como Richard 
Williams, recomendam um desenho por quadro, quando possível, para 
dotar os movimentos de mais fluidez, consubstanciando uma técnica às 
vezes denominada animação em “uns”. Por sua vez, no desenho em “dois”, 
cada quadro é fotografado duas vezes, resultando em doze quadros por 
segundo. No geral, a animação para TV quase nunca é feita em “uns”, e 
sim em “dois”, poupando tempo e dinheiro. Já animês japoneses para TV 
produzem animação ainda em menos quadros por segundo e às vezes o 
fazem em “três” e até em “quatro”, recorrendo a poses marcantes e efeitos 
de câmera para compensatórias da falta de movimento. A maior parte de 

“Hesperia” foi realizada em “três”.

A modulação da taxa de quadros caracteriza, em filmes, a mudança 
por segundo nesse teor. Dito de outra forma, um animador pode variar 
entre desenhar em “uns”, em “dois”, em “três” ou em “quatros” numa 
mesma cena destacando partes que, dessa forma, se tornam mais rápidas 
ou mais lentas que as restantes. Para melhor exemplificar, recorremos a uma 
cena de “Hesperia”, aquela na qual um dos personagens despeja café numa 
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caneca. No momento inicial da ação, utilizou-se a animação em “uns” 
para exibir em movimento rápido o líquido começando a cair. Depois, 
passou-se para “dois” e, em seguida, “três”, quando o movimento se esta-
bilizou, continuando em “três” até que o líquido parar de ser despejado. 
A partir de então, desenhou-se em “quatro” o restante do movimento do 
café já na caneca, enfatizando-se a rapidez e a refração da luz no líquido. 
A modulação também pode ser usada para animar diferentes entidades 
numa mesma cena, destacando-se uma delas.

Bank system define desenhos de diferentes partes do corpo de um 
personagem feitos separadamente, possibilitando sua reutilização em 
cenas futuras (BAN, 2004). Essa técnica também é usada para cenas de 

“estoque”, que se repetem em vários episódios, como aquelas de trans-
formação de heróis. Um exemplo seria Captain Gekijouban, animê de 
jogo de beisebol adaptado para televisão no qual cada personagem prin-
cipal recebeu sua própria sequência animada de arremesso de bola, que 
se repete múltiplas vezes durante o filme.

O uso de papéis transparentes dispostos em camadas, chamadas 
células, constitui uma técnica empregada na animação tradicional para 
animar entidades diferentes numa mesma cena ou apenas partes do corpo 
com mobilidade separada. Não se trata de um recurso exclusivo do animê, 
embora empregado com grande eficácia nessas produções, sendo graças 
a isso que partes do cenário se movem em direções opostas, atribuindo 
profundidade ao campo de visão. Aliás, esse efeito é facilmente obtido 
na animação digital, na qual todo o processo de desenho em software de 
pintura envolve o uso de camadas.

O processo de produção da animação pode ser dividido nas etapas 
descritas a seguir. Antes, porém, ressaltamos que, no caso de Hesperia, 
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apesar de apresentadas sob a forma de lista, algumas delas ocorreram 
simultaneamente e, portanto, estão aqui ordenadas em sob a forma de 
lista para facilitar o entendimento:

definição do tema e rascunho dos personagens;
pesquisa de campo (cenários);
roteiro;
storyboard;
escolha da música;
animação;
revisão e pintura;
composição; e
finalização.

Na produção de “Hesperia”, o primeiro passo foi decidir o tema. 
A proposta era fazer algo que lembrasse um videoclipe, com a música 
guiando as cenas, apresentadas de forma não linear. No entanto, com 
o desenrolar do roteiro e do storyboard, a história foi tomando uma 
forma mais calma e linear, e o tema de conflito entre irmãos, que teria 
certo destaque, tornou-se algo sutil. Em vez de focar em música, esco-
lheu-se criar algo atmosférico, mais voltado para os cenários da cidade, 
suas cores e outros detalhes.

Passada essa fase, foram feitos alguns rascunhos dos persona-
gens. Para tanto, foram usados materiais como, entre outros, papel e 
lápis dos tipos B a 7B, considerados “macios” e cujos traçados resultam 
em linhas mais escuras e mais fáceis de apagar. As marcas escolhidas 
foram as importadas, encontradas no comércio cuiabano. Para apagar 
os desenhos, serviram-se da borracha plástica mono e da borracha-pão, 
de cor cinza e maleável, não danificando o papel.
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Para organizar todos os rascunhos relacionados ao projeto, ou seja, 
concentrar todo o processo de pré-produção em um só lugar, adquiriu-se 
um sketchbook, um caderno de folhas lisas portátil.

Inicialmente se pensou em utilizar um garoto como protagonista, 
mas, com o desenvolvimento do roteiro, a garota acabou por se tornar 
a personagem central na trama. Também, os personagens seriam pinto-
res, porém se transformaram em pianistas. No primeiro esboço, ambos 
não eram irmãos; apenas amigos de infância. Com a mudança, intentou-
-se fortalecer os laços fraternos entre eles e, nesse sentido, evitar passar a 
impressão de que um nutria sentimentos românticos pelo outro.

Conhecer e fabular a cidade

Cidades reais são citadas, sobretudo em animês adaptados para TV, 
como pano de fundo ou cenário baseados em paisagens urbanas conhecidas. 
Alguns exemplos são Oreimo, no qual há cenas ambientadas em diversas 
partes de Tóquio; Uchouten Kazoku, na cidade de Kyoto (Japão); e até 
mesmo Evangelion, série de ficção científica que se passa em Hakone, Japão.

Com base nesse parâmetro de produção, adotou-se como argumento 
no roteiro de “Hesperia”, a cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato 
Grosso, localizado no Centro-Oeste do Brasil e sede do campus central da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Neste contexto, elegeu-se 
como cenário das ações externas alguns dos pontos mais conhecidos do 
espaço urbano, pontualmente o Centro Histórico e seu entorno, afirman-
do-se com isso a localidade do projeto do filme de animação. As imagens 
de referência contemplam pontos da cidade fotografados em quatro dias 
diferentes, além do que se procedeu à filmagem de alguns locais e cenas em 
movimento para serem posteriormente submetidas à técnica de rotoscopia.
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A partir das tomadas fotográficas, concentrou-se na decisão acerca 
do estilo de pintura dos cenários. Num primeiro momento, quando a 
obra ainda estava em fase inicial de produção, pensou-se em um estilo 
que lembrasse pintura em aquarela.

Figura 2 – Cenário de Hesperia em efeito aquarela: área de Tombamento no 
Centro Histórico da cidade de Cuiabá

Nota: Fotografia e arte de Amanda Barbosa Ribeiro.

Porém, com o desenrolar do roteiro, decidiu-se por uma história na qual 
o cenário da cidade despontava como condição de produção de sentido 
das cenas com os personagens. Sendo assim, buscou-se por pontos de 
referência que fossem representativos de uma visualidade cuiabana em 
termos afetivos, razão pela qual a cidade histórica despontou com força, 
sem, no entanto, excluir a cidade em sua totalidade. Apesar da busca por 
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realismo na produção das imagens, contava-se com a possibilidade de, 
no resultado, uma livre leitura para o modo de sentir e pensar a cidade.

Um dos pontos contemplados no curta-metragem de animação é 
a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, localizada na Praça 
do Rosário, entre a Avenida Coronel Escolástico e a Rua São Benedito, 
Centro Histórico de Cuiabá.

Figuras 3 e 4 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e Paisa-
gem afetiva e visualidade em Hesperia

Nota: Fotografia e arte de Amanda Barbosa Ribeiro.

Outro ponto focalizado no filme é o Edifício Palácio do Comércio, 
na esquina da Rua Galdino Pimentel (antiga Rua de Baixo, transformada 
em calçadão) com a Avenida Getúlio Vargas. Trata-se de um condomínio 
comercial vertical dotado de transparência e cuja estrutura de concreto 
e vidro representou uma experiência de modernização da região central, 
marcando o início do processo de verticalização da cidade, a partir da 
década de 1970.
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Figuras 5 e 6 – Centro de Cuiabá e Produção visual da cena Hesperia

Nota: Fotografia e arte de Amanda Barbosa Ribeiro.

Produção

Antes de dar início ao roteiro, foi traçada uma storyline, uma espécie 
de resumo do roteiro que guia os processos de roteirização e storyboard e no 
qual a premissa da história se apresenta de forma simples e compreensível. 
No caso de “Hesperia”, a proposição foi a seguinte: “Irmãos separados se 



185

Cuiabá 300 anos 

reencontram na cidade de Cuiabá”. A partir disso, o desenvolvimento 
do enredo se deu em três etapas distintas: a dos quadrinhos, a do roteiro 
propriamente dito e a do storyboard.

O roteiro foi desenvolvido praticamente em conjunto com um 
rascunho de quadrinhos, também chamado de rafe ou name, e contribuiu 
para firmar a premissa da história e as características dos personagens. 
Nesse percurso, a história inicial diferiu daquela a que se chegou no 
final, e algumas cenas foram completamente alteradas. Por exemplo, na 
primeira etapa, em vez da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 
figurava a Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, popular-
mente conhecida como Igreja Matriz. No esboço a seguir, a proposta 
de leitura era a mesma que a do mangá japonês: da página direita para 
a página esquerda.

Figura 7 – Esboço de Hesperia com base na linguagem de mangá e ambien-
tado na cidade de Cuiabá

Nota: Arte de Amanda Barbosa Ribeiro.
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Roteiro adaptado para o curta

Feito o rascunho do quadrinho, adaptou-se a história para o roteiro, 
elaborado com base num modelo padrão da cinematografia. As falas e 
certas cenas foram totalmente removidas, enquanto algumas cenas foram 
inseridas para dar sentido às outras sem necessitar de recorrer a diálogos.

Storyboard

Durante a produção do quadrinho e do roteiro, começou-se 
também a elaboração, primeiramente manual e depois digitalizada, do 
storyboard, a fim de estabelecer o tom da animação e esboçar algumas 
cenas. Trata-se de importante recurso para visualizar as cenas e estimar a 
duração de cada uma, a quantidade de desenhos necessários para concluir 
cada ação. O modelo de storyboard utilizado foi obtido gratuitamente 
no site japonês Hy-t.

Uma dificuldade apresentada nessa etapa foi a necessidade de 
pensar as cenas como “movimentos” e não apenas como sequências de 
quadrinhos, em cujo processo criativo, aliás, há que se pensar ângulos 
novos para cada cena para evitar que a ação se torne repetitiva, o que 
nem sempre é uma boa ideia em animação, pois isso pode ser demasiada-
mente complicado e ainda não resultar no efeito cinematográfico esperado.

Fazer o storyboard antes de terminar o roteiro mostrou-se uma 
conduta equivocada, pois, com a mudança do roteiro inúmeras folhas 
foram descartadas e muito tempo foi perdido.
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Figura 8 – Storyboard: a cidade e suas imagens nos primeiros esboços do 
filme de animação

Nota: Arte de Amanda Barbosa Ribeiro.

Música

Ao longo do processo de produção, cogitou-se a possibilidade enco-
mendar a composição de uma música original para a animação. Porém, 
devido à exiguidade de tempo e a questões logísticas, abandonou-se a ideia, 
utilizando-se uma peça musical disponível para uso gratuito na Inter-
net. Dentre as várias analisadas, escolheu-se a do artista japonês Amacha, 
Gozen 2-Ji no Funsui (2016) (“Uma Fonte às 2h da Manhã”, em tradu-
ção livre), licenciada para utilização e edição vídeos desde que os créditos 
sejam atribuídos ao compositor e o filme não tenha fins lucrativos. Já a 
música eleita para o início do filme foi Clair de Lune (2007), de Claude 
Debussy (1862-1918), interpretada por Brent Hugh e disponibilizada no 
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Free music archive (2017) com as mesmas condições de uso da música 
anterior. Para o som ambiente, recorreu-se ao Free sound (2017), no qual 
vários usuários disponibilizam sons gravados para uso em filmes e áudios.

Animação

“Hesperia”, na condição de filme de animação experimental, serviu-
-se dos modelos de animação tanto tradicional quanto digital. Nesta 
etapa, uma mesa de luz LED foi construída artesanalmente: primeiro, foi 
feita uma caixa de madeira utilizando-se moldura de quadros; na parte 
superior, encaixou-se um vidro com superfícies diferentes em cada lado, 
sendo um liso e o outro texturizado, a fim de dissolver a luz e não afetar 
os olhos; no fundo, colocou-se uma madeira deslizante para possibilitar a 
fixação do bocal da lâmpada. Os custos de produção somaram 200 reais. 
Todavia, por questões de praticidade e de disponibilidade de material, 
escolheu-se utilizar animação digital na maior parte das cenas contando-

-se com: uma mesa digitalizadora da marca Wacom, da linha Bamboo; e 
o programa Clip Studio Paint Ex, da empresa Celsys, o qual já era utili-
zado, mas numa versão com menos funções (Clip Studio Paint Pro), que 
permite apenas animações de até 24 quadros. Para obter a versão EX, a 
animadora teve que desembolsar uma quantia de 69 dólares.
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Figura 9 – Esboço de desenho de animação na interface do programa Clip 
Studio Paint Ex

Fonte: Amanda Barbosa Ribeiro.

O Clip Studio Paint Ex é um programa de pintura similar ao 
Photoshop que dispõe de uma variedade de pincéis e funções. Além disso, 
possui uma espécie de mercado no qual os usuários compartilham pincéis, 
gradientes, paletas de cores e outras ferramentas feitas por eles mesmos 
gratuitamente, tornando-o um programa altamente personalizável. No 
entanto, exatamente por possuir muitas funções, é um pouco complicado 
para usuários não acostumados com softwares de pintura.

Suas funções de animação são satisfatórias. A função de linha 
do tempo e onion skin, ou “casca de cebola”, que permite ver o desenho 
que vem antes e depois da linha do tempo, é importante para manter a 
animação uniforme. Também é possível ver uma prévia da animação no 
próprio programa para verificar se a sequência das cenas está muito rápida 
ou muito devagar.
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O ponto negativo do programa é a impossibilidade de importar 
áudio e funções de edição, sendo que, para concluir o processo de edição 
e composição, se torna necessário exportar cada cena para outro programa. 
Além disso, é um programa pesado, que consome grande quantidade de 
memória RAM. Nesse sentido, as orientações constantes do livro técnico 
do animador Naoki Yoshibe (2017) foram muito elucidativas.

A maior parte do processo de animação se baseou nas sugestões 
de Richard Williams (2016), constantes do livro Manual de animação: 
uma combinação entre animação direta e pose a pose, para as cenas que 
precisavam de uma aparência “firme”. Na animação pose a pose o anima-
dor primeiramente desenha as poses chave, isto é, as mais importantes 
de cada ação e só então desenha as outras poses intermediárias entre elas. 
Uma forma organizada, porém, rígida de animar. Já na animação direta, 
começa-se do primeiro e vai-se até o último desenho, constituindo um 
tipo de animação mais livre, mas que deixa os desenhos demasiadamente 
bagunçados e consome muito tempo.

Intercaladas as duas formas numa mesma cena, desenharam-se 
as poses chave do personagem e depois, por meio da animação direta, se 
adicionaram outros elementos, como cabelo ou roupas em movimento, 
e assim por diante. Um exemplo do uso dessa técnica pode ser verifi-
cado nas figuras 10 e 11 a seguir, que trazem uma cena anteriormente 
presente no curta, porém descartada.

Nesse processo também foram preparadas algumas das cenas a 
serem submetidas à rotoscopia, uma técnica de animação que utiliza cenas 
filmadas como base e da qual podem se beneficiar cenas complicadas, ou 
carentes de certo grau de realismo. Destaque-se aqui o flagrante de um 
pombo caminhando no Calçadão do Centro Histórico de Cuiabá em 
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cuja cena o recurso da rotoscopia foi adotado para facilitar o processo de 
animação e garantir movimentos mais naturalizados.

Figuras 10 e 11 – Cena no Calçadão de Cuiabá e cena submetida à técnica de 
rotoscopia: experimentação de movimento animal

Nota: Fotografia e arte de Amanda Barbosa Ribeiro.

Finalizado o processo de animação de cada cena, foi preciso fazer 
ampla revisão, pois, principalmente no caso da animação direta, pode acon-
tecer de elementos ficarem deslocados ou terem seu tamanho aumentado ou 
diminuído repentinamente de um quadro para outro. O passo seguinte foi 
a pintura, tendo a animadora se servido de uma paleta de cores nos perso-
nagens principais. Por ser um processo demorado e devido às contrações 
do tempo, resolveu-se pintar apenas algumas cenas e cenários, deixando 
alguns personagens em preto e branco ou coloridos com apenas uma cor.

O processo de composição foi realizado quase em paralelo ao de 
animação. Após completar uma cena, esta era exportada como uma sequ-
ência de imagens. a qual, por sua vez, era trabalhada em outro programa, 
o Adobe After Effects. Por meio deste, foi possível sincronizar as cenas com 
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a música, ajustar as cores, fazer a animação do título e criar efeitos espe-
ciais, entre outros procedimentos para a realização do filme.

Figura 12 – Cena fotografada no Centro de Cuiabá para a animação em 
“Hesperia” no After Effects, da Adobe.

Nota: Fotografia e arte de Amanda Barbosa Ribeiro.

Ao importar a sequência, foi preciso “remontar” totalmente a cena 
no programa, reorganizando a duração de cada quadro a fim de que as 
figuras se movessem conforme fora pensado pelo diretor. Para auxiliar 
no repetitivo processo de montagem de cada cena, costuma-se anotar a 
duração de cada quadro de animação numa folha de exposição: “A folha 
nada mais é que um formulário simples e eficiente no qual os anima-
dores anotam a ação e o diálogo (ou ritmos de música) para uma cena 
ou tomada.” (WILLIAMS, 2016, p. 70). Porém, no caso de “Hesperia”, 
optou-se por descartar o uso da folha, que constitui um trabalho solitário, 
e pela praticidade da animação digital, que permite ajustar a quantidade 
de quadros por segundo a qualquer momento do processo. Terminada a 
composição de cada cena, exportou-se cada clipe para o programa Adobe 
Premiere, mediante o qual se sincronizou o vídeo com o áudio, os sons, 
concluindo o processo final da animação.
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Nesse processo, após ter se certificado quanto ao uso e aplicação 
correta dos procedimentos técnicos digitais no projeto do filme, “rende-
rizou-se” o arquivo, ou seja, exportou-se o arquivo para fora do programa 
de edição. Depois desse procedimento, que levou horas para ser concluído, 
gravou-se a animação em DVD. Cumprida a fase de produção, passou-

-se à veiculação do filme nos sites de vídeo Youtube e Vimeo, além do seu 
envio para festivais de audiovisual.

Todas as fases de produção da animação “Hesperia” ficaram sob 
encargo da diretora Amanda Barbosa Ribeiro, que desenvolveu um traba-
lho típico de “artífice”, em seu caráter artesanal e individual, com recursos 
financeiros escassos, buscando se ajustar ao modelo de produção de uma 
animação em condições laboratoriais. A partir do desenvolvimento do 
projeto, foram cerca de oito meses de tarefas, período em que foi produ-
zido um total de 180 quadros e 492 desenhos aproximadamente, entre 
rascunhos, cenários e cenas descartadas, aquelas que infelizmente fica-
ram incompletas.

A realização do filme tornou-se um aprendizado aprofundado da 
técnica de animação, edição e cinema e também da administração de tempo. 
No correr da execução do projeto, a diretora fez experimentações de técnicas 
usadas nas diversas fases de produção, errando em muitas delas e refazendo 
esboços inúmeras vezes para tentar chegar ao melhor resultado possível. 
Em termos operacionais, o laboratório a pressionou a lidar com conceitos 
novos, com recursos técnicos até então desconhecidos e com programas 
de software com os quais ela não tinha familiaridade, como o After Effects.
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Considerações finais

Se no processo de produção de Hesperia foi preciso pensar a pouca 
familiaridade com recursos da mídia digital, essa necessidade também se 
estendeu ao grau de familiaridade dos cuiabanos com o espaço geográfico 
que habitam. Isto inclui os lugares de memórias que se esvaem precisa-
mente na experiência de modernização que pressiona a cidade em suas 
bruscas, e não necessariamente desejadas, transformações. A cidade histó-
rica, ao contrário da cidade genérica, talvez traduza a busca dos povos 
– originários, imigrantes e diaspóricos – que fizeram do Centro Histórico 
de Cuiabá, desde séculos passados, essa busca pelo enraizamento como 
direito e também como política do desejo.

A capela de São Benedito, na Igreja do Rosário, registra a busca 
da comunidade negra cuiabana pela legítima produção social do espaço 
urbano. Entre os séculos XIX e XX, cuiabanos de outras matrizes, cujos 
antepassados fizeram longas jornadas em transporte animal e mesmo a pé, 
chegaram de terras distantes e fizeram residências no entorno da Praça do 
Rosário. Vieram dos sertões de Mato Grosso, mas também do Centro-
-Oeste, do Nordeste e do Sudeste do país. Assim, a Praça do Rosário, na 
passagem do século XX ao XXI, tornou-se um lugar de memória para 
uma nova geração de cuiabanos, cujas matrizes culturais estão ligadas 
não apenas ao imaginário lusitano, mas também àquelas categorias que 
o antropólogo Darcy Ribeiro (2015) designava em face da dificuldade 
de situar os tipos populares numa matriz nacional brasileira: crioulos, 
sertanejos, caboclos, caipiras.

“Hesperia”, na condição de laboratório cinematográfico, desvela, 
por meio dos personagens, o que pode ser a relação entre memória e 
experiência urbana na contemporaneidade. A dupla de irmãos representa 
uma geração nascida na virada do século XX para o XXI, num esforço de 
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produzir lembranças possíveis, tendo como condição de afeto os lugares 
na cidade que fazem sentido como memórias sociais. A Praça do Rosário, 
concebida em preto e branco na cena em que a garota lembra momentos 
lúdicos com o irmão, é configurada no filme de animação como lugar de 
afeto pessoal e como recurso da memória social da cidade.

A experimentação laboratorial de “Hesperia” traduz uma aproxi-
mação interdisciplinar entre audiovisual e estudos da cidade. Em ampla 
medida, a produção do filme reforça e questiona a imaginação sobre a expe-
riência urbana, em especial na cidade de Cuiabá, ao mesmo tempo em que 
promove um convite: pensá-la, eticamente, em suas permanências e trans-
formações. O audiovisual experimental, no caso, caracteriza essa relação 
de memória que uma nova geração de produtores vem promovendo em 
experiências típicas de artífices: a cidade como condição de pensamento 
cinematográfico, a cidade como espaço de sociabilidade, os lugares da 
cidade como afetos virtualmente potentes.

Trata-se da mesma geração constantemente deslocada pela reno-
vação das tecnologias midiáticas, forçando a juventude a incorporar uma 
disposição para lidar, de modo controverso, com as melhores memórias 
produzidas na cidade e também com os desafios propostos pelas constantes 
transformações das condições de produção de linguagem. Nessa perspectiva, 
o audiovisual “feito em Cuiabá”, ainda que em sua condição de artifício 
artesanal, talvez promova a cidade não só como “espaço de circulação de 
informações”, mas também como espaço de produção de linguagens, o 
que possivelmente constitua o principal desafio para as artes do cinema e 
da comunicação em geral se firmarem como campo de trabalho.

No entanto, se o filme se atualiza como ferramenta para o não-es-
quecimento da cidade, é preciso que a cidade também não se esqueça 
do filme. “Hesperia” continua à espera de mais olhares que lhe atribuam 
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sentido, em Cuiabá mesmo, a cidade dos esquecimentos e dos apaga-
mentos de memórias. Esta afirmativa, no entanto, não quer argumentar 
que todo e qualquer produto ou fenômeno no amplo campo cultural 
(artístico, midiático, esportivo etc.) relacionado a Cuiabá, ou que use 
seu nome ou que afirme ser sua origem, mereça necessariamente atenção.

Afinal, o nome “Cuiabá”, hoje, apresentado como um simulacro 
discursivo, necessita de um esforço hercúleo para não se atar a associa-
ções simbólicas demandadas em nome de um supostamente pacífico e 
ingênuo multiculturalismo, no qual tudo é permitido e naturalizado 
como condição de desenvolvimento, e do qual a cidade é mais vítima 
do que beneficiária. Este outro filme não é novo, mas no século XXI 
ainda se apresenta exoticamente como novidade (o moderno, o melhor, 
o adequado) e lembra a cidade genérica: sem sal, sem Sol, sem sentido.
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FUTEBOL AMERICANO EM CUIABÁ/MT: A 
CONSTRUÇÃO DE UMA DEMANDA ESPORTIVA

Igor Alexandre Silva Bueno

O esporte, de modo geral, está atrelado a valores vinculados à socie-
dade na qual se insere, de modo que sua prática deve ser entendida com 
base nas suas especificidades de tempo e espaço. As atividades esportivas 
são um fenômeno de cunho essencialmente cultural, econômico, social 
e político e possuem significados distintos, a depender dos sentidos que 
lhes são atribuídos em cada sociedade, podendo referir a competitividade; 
a busca constante pela excelência, bons resultados; esforço; e ideologias. 
Ou seja, tem um sentido polissêmico (MARCHI JUNIOR, 2004), que 
perpassa as diferentes práticas físicas, cujas modalidades, sejam elas indi-
viduais sejam coletivas, produzem novos modos de ser e estar no mundo.

O esporte deixou de ser um ator coadjuvante e vem adquirindo um 
espaço considerável nos meios de comunicação, bem como nos âmbitos das 
políticas públicas, do divertimento e do consumo, transpondo a função de 
mera atividade física. Na Inglaterra do século XIX, por exemplo, as então 
práticas aristocráticas das publics schools foram se transformando, foram 
sendo ressignificada, se multiplicando e, em alguns casos, se desdobrando 
em derivações das práticas esportivas tradicionais (MARCHI JUNIOR, 
2004). A partir da década de 1960, com a proliferação das transmissões 
ao vivo de jogos e competições, os esportes foram se projetando cada vez 
mais no cotidiano das pessoas, e cidadãos mundo a fora passaram a consu-
mi-los seja praticando seja, principalmente, assistindo aos espetáculos por 
eles proporcionados. Assim, essas formas e usos das atividades esportivas 
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acabam por refletir o espaço social em que estão estruturadas e ao qual 
estão vinculadas (BOURDIEU, 1983).

Soma-se a isso a crescente adesão popular aos novos e diferen-
tes esportes, praticando-os ou consumindo-os, o que tem estimulado o 
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas com o intuito de desvelar o 
campo esportivo e sua relação com o social. Por essa via, o esporte se 
torna via de acesso à compreensão, interpretação e explicação de cená-
rios socioeconômicos e políticos.

Devido a sua abrangência e influência no meio social, o esporte 
se apresenta como um fenômeno em processo constante de transforma-
ção, refletindo as continuidades e rupturas características da sociedade 
contemporânea. Por isso, estudar as atividades esportivas é fundamental 
para o entendimento de um mundo em permanente estado de mudança 
e ressignificação.

Hoje, no Brasil, o tema é estudado em programas de pós-gra-
duação de inúmeras áreas, dentre as quais: Sociologia, Antropologia, 
Psicologia, Educação Física e História. Produções acadêmicas – arti-
gos, dissertações e teses – têm revelado pesquisas com múltiplos vieses 
enfocando o fenômeno esportivo e suas várias facetas. São exemplos as 
de Wanderley Marchi Junior (2001), Francisco Xavier Freire Rodrigues 
(2007), Renato Marques (2007), Edison Gastaldo (2009), Arlei Damo 
(2002) e outros.

Na esfera da Sociologia, Pierre Bourdieu (2004) avalia que a tarefa 
é mostrar as estruturas mais arraigadas dos diversos mundos sociais que 
constituem o universo social, bem como os mecanismos que tendem a 
assegurar a sua reprodução ou transformação. É, pois, na perspectiva 
dessa premissa bourdieusiana, que nos lançamos aqui a uma análise da 
constituição da prática esportiva do futebol americano (FA) na cidade 
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de Cuiabá/MT, por meio do time Cuiabá Arsenal adentrando o processo 
de implementação e estruturação do FA na capital do Estado e seus impac-
tos no cenário esportivo local.

As discussões e reflexões brevemente suscitadas neste texto inte-
gram um conjunto maior de ideias e tessituras imbricadas no tema-título 
O futebol americano em Cuiabá, Mato Grosso: a construção de uma demanda 
esportiva e que consubstanciam uma análise sociológica da trajetória do 
referido time em solo cuiabano, apontando que sua possível não identifica-
ção com os esportes locais e, portanto, a necessidade de uma diferenciação 
de posição social do praticante deste esporte, resultando na formação de 
um grupo interessado em tornar o esporte estrangeiro prática, produto e 
espetáculo a ser oferecido em Cuiabá/MT. O esporte funcionando como 
mecanismo de distinção social.

 Por meio de pesquisa exploratória/descritiva, tal como a concebe 
Antônio Carlos Gil (2008), estabeleceu-se maior familiaridade com o 
assunto, ainda pouco conhecido e explorado bem como hipóteses a respeito 
do objeto de investigação.

Ademais, a realização de entrevistas semiestruturadas com o diri-
gente e jogadores da equipe esportiva, a exemplo do que Augusto Nibaldo 
Triviños (1987) considera, envolveu questionamentos básicos, inicialmente 
propostos, que resultaram em novas hipóteses, formuladas a partir das 
respostas dos informantes. Nesse sentido, esse tipo de entrevista é, pondera 
o autor, uma ferramenta que favorece a descrição dos fenômenos sociais 
e sua explicação e compreensão.

As entrevistas foram extraídas da dissertação de Igor Bueno (2016). 
Ao longo do texto, os nomes dos entrevistados foram trocados pela letra 
(E), e o respectivo número corresponde à ordem de sua realização. Todos 
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os entrevistados assinaram os termos de livre esclarecimento e autoriza-
ram a publicação dos depoimentos colhidos.

Abordamos brevemente o processo de constituição histórica 
do futebol americano no Brasil e, posteriormente, no estado de Mato 
Grosso e na cidade de Cuiabá, onde, de acordo com Bourdieu (1983), 
os espaços sociais assumem a forma específica de um campo ou de um 
subcampo. O campo refere o estabelecimento do espaço social em que 
se encontram fixadas as posições e os agentes sociais que se movimen-
tam objetivando conquistas. Em outras palavras, o campo é definido 
como “[...] o lócus onde se trava uma luta concorrencial entre os atores 
em torno de interesses específicos que caracterizam a área em questão.” 
(ORTIZ, 1994, p. 19). Outra característica do campo é seu objeto de 
disputa e seus interesses específicos. Nesse sentido, podemos afirmar que 
a cena esportiva de Cuiabá constitui um campo, e o futebol americano, 
uma modalidade específica, uma parte integrante desse campo, portanto, 
um subcampo do esporte cuiabano.

O futebol americano no Brasil

O futebol americano (FA) é uma modalidade esportiva criada 
nos Estados Unidos (EUA) no século XIX e que se popularizou graças às 
partidas realizadas entre equipes universitárias. Por volta do ano de 1867, 
ocorreu a primeira série de três jogos envolvendo os times das universida-
des Harvard e Yale, cuja rivalidade foi o gatilho para a protagonização de 
confrontos competitivos e acirrados. Os jogos eram acompanhados por 
um número elevado de espectadores e tornaram a modalidade popular 
entre os universitários da época (KLEIN, 2011).

Em 1874 foram realizados outros jogos entre equipes univer-
sitárias das instituições de ensino superior de Columbia, Princeton e 



203

Cuiabá 300 anos 

Mcgill. O formato do jogo, muito semelhante ao que hoje se apresenta, 
ainda não era definido por regras próprias, razão pela qual sua prática se 
dava pautada nas regras do Rugby, então adaptadas para as circunstâncias 
locais (DUARTE, 2004).

No ano de 1883, após sucessivas adaptações, Walter Camp, ex-jo-
gador e treinador da Universidade de Yale e considerado o pai do Futebol 
Americano, alterou alguns princípios, definindo o modo de jogar atual 
(FUNK, 2008). Por fim, em 1922, foi criada a National Football League 
(NFL), maior entidade representativa do esporte.

O FA, desde então, tem se projetado em termos de visibilidade e 
organização e, por meio da NFL e da midiatização, ganhou reconhecimento 
mundial. Atualmente, os jogos são transmitidos para aproximadamente 
160 países, com fãs espalhados por continentes que incluem a Europa, a 
Ásia e a América do Sul (SOARES, 2004).

Com o processo de globalização econômica e a propagação de 
informações pelo mundo, as trocas e interações culturais foram maximi-
zadas, nisso se incluindo o esporte. (ORTIZ, 1994). Foi a partir de então 
que a prática do futebol americano se difundiu pelo mundo.

Em decorrência da mundialização esportiva, entendida por Renato 
Ortiz (1994) como a lógica de disseminação cultural vinculada com a globa-
lização da economia e dos aparatos tecnológicos, a prática e o consumo de 
diversos símbolos e signos foram ampliados em escala global. E foi nesse 
fluxo expansionista que o FA chegou, em 1986, ao Brasil, sobretudo via 
televisão, e, posteriormente, entre 1980 e 1990, via Internet (FRONTE-
LMO; RIBEIRO, 2006; MANCHA, 2015).

Nesse contexto globalizado, não é de estranhar que os Estados 
Unidos tenham protagonizado a disseminação esportiva, uma vez que as 
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intensas trocas econômicas e culturais consolidaram, inequivocamente, 
o deslocamento da hegemonia mundial em direção estilo de vida esta-
dunidense (DIAS, 2000).

Convém esclarecer que a hegemonia dos capitais e empresas de 
origem norte-americana foi, sem dúvida, o fator chave do estreitamento 
da globalização e da exportação do cinema, da televisão, da culinária e 
dos esportes de um único país para todo o planeta: “A mudança da oferta 
e dos gostos dos espectadores indicam que o controle econômico dos 
EUA se associa ao apogeu de certos traços estéticos que não são exclusivos 
deste país, mas que encontram nele um representante que foi difundida 
mundo a fora.” (CANCLINI, 2005, p. 49).

Um dos primeiros e poucos registros da história da modalidade 
em território brasileiro relata a prática do esporte nas áreas da praia de 
Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1986 (FRONTE-
LMO; RIBEIRO, 2006). Por aqui, o FA tinha formato adaptado para 
areia, o Beach football, e foi idealizado por Robert Segal e Thomas Brazil, 
dentre outros amigos que, tendo contato com o esporte norte-americano, 
consumiam-no e praticavam-no com fim exclusivamente lúdico, o que 
depois foi se intensificando.

Nos anos de 1990, com o advento da televisão por assinatura, 
os canais ESPN e Bandsports (por assinatura) transmitiam os jogos da 
National Football League (NFL), tornando o esporte um pouco mais 
conhecido entre os brasileiros. No entanto, passou a ganhar alguma 
popularidade no Brasil graças às transmissões feitas pelo canal de tele-
visão aberta da cidade de São Paulo/SP, a TV Bandeirantes (Band), que 
transmitiu o Campeonato de Futebol Americano dos EUA entre os anos 
de 1994 a 1998 (AFAB, 2013 apud SOARES 2004).
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Nesse curto período, a prática do esporte conquistou mais adeptos. 
A modalidade flag footbal1, iniciada em 2002, começou a ser implantada 
em São Paulo como parte das aulas de educação física em algumas escolas 
locais (SOARES, 2004). O formato flag se caracterizou como uma adap-
tação inicial necessária ao posterior desenvolvimento do esporte no Brasil, 
facilitando a prática da modalidade. Esse efeito de apropriação, termo 
usado por Bourdieu (1990), se mostrou determinante para a difusão do 
esporte no resto do país.

Gradativamente, algumas equipes foram migrando do flag para o 
formato fullpad2. O primeiro jogo de futebol americano fullpad no país 
aconteceu em 25 de outubro de 2008, em Curitiba/PR, entre as equipes 

“Curitiba Brown Spiders” e o “Barigui Crocodiles”, hoje “Coritiba Croco-
diles” (FRANCO, 2017). Já o primeiro campeonato com o equipamento 
de segurança foi organizado por um grupo de times no ano de 2009 foi 
batizado de Torneio Touchdown (2012).

Desde então, o número de times cresceu, e, em decorrência disso, 
em 2013, foi fundada a primeira entidade de representação do esporte no 
Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), em subs-
tituição à Associação Brasileira de Futebol Americano (AFAB), criada no 
ano 2000. De acordo com a CBFA, a Federação Internacional de Fute-
bol Americano (IFAF) a reconhece como órgão máximo representante do 
esporte no país, sendo sua atribuição gerenciar os campeonatos nacionais 

1 O Flag Football é uma versão do futebol americano com contato limitado. Suas regras 
básicas são similares às do jogo profissional (também conhecido como tackle ou full-
pads), mas, em vez de o jogador com a bola ser derrubado ao chão, o defensor deve re-
tirar uma fita (flag) para parar a jogada. Os jogadores usam um cinto ao qual duas flags 
estão presas por um velcro (Disponível em: https://impulsiona.org.br/flag-football-a-
daptacao-futebol-americano/ Acesso em: 17 ago. 2015).

2 Inclui todos os equipamentos necessários para o jogo: capacete, camiseta, calção, pro-
tetores, luvas, shoulders e chuteira.



206 207

Projeto Ouro & Mel

de primeira e segunda divisões, bem como dar suporte para a realização 
de campeonatos estaduais pelo Brasil. A entidade conta com federações 
filiadas que representam os estados do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catariana, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, 
do Espírito Santo, de Mato Grosso, de Pernambuco, do Amazonas, do 
Ceará e do Distrito Federal (BUENO, 2016).

O futebol americano em Cuiabá/MT

No estado de Mato Grosso, a prática do futebol americano surgiu 
no ano de 2002, quando um grupo de amigos se reunia no campo da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para “brincar” jogando. 
O idealizador do time foi o empresário Orlando Ferreira Junior, que teve 
seu primeiro contato com a modalidade esportiva pela TV. No ano de 
2002, Ferreira Junior, também fundador da equipe pioneira, viajou para 
os Estados Unidos da América (EUA) a fim de estreitar o contato com o 
esporte, tendo assistido jogos e adquirido uma bola (oval). Ao retornar 
Cuiabá, trouxe consigo o desejo de reunir seus amigos e, talvez, formar 
um time. Estimulados pelo novo artefato, a bola, o interesse em praticar 
o esporte cresceu, mas ainda de forma despretensiosa e pouco organizada.

Ao observar e ler as regras do flag football, Orlando percebeu que 
era possível praticar a modalidade devido ao baixo investimento finan-
ceiro necessário e à facilidade de entendimento das regras. Vale ressaltar 
que, na época, eram escassos e difíceis os contatos para a compra do 
material importado para a prática do esporte (BUENO, 2016).

No final de 2002, ao fazer uma viagem para a região Sudeste do 
Brasil, Orlando Ferreira Junior teve a oportunidade de jogar e trocar expe-
riências com praticantes de FA na cidade de São Paulo. Então, voltou 
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para Cuiabá inspirado e determinado a praticar o esporte. Começou a 
chamar outras pessoas e a divulgar por meio da Internet as atividades do 
grupo. Surgiram mais interessados, que se reuniram para praticar o futebol.

Os encontros entre os amigos para “brincar” de futebol americano 
se estendeu até 2005. Depois disso, o grupo, já bem maior, começou a 
pensar na possibilidade de participar de jogos amistosos contra outras 
equipes que se formavam pelo país. Logo, após o contato e negociações, o 
time “Tubarões do Cerrado” de Brasília/DF aceitou a proposta, e a partida 
foi marcada para julho de 2006. (BUENO, 2016). Esse foi efetivamente 
o marco do processo de constituição do time cuiabano: “E aí foi em dois 
meses a gente colocou o time de pé, fazer uniforme, organizar a partida 
aqui (Cuiabá), preparar arbitragem, divulgação e tudo mais. Esse foi o 
nascimento da equipe, o nascimento foi 16 de julho de 2006.” (ENTRE-
VISTADO 01, ago. 2015).

A atitude de marcar uma partida com outro time foi muito signi-
ficativa. Como vemos esse curto período foi importante para que o grupo 
informal se organizasse e tomasse forma de um time com a marca, cores 
e uniforme próprios. Um conjunto de agentes foi mobilizado para que a 
primeira partida acontecesse, entre os quais a impressa local, empresários 
da cidade e amigos dos jogadores. Todos os envolvidos com o time busca-
ram todos os meios e recursos para a realização do evento.

Surgiu uma dúvida quanto ao nome a ser dado para aquele grupo 
de jogadores, e a escolha finalmente foi feita depois de muitas opiniões. 
Segundo o fundador da equipe, “‘Cuiabá’ em homenagem a cidade e o 
‘Arsenal’ visto o arsenal de guerra, prédio que sedia hoje a instituição Sesc 
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Arsenal3, a construção tem uma fachada imponente e tem grande valor 
histórico e cultural para a cidade.” (ENTREVISTADO 01, ago. 2015).

Ainda no ano de 2006, o Cuiabá Arsenal realizou jogos contra 
equipes nacionais e, com o intuito de competir, começou a se preocupar 
com treinos e condicionamento físico. A partir de então, o time se orga-
nizou e se estruturou com um formato mais próximo ao de um clube 
esportivo (BUENO, 2016).

Assim como as organizações comerciais, industriais e de outros 
segmentos de negócios, os clubes esportivos necessitam de uma estru-
tura formalizada que facilite as atividades administrativas e esportivas 
da equipe. José Carlos Brunoro e Antonio Afif (1997) afirmam que os 
clubes ligados ao esporte apresentam uma estrutura organizacional divi-
dida basicamente em departamentos dos tipos: técnico, administrativo, 
de recursos humanos, financeiro e de imprensa. E é esse movimento que 
o Arsenal faz, criando uma série de assessorias com o objetivo de orga-
nizar o time administrativamente dentro e fora de campo.

Com o processo de esportivização, como aponta Bourdieu (2004), 
as estruturas dos esportes passaram por um movimento no qual o 
pensamento burocrático, a eficiência e a racionalidade se tornaram 
aspectos cobiçados e desejados por qualquer organização que visasse 
alcançar objetivos.

A partir de 2009, o Arsenal adquiriu equipamentos de proteção, 
como capacetes e shoulder pads, e registrou a equipe em cartório com a 

3 O edifício foi construído com o propósito de sediar um estabelecimento militar en-
volvido com o conserto e a fabricação de armas. Em 1989, o prédio foi cedido ao 
Sesc num sistema de permuta com o exército. Após grandes reformas, que respeita-
ram o tombamento histórico e as necessidades técnicas de cada atividade cultural, o 
Arsenal de Guerra abriu suas portas para os artistas e a população em agosto de 2001, 
denominando-se Centro de Atividades Sesc Arsenal.
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designação Associação Atlética Cuiabá Arsenal. No mesmo ano, contratou 
jogadores norte-americanos a fim de investir na melhoria tecnicamente 
da equipe e torná-la mais competitiva (RODRIGUES; COSTA, 2014). 
Em 2010, após as estruturações iniciais, o Cuiabá Arsenal passou a contar 
com uma comissão de profissionais remunerados focada no desenvolvi-
mento técnico, o que levou a equipe a conquistar títulos em competições 
nacionais e estaduais.

Já nessa fase, o time passava por um processo de transição do amado-
rismo total para o que podemos denominar de semiprofissionalismo. No 
entendimento de Bueno (2008, p. 33),

No estágio anterior, de semiprofissionalismo, os 
atletas contam com patrocínio e/ou provisiona-
mento de bolsas ou outra forma de renda alterna-
tiva que lhe permitem iniciar e permanecerem em 
regime de dedicação compatível com o nível de ren-
dimento esperado.

O time se apresentava sob vários enquadramentos ainda não muito 
bem-definidos, dificultando uma tipificação exata. Depois de registrado em 
cartório, por duas vezes, nos anos de 2010 e 2012, sagrou-se campeão do 
Campeonato Brasileiro da CBFA. Além disso, foi tricampeão do Pantanal 
Bowl, em 2007, 2009 e 2014, e conquistou títulos em competições regio-
nais: campeão regional da Conferência Centro-Oeste do Brasil Futebol 
Americano, 2017; Campeão do Desafio Centro-Oeste, 2015; Vice-Cam-
peão da Conferência Centro-Sul, 2016; campeão da primeira edição da 
Conferência Central do Campeonato Brasileiro, 2012; campeão da Divisão 
Verde da Conferência Norte da Liga Brasileira: 2010; campeão da Divisão 
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Oeste do Torneio Touchdown, 2009; campeão do Sorocaba Bowl, 2008; 
e campeão do Torneio da Capital, 2008 (BUENO, 2016).

Em 2011, o Cuiabá Arsenal realizou em solo brasileiro o primeiro 
amistoso internacional da história do futebol americano nacional ocasião 
na qual o Los Felinos de Santiago, Chile, o terceiro melhor time da Liga 
Chilena de Futebol Americano (LCFA), enfrentou o Arsenal na capital 
do Estado. A equipe mato-grossense venceu a disputa (BUENO, 2016).

Desde então, já se vão 11 anos de formação do Cuiabá Arsenal, 
que, em razão desse empenho e organização, é referência para o fute-
bol americano nacional. Seus feitos e sua história fazem garantem sua 
presença constante nas redes sociais e nas emissoras locais de televisão, 
como também nas principais competições do país. O capital esportivo 
e simbólico da equipe dentro do subcampo futebol americano reafirma 
o seu estabelecimento no campo esportivo mato-grossense, além de 
render uma relação de proximidade e popularidade com o público não 
conhecedor do esporte.

Com base nesse rápido panorama histórico da constituição do 
Cuiabá Arsenal, verificamos o início da formação de um subcampo do 
futebol americano em Cuiabá. O entendimento da dinâmica e da lógica 
do campo esportivo requer, conforme Bourdieu (2004), o reconhecimento 
da posição que determinada modalidade ocupa no espaço dos esportes. 
Nesses termos, uma melhor compreensão de como se efetiva uma oferta 
esportiva depende do conhecimento das condições do espaço social no 
qual ela se desenvolveu. Portanto, para buscarmos esse entendimento 
no contexto de Cuiabá, tomaremos por norte a pergunta “Quais são as 
condições sociais de possibilidade de apropriação de diferentes produ-
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tos esportivos assim produzidos?”, elaborada por Pierre Bourdieu em seu 
texto Como é possível ser esportivo (1983).

O cenário esportivo cuiabano e as condições sociais para o quê?

Pierre Bourdieu (2004) assevera que alcançar uma real compre-
ensão do fenômeno estudado e da estrutura na qual se inscreve demanda, 
em primeiro lugar, o conhecimento da história do objeto pesquisado e, 
dessa forma, o entendimento da sua dinâmica dentro do campo ao qual 
pertence, tal como apresentado nas primeiras sessões deste artigo. Relata-
mos, até aqui, um pouco da história do surgimento do futebol americano 
em Cuiabá, acerca do que permanecemos na esteira teórica de Bour-
dieu (1983) para verificar que saber das transformações ou entradas de 
um esporte depende de saber da estrutura social que o permeia, ou seja, 
analisar como essa estrutura se constituiu e os processos internos. Para o 
autor, o conjunto de práticas e consumos esportivos oferecidos aos agen-
tes sociais tem por fim encontrar certa correspondência com a demanda 
social existente.

Sendo assim, neste segundo momento, seguimos nossa análise no 
sentido de compreender como se configurou o cenário esportivo que possi-
bilitou a entrada do futebol americano em nossa capital.

Na cena esportiva de Mato Grosso podemos destacar a presença de 
algumas figuras importantes: David Moura, no Judô; Felipe Lima, Nata-
ção; Ana Sátila; Canoagem; e Clemilda Fernandes, no Ciclismo de Estrada. 
Esses atletas mato-grossenses conquistaram projeção nacional em esportes 
individuais e levam consigo o nome do Estado para competições.

Todavia, nos esportes coletivos, não podemos citar facilmente equi-
pes que sejam representativas e, sobretudo se direcionarmos nosso foco 
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para o esporte mais popular no Brasil, o futebol, nos deparamos com 
um cenário pouco estimulante e atraente.

Outrora, nas décadas de 1980 e 1990, o antigo e já demolido 
Estádio Governador José Fragelli, popularmente chamado de Verdão, 
era frequentado por torcedores que lotavam os jogos. Cuiabá contava 
com cerca de 10 times de futebol que disputavam o Campeonato Mato-

-Grossense. Entretanto, as tradicionais equipes locais – Mixto e Operário 
– estacionaram no passado, na época do futebol amador, em razão do 
que o público foi deixando de ir às partidas e o esporte foi perdendo seu 
brilho e encanto na cidade (TOFFANO; DE JESUS, 2013).

Em 2009, o futebol cuiabano teve a possibilidade de se tornar 
mais conhecido. A capital foi escolhida como uma das sedes de um dos 
maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo de Futebol 
FIFA. Imaginava-se que o momento seria favorável à saída da cidade 
dos mais de 30 anos sem times nas duas principais divisões nacionais. 
Vale ressaltar que os dois únicos clubes com maior presença no cenário 
esportivo estadual eram o Cuiabá Esporte Clube, na Série C, e o Luver-
dense Esporte Clube, da cidade de Lucas do Rio Verde, na Série B. Tais 
equipes se esforçavam para conquistar títulos nacionais e a adesão da 
população da cidade. Segundo dados do jornal Estadão4, os estádios da 
capital mato-grossense receberam em média 805 pessoas por partida, 
número muito abaixo do esperado para tal ocasião.

Apesar da existência desses times de futebol tradicionais, o FA 
sinalizava se tornar um representante da modalidade em Mato Grosso, ou 
possível forte candidato a se popularizar no Estado. O Arsenal trabalhou 
para conquistar espaço e manter a visibilidade entre possíveis torcedores. 

4 O Estado de São Paulo é um jornal brasileiro publicado na cidade de São Paulo des-
de 1875. É um dos principais jornais de referência do Brasil.
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Isso pode ser notado pela fala do Entrevistado 03 (fev. 2016), jogador do 
time, ao afirmar que este

Representa não só uma cidade, mas representa tam-
bém um estado que carece de um time. Time de es-
porte coletivo que tem reconhecimento. A gente tem 
o David Moura5, que é esporte individual, mas de 
esporte coletivo a gente carece. O Luverdense come-
çou a entrar no cenário, mas o planejamento deles 
para ganhar atenção no cenário nacional é só para 
2019. Então por enquanto é a gente. A gente repre-
senta o estado inteiro. Quando puxa para o esporte 
coletivo é a gente o Cuiabá Arsenal.

Depreende-se desse a projeção da representação que o time se 
propunha alcançar. Ou seja, dentro da equipe se construiu nos jogadores 
o ideário de serem mais que membros de um grupo, tornando-se emis-
sários da cidade e do Estado. Outro ponto debatido refere-se aos ícones 
esporte em Mato Grosso. Brian Gusman, então técnico esportivo do time, 
declarou à BBC Brasil (15 fev. 2016):

Cuiabá Arsenal tem maior expressividade entre ou-
tros esportes por ter maior “qualidade” quanto pro-
duto esportivo: se você pensar na serventia da Arena 
após a Copa e pensar nos ícones esportivos da cidade 
de Cuiabá, o Arsenal pula para o topo da lista, por-
que as pessoas sabem que além de um esporte que 
entrega um bom produto dentro de campo, os even-
tos são muito bem organizados.”

Gusman, referindo-se à qualidade da organização dos eventos pelo 
time, revela que as atividades do Arsenal eram organizadas e elaboradas de 
forma distinta à do futebol mato-grossense. O modelo adotado eram os 

5 Judoca mato-grossense.
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eventos esportivos norte-americanos, por exemplo, o Super Bowl6, que 
além do jogo oferece aos espectadores atividades interativas durante e 
depois das partidas, shows de abertura e de intervalo e apresentações 
de cheerleaders7. Isso nos conduz à percepção de que o esporte contem-
porâneo é regido por uma lógica de mercado, ou seja, um campo de 
desenvolvimento de “produtos esportivos” a serem consumidos. Nesse 
caso, a fala do referido técnico evidencia a preocupação dos diretores do 

“Cuiabá Arsenal” em oferecer ao consumidor um conjunto de sensações 
relacionadas ao entretenimento.

E foi nesse cenário pouco promissor e atrativo para os esportes 
coletivos que o time surgiu como uma opção de lazer e representação para 
a população cuiabana. Então, seus gestores, percebendo a lacuna esportiva 
existente, ou seja, a falta de equipes com representatividade e expressão 
traçou um plano para a elevação do Cuiabá Arsenal no campo esportivo 
do Estado. Portanto, o objeto de disputa que dá sentido para as lutas 
e concorrências nesse campo se refere ao capital simbólico, ou seja, ser 
um representante esportivo do estado do Mato Grosso (BUENO, 2016).

Amparado nos bons resultados obtidos em 2010 e 2012, quando 
se sagrou Campeão Brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol 
Americano, a equipe começou a desenvolver ações de marketing e propa-
ganda, buscando, nesse primeiro momento, identificação por parte do 
público que lhes rendesse uma base de torcedores. Nessa perspectiva, a 
média de público durante as partidas foi alavancada, principalmente, pela 
vinculação com a mídia local, jornais impressos e televisionados, possi-

6 Super Bowl é o jogo final do campeonato da National Football League (NFL), a princi-
pal liga de futebol americano dos Estados Unidos que decide o campeão da temporada.

7 As Cheerleaders são grupos formados em sua maioria por meninas que dançam e ani-
mam as torcidas de alguns esportes, como o futebol americano e basquete.



215

Cuiabá 300 anos 

bilitando a construção de uma identificação e representação da população 
local com a equipe.

Outras ações de gestão administrativa foram executadas, tais como 
aquelas de naturezas publicitárias e sociais, que contribuíram para atrair 
público às arquibancadas e fazer o futebol americano mais conhecido e 
popularizado. Concomitante a esse processo de aproximação e identificação 
com o torcedor, deu-se início a tratativas com parceiros e patrocinadores 
para tornar a imagem vitoriosa do Cuiabá Arsenal uma possiblidade de 
investimento capaz de movimentar significativa quantidade de recursos 
financeiros. Tal movimento pode ser percebido de forma mais explícita 
na fala do Entrevistado 01 (ago. 2015), que buscava construir uma marca 
com identidade própria e público cativo:

Então a gente cria uma marca ou cria um público 
para que essa marca fale com esse público para que o 
patrocinador olhe e fale “poxa, eu posso falar com o 
público desses caras também do jeito que eles falam”, 
aí o patrocinador viria a colar a marca dele comple-
mentando a nossa e vice e versa.

Logo, algumas tentativas se tornaram necessárias para tornar o 
Arsenal atraente ao público, em face do que o depoente expõe a necessi-
dade de casar bem a marca com a visibilidade:

[...] tem um trabalho de construção de uma marca aí 
por trás, não foi um trabalho aleatório. Estamos fa-
lando aí de 2010. No ano de 2006, não era nossa pri-
meira marca. Já no ano de 2010, nós redesenhamos 
a marca replanejamos a estratégia de comunicação e 
tudo mais. E aí em 2010, nós tivemos esse cuidado 
exatamente para fazer essa identidade e esse apoio.
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Por meio desse relato, fica clara a preocupação quanto ao desen-
volvimento de uma marca expressiva e atrativa tanto o público, quanto 
para patrocinadores e apoiadores interessados na popularidade do Arse-
nal. Com organização administrativa e trabalho de marketing, o time 
fortaleceu sua identificação com o público alvo, bem como incremen-
tou a demanda e a oferta do seu produto esportivo. Percebe-se que a 
preocupação não incidia mais apenas sobre os jogos e títulos, expandin-
do-se para um pensamento empresarial, gestão de um clube. Por ser um 
esporte amador e, principalmente, por possuir um habitus social distin-
tivo, as ações do Cuiabá Arsenal se voltaram para a conquista do status 
de esporte mais conhecido pelos habitantes da cidade e do Estado. Além 
disso, vemos tanto na fala de Brian Gusman quanto na do Entrevistado 
01 o tratamento mercantilizado do Arsenal, fato que evidencia um novo 
perfil do esporte contemporâneo (BUENO, 2016).

Os resultados do planejamento podem ser demonstrados mediante 
o elevado número de pessoas que acompanharam os jogos. E num 
contexto em que o país, em âmbito tanto regional quanto nacional, estava 
concentrado no futebol devido aos preparativos para Copa do Mundo 
FIFA 2014, um fato curioso chamou a atenção: o futebol americano em 
Cuiabá apresentava crescimento significativo, com média de público e 
participação acima da atingida no futebol. Segundo noticiado no site 
Olhar Direto (mar. 2016), no Campeonato Mato-Grossense de Futebol 
Americano a média de público pagante, em torno de 10 mil indivíduos, 
foi 142% maior que a do Campeonato de Futebol contra média de 446,1 
pagantes por jogo de futebol. Como vemos, a pouca expressividade dos 
clubes de futebol e a baixa presença de público nos estádios constituíram 
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fatores que contribuíram, em parte, para o futebol americano ter conquis-
tado mais espaço para entrar no campo esportivo cuiabano.

Com a conclusão da construção da Arena Pantanal, surgiu a preo-
cupação quanto ao seu uso pós-Copa do Mundo. Entre a população existia 
a expectativa de que o local não se tornasse um “elefante branco”, e o fute-
bol americano se revelava uma alternativa ao “aproveitamento” daquele 
espaço, haja vista, em menos de 10 anos de início de sua prática, o esporte 
contava com cinco times pelo Estado e crescia o público de espectadores.

O zelo na gestão e organização das equipes de futebol americano, 
em especial a do Cuiabá Arsenal, estimulou na Secretaria Extraordiná-
ria da Copa (Secopa MT) o desejo de apostar na utilização do Estádio 
Arena Pantanal promovendo ali jogos de futebol americano. Em afirma-
ção pronunciada para a BBC Brasil (10 jun. 2014), a Secopa afirmou que 

“[...] pretende abrir o espaço para jogos de campeonatos de futebol ameri-
cano e tornar o estádio ‘uma referência’ para o esporte no país.”.

Talvez o exemplo mais expressivo do resultado das ações e do plane-
jamento da equipe tenha sido o jogo da final da Liga Centro-Sul de Futebol 
Americano realizada na Arena Pantanal em 21 de novembro de 2015, aliás, 
o maior evento de FA da história do esporte no Brasil, ao qual compare-
ceu cerca de 15 mil espectadores (BUENO, 2016). A proposta foi muito 
bem aceita por uma parcela significativa da população do estado de Mato 
Grosso, pois a partida, que inicialmente levar para assistir a final dispu-
tada entre Cuiabá Arsenal e “Coritiba Crocodiles” alcançou resultado muito 
além ao esperado, graças ao empenho na divulgação e na articulação entre 
os agentes da mídia local e a receptividade do público (BUENO, 2016).

Em face dessas circunstâncias vemos que um conjunto de condi-
ções sociais possibilitou a incorporação do Futebol Americano à realidade 
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esportiva do Estado, e todos esses fatores transformaram o time em um 
agente de peso dentro do campo, garantindo a existência e a presença 
do da modalidade na cena esportiva da cidade.

Em razão da carência de esportes coletivos que representassem 
Cuiabá e Mato Grosso na categoria em âmbito nacional, uma parcela da 
população cuiabana se viu representada pela equipe de futebol americano 

“Cuiabá Arsenal”, principalmente devido as suas conquistas e títulos. 
Com isso, o número de adeptos e espectadores cresceu juntamente com 
a visibilidade do esporte e do time nas redes sociais, na imprensa e no 
cotidiano da população (BUENO, 2016).

Pierre Bourdieu (2004) afirma que o universo das práticas espor-
tivas se constitui com base na relação entre uma oferta historicamente 
produzida e uma procura inscrita nas disposições. Dito de outra forma, o 
conjunto das práticas ofertadas está destinado a encontrar certa demanda 
social, da mesma forma que a demanda social está destinada a encon-
trar tal oferta.

Logo, fundamentados pelas ideias do autor apreendemos no 
campo do esporte cuiabano uma oferta materializada na prática ou no 
consumo esportivo do FA e uma demanda passível de ser observada nas 
expectativas, nos interesses, nos valores que os praticantes e consumido-
res atribuem à modalidade. Isso implica que as transformações ocorridas 
nessas práticas e consumos estão relacionadas com as da oferta e da 
demanda processadas naquele campo.

Nessa perspectiva, percebemos na figura do Cuiabá Arsenal a 
oferta de um consumo esportivo que encontrava uma demanda, dese-
jos e interesses inscritos na população, traduzida no desejo torcer por 
um time/esporte. Valendo-se da conjuntura do campo em que o time 
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se inscreveu e do seu produto de oferta, a equipe acabou se tornando um 
agente importante no campo. As ofertas oriundas do “Arsenal”, seus títu-
los, resultados e capitais obtidos em sua trajetória, como também suas 
relações de interdependência com a mídia; o seu marketing interno; o 
envolvimento com empresas, patrocinadores, torcedores e jogadores, tudo 
isso constituiu uma estrutura relacional de agentes e disposições que ajuda-
ram e proporcionaram a entrada dessa nova oferta esportiva na cidade de 
Cuiabá (BUENO, 2016).

A forma de recrutar e relacionar agentes e o cuidado em fazê-lo, 
buscando otimizar a oferta e a demanda esportiva posta, evidencia o esta-
belecimento de uma nova perspectiva do esporte contemporâneo: oferecer, 
além do jogo, um produto a ser consumido para potenciais espectadores/
consumidores (ROCHA, BASTOS, 2011).

Por conseguinte, os envolvidos com a equipe do Cuiabá Arsenal, 
percebendo uma lacuna no cenário esportivo da capital mato-grossense, 
ou seja, a falta de equipes de futebol com representatividade e expressão 
traçou um plano para alavancar o destaque e a representatividade no campo 
esportivo estadual. Então, da oferta de um novo produto, emergiu o prin-
cipal objeto de disputa interna desse campo, qual seja representar Mato 
Grosso em âmbito nacional.

Soma-se a isso, como aponta Norbert Elias (1993), o fato de a trans-
formação interna de cada configuração social ter sempre relação funcional 
com a evolução do equilíbrio e da disputa de poder. As cadeias de transfor-
mações do tecido social se tornam mais diversificadas à medida que o grau 
de complexidade aumenta, com antigas formações sociais sendo transfor-
madas e substituídas por uma nova. Diante dessa ideia, verificamos que 
o Cuiabá Arsenal era um agente novo com os poderes para dinamizar e 
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acentuar a complexidade da cena esportiva, de sorte que, por meio de 
seus capitais esportivos, econômicos e simbólicos, somados a uma nova 
forma de gestão administrativa, teve como resultado uma crescente dispo-
sição social para o novo esporte em detrimento da tradição do futebol.

É possível supor que o novo padrão de gestão e administração 
da equipe Arsenal, juntamente com os seus capitais, passou a funcionar 
como estruturas estruturantes que pareciam desestabilizar a lógica interna 
do campo esportivo de outrora, pois, em graus diversos, perturbavam ou 
colocavam em cheque a hegemonia do futebol apenas como o esporte 
preferido pela população da cidade de Cuiabá. A não representatividade 
e a não expressividade do FA no Estado foi um expressivo condicionante 
para que a modalidade se desenvolvesse (BUENO, 2016). Numa ótica 
bourdiesiana, é possível considerar essa lacuna como a “estrutura” 
que condicionou a atuação “estruturante” dos envolvidos com o 

“Cuiabá Arsenal”.

Nessa nova configuração, surgiram ou foram criadas disposições 
(habitus) sociais condizentes com o nível de apropriação do respectivo 
capital econômico, cultural, esportivo e social da classe de maior aderên-
cia (MARCHI JR., 2001). Diante disso, Bueno (2016) aponta que o 
futebol americano praticado na cidade de Cuiabá encontrou no campo 
esportivo um espaço que atendia a uma demanda esportiva da parcela 
da população que se via carente de um esporte para consumir.

Com base em Bourdieu, entendemos que, o futebol americano 
se inseria em um contexto de reconfiguração do campo esportivo para 
a entrada das ofertas e das demandas do futebol americano, ligadas às 
disposições incorporadas pela sociedade cuiabana. No caso, o FA aden-
trou esse espaço e se transformou em um produto que, com o passar do 
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tempo, ganhou um tratamento mercantilizado e espetaculizado, compa-
tível com a expectativa dos agentes sociais da sociedade local.

Portanto, as origens da modalidade constituem traços culturais 
igualmente distintos, sentido em que os jogos e práticas esportivas são 
uma representação simbólica de um dado arranjo social. As origens dife-
renciadas e a trajetória de cada esporte tendem a fazer com que cada qual 
represente um conjunto de valores que também diferem entre si. Logo, a 
expressão final dessas representações traduz de formas diversos aspectos 
culturais consideravelmente distintos (DIAS, 2008).

Igualmente, o FA carregava consigo uma série de elementos simbóli-
cos ligados a sua origem estadunidense aos quais, no Brasil, foram atribuídos 
usos e formas características e próprias à “cultura brasileira”. Sua configu-
ração como um símbolo de distinção de classes refletia, ilustrativamente, 
um habitus social e disposições para gostos.

Compreender a forma pela qual o fenômeno esportivo do fute-
bol americano foi se configurando em Cuiabá, a partir do surgimento da 
equipe Cuiabá Arsenal, ajuda-nos a perceber com mais clareza outras esfe-
ras de significação desse jogo social mais amplo.
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CUIABÁ 300 ANOS E A COBERTURA 
JORNALÍSTICA: OS OLHARES PARA OU DA 
CULTURA NA CAPITAL MATO-GROSSENSE?

Giordanna Santos

A Cuiabá dos 300 anos, comemorados em 08 de abril de 2019, 
integra a chamada Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, loca-
lizando-se à margem esquerda desse rio. É um dos principais polos de 
desenvolvimento da região Centro-Oeste e possui o maior Produto 
Interno Bruto (PIB) do Estado, tendo atingido o montante de R$ 
36.556,40 bilhões em 2015 (BRASIL, 2018). A partir da Copa de 2014 
(CUIABÁ, 2014), a cidade, que abriga o Centro Geodésico da América 
do Sul, passou a ser mais marcadamente denominada em especial pelo 
poder público local e estadual, a “Capital do Pantanal e do Agronegó-
cio”, designação que figura como título do Plano Estratégico de Cuiabá, 
gestão 2013-2023, entre outros materiais.

Nesse cenário, a biodiversidade e a economia foram aspectos 
de destaque, apesar da notória contradição encerrada nessa constatação. 
Afinal, o avanço do agronegócio pode ser considerado um dos fatores 
responsáveis não só por alavancar a economia estadual, mas também 
pelo desmatamento no Estado, gerando impactos na rica biodiversi-
dade da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Em face dos inúmeros 
movimentos migratórios ocorridos no Estado e na capital, desde o perí-
odo Colonial até a segunda metade do século 20, os aspectos culturais 
locais se diversificaram e serviram de “pano de fundo” (Figuras 1 e 2) 
para ilustrar documentos oficiais ou folders de guias turísticos da capital 
durante o referido megaevento esportivo e em outros períodos, ocasiões 
nas quais recebia destaque apenas um tipo de expressão cultural, geral-
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mente o siriri e cururu, representações da cultura popular da região do 
Vale do Rio Cuiabá, ou baixada cuiabana.

Figura 1 – Mapa turístico de Cuiabá

Fonte: Cuiabá (2014).

Figura 2 – Capa de um dos volumes do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Institucional Integrado de Cuiabá, gestão Emanuel Pinheiro.

Fonte: Cuiabá (2017).
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Além de ter sido divulgado somente um tipo de expressão cultu-
ral, emergiram outras contradições associadas à cultura regional, fato que 
não se circunscrevia unicamente no âmbito da gestão do governo local, 
como pode ser visto nas referidas figuras 1 e 2. Uma dessas contradições 
corresponde ao fato de que, apesar de o siriri e cururu terem sido destaque 
em publicidades e/ou documentos oficiais, o Festival de Siriri e Cururu, 
realizado pela prefeitura e com o apoio de outros segmentos institu-
cionais, teve 12 edições, sendo a última em 2014, na Copa do Mundo. 
Esse evento é um dos projetos a serem desenvolvidos pela atual gestão 
municipal, de acordo com Plano Estratégico, que integra o Programa 
de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) (CUIABÁ, 2017).

Outro ponto conflitante foi o lugar ocupado pela cultura nas polí-
ticas públicas. Afinal, Cuiabá é um dos municípios brasileiros que não fez 
adesão ao Sistema Nacional de Cultura, bem como, tomando por base 
sua estrutura organizacional, não possui uma secretaria específica para 
a pasta, inserindo-se na de Esporte e Turismo áreas com as quais divide 
também o orçamento para a implementação de programas e projetos.

Ainda, pontue-se que, apesar da inexistência de um órgão gestor 
específico para a cultura, foi criada a Secretaria Extraordinária Cuiabá 
300 anos por ocasião das comemorações do tricentenário da capital mato-
-grossense, no qual a cultura também desempenhou um papel. Porém, 
qual a importância do setor nessa data comemorativa? A cultura, como 
quaisquer outras áreas das políticas sociais, deve ocupar um lugar apenas 
em eventos e/ou celebrações esporádicas?

A partir desses questionamentos iniciais, tecemos aqui breves 
considerações contextuais sobre a cultura em Cuiabá e sobre o projeto 
Cuiabá 300 anos, a fim de analisar as ações culturais propostas pela 
Prefeitura de Cuiabá nessas circunstâncias celebrativas. Portanto, funda-
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mentados no discurso oficial divulgado na imprensa local e perscrutando 
notícias publicadas sobre o tema, concentramo-nos na busca pelas expres-
sões e ações culturais constantes do citado projeto e pelo conhecimento 
da concepção de cultura trabalhada pelos órgãos responsáveis, verificando 
se as iniciativas empreendidas contemplavam conceitos como identidade 
local, memória e diversidade cultural (e outros que pudessem emergir).

Por meio do mapeamento da cobertura jornalística local, possibi-
litado pelos mecanismos de alerta do Google (Google Alertas) e de busca 
nos próprios sites noticiosos, relacionados ao tema Cuiabá 300 e expres-
sões correlatas foi possível selecionar aqueles veículos que mais ofereciam 
informações para a geração de dados tendo em vista a análise das notícias 
e dos discursos oficiais divulgados nas matérias selecionadas. Somaram-se 
a esse procedimento pesquisas bibliográficas em fontes secundárias, como 
legislações e documentos infralegais, disponíveis no Portal da Transpa-
rência de Cuiabá.

A temática focalizada nos traz a área cultural explorada numa 
perspectiva interdisciplinar com o jornalismo, contribuindo para o monito-
ramento das políticas públicas locais. De fato, o fazer cultural está inserido 
em uma conformação da cultura que inclui outros atores sociais, além 
daqueles que produzem diversas expressões artísticas e culturais. Assim, 
no sistema cultural, a esfera do poder público atua como mediadora entre 
os “fazedores” culturais e a sociedade, e à mídia igualmente é reservado 
um papel específico. Para exemplificar as atribuições desses atores sociais, 
baseamo-nos Antonio Albino Rubim (2009, p. 16):

Para uma configuração didática deste sistema, po-
dem ser anotados os seguintes momentos, todos eles 
imprescindíveis ao movimento cultural:

1) Criação, inovação e invenção;
2) Difusão, divulgação e transmissão;
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3) Circulação, cooperação, intercâmbios, trocas;
4) Análise, crítica, estudo, investigação, re-
flexão, pesquisa;
5) Fruição, consumo e públicos;
6) Conservação e preservação;
7) Organização, gestão, legislação e pro-
dução da cultura.

Percebe-se a atuação dos governos nas ações expressas no item 7, 
“Organização, gestão, legislação e produção da cultura”, ao passo que a 
mídia desempenha as atividades indicadas no item 2, “Difusão, divul-
gação e transmissão”. Cada momento está diretamente relacionado aos 
atores que neles se inscrevem, alguns dos quais, aliás, podendo exercer 
mais de uma função no sistema cultural. Esse esquema da organização 
da cultura é importante, pois nos permite visualizar como os elos da 
cadeia produtiva podem (e devem) se relacionar entre si e como é rele-
vante o papel de atores que, historicamente, não assumem um papel tão 
destacado em Cuiabá, caso da mídia local. De fato, os veículos de comu-
nicação da capital mato-grossense, em sua maioria e principalmente os 
sites noticiosos, relegam um papel de menor destaque para as pautas 
culturais, realidade essa que também pode ser verificada em outras loca-
lidades. Os jornais diários impressos, por exemplo, destinam aos temas 
culturais um “segundo caderno”, disposto no final da última parte do 
periódico, dividido o espaço com resumos de novelas, programação de 
cinema, horóscopos, entre outros tipos de “amenidades”.

Apesar disso, fica clara a importância que todos os atores citados 
no referido esquema assumem no sistema cultural. Seguindo essa linha 
de raciocínio, observa-se que

Todos esses momentos do sistema cultural devem 
ser analisados e articulados em políticas culturais 
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que o compreendam em sua totalidade, desigual e 
combinada, e formulem propostas para cada um des-
ses momentos e para o conjunto do sistema cultu-
ral. As políticas culturais emergem, nesta perspectiva, 
como conjunto de formulações e práticas que bus-
cam pensar e efetivar o sistema cultural como totali-
dade integrada. (RUBIM, 2009, p. 16).

Ademais, concorda-se com a afirmação de Anatália Amorim et. al 
(2018, p. 1-2) de que

Políticas públicas são ações sob responsabilidade do 
Estado, decorrentes de garantias constitucionais e 
que ultrapassam ações de governos específicos. Sua 
oferta e qualidade devem ser fiscalizadas e cobradas 
pelos cidadãos e cidadãs. A mídia, sobretudo, em so-
ciedades democráticas, deve desempenhar papel de-
cisivo nesse acompanhamento, por isso suas ações 
devem ser observadas com cuidado.

Acredita-se que a mídia pode influenciar a opinião pública, como 
aponta a hipótese do agendamento ou da agenda setting1 passível de ser 
devidamente comprovada apenas por uma pesquisa distinta da apresen-
tada aqui e com base na qual se considera que o agendamento das políticas 
sociais na mídia tem relevância para o contexto social por se revelar

a) Contribuindo para o agendamento dos temas 
prioritários para o desenvolvimento humano;

b) Atuando como instituição central no sistema de 
freios-e-contrapesos dos regimes democráticos, cola-
borando para que os governos (mas também o setor 
privado e a sociedade civil) sejam mais responsivos 

1 Surgiu em fins dos anos 1960 por iniciativa de pesquisadores dos efeitos dos meios de 
comunicação de massa e diz, grosso modo, que a mídia “[...] pode não conseguir, na 
maior parte do tempo, dizer às pessoas o que pensar, por outro lado ela se encontra sur-
preendentemente em condições de dizer aos próprios leitores sobre quais temas pensar 
alguma coisa.” (COHEN apud WOLF, 2003, p. 143-144).
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(“accountable”) na formulação, execução, monito-
ramento e avaliação das políticas públicas;

c) Informando, de maneira contextualizada, os ci-
dadãos e as cidadãs de tal forma que estes possam 
participar mais ativamente da vida política, fiscali-
zando e cobrando a promoção de todos os direitos 
humanos. (CANELA, 2008, p. 11-12).

Apesar disso, com relação à temática Cuiabá 300 anos, acre-
dita-se que a cobertura jornalística realizada por sites locais se voltou 
majoritariamente à reprodução de pautas encaminhadas pela própria 
prefeitura local. Dessa forma, os veículos de comunicação deixaram de 
cumprir seu importante papel para o agendamento das políticas sociais 
e sua relevância como mediadora ou “instituição central” no fomento 
da responsividade (ou accountability) do governo municipal, que seria, 
resumidamente, prestar contas pelas ações de políticas culturais.

Nesse sentido, a mídia local poderia se interpor entre sociedade 
e governo a fim de que este último pudesse prestar contas de seus atos 
e ações de políticas públicas, de modo que, “[...] em tal contexto, os 
meios de comunicação atuariam como elementos de manutenção de 
uma ordem estabelecida, na qual apenas as chamadas ‘anomalias’ devem 
ser informadas.” (AMORIM et. al., 2018, p. 5).

Por essa via, salienta-se a necessidade e a importância do moni-
toramento da mídia na abordagem do tema Cuiabá 300 anos e das 
temáticas sociais em geral, contribuindo para o poder público conquis-
tar um caráter mais responsivo e dialógico com a sociedade. Acredita-se, 
ainda, que procurar entender de que forma a mídia local noticia as polí-
ticas públicas e/ou suas ações dá ênfase ao seu papel mediadora, colabora 
para a sociedade fiscalizar as ações do Estado.
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Com o exposto, passamos a delimitar mais precisamente nosso 
tema, o “programa-slogan” Cuiabá 300 anos, e sua afirmação como uma 
questão de política pública, a isso se seguindo o mapeamento e o monito-
ramento propostos, verificando como a cobertura da mídia local atua (se 
como uma instituição central fomentando o accountability ou se apenas 
como divulgação de pautas sugeridas pela prefeitura municipal).

Cultura, políticas públicas e os 300 anos de Cuiabá

Antes de expor como vêm se desenhando e, por conseguinte, se 
desenvolvendo as políticas públicas em Cuiabá na gestão do Prefeito 
Emanuel Pinheiro (2017-2020), traz-se aqui o que se compreende por 
políticas públicas. Primeiramente, cumpre destacar que, em “[...] demo-
cracias estáveis, o que o governo faz ou não faz é passível S, 2015, p. 85; 
SOUZA, 2007). Agora, partindo para uma análise do termo no contexto 
das comemorações pelo tricentenário da capital, temos que,

[...] além de uma forma de gestão pública, o concei-
to é também um processo de formulação de políti-
cas no qual os governos traduzem seus propósitos em 
programas e ações, que produzem resultados ou as 
mudanças desejadas. Nesse contexto, o diálogo com 
a sociedade e com os diferentes grupos de pressão 
pode e deve ocorrer na elaboração e no acompanha-
mento das ações. (SANTOS, 2015, p. 85).

Dessa maneira, as políticas públicas se desdobraram em planos, 
programas, projetos, entre outras ações colocadas em prática, acompanhadas, 
monitoradas e, posteriormente, avaliadas tornando o evento comemora-
tivo um desdobramento das políticas públicas municipais que o elegeram 
um programa central na gestão de Emanuel Pinheiro.
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Importante ressaltar também que a expressão “Cuiabá 300 anos”, 
e toda a lógica que lhe é intrínseca empregada pela primeira vez no 
título Cuiabá 300 Anos: capital moderna, de oportunidades e sustentável 
(CUIABÁ, 2012), do Plano Estratégico 2012-2019, gestão do ex-Prefeito 
Francisco Bello Galindo Filho, (CUIABÁ, 2012). Na gestão municipal 
atual, Cuiabá ratificou a adesão ao Programa de Desenvolvimento Insti-
tucional Integrado, criado em 2012, pelo Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso (TCE-MT) e explicado a seguir:

Este Plano Estratégico é fruto da adesão da Prefei-
tura de Cuiabá ao Programa de Desenvolvimen-
to Institucional (PDI) do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e dimensio-
na objetivos e metas a serem alcançados pela ad-
ministração municipal, para que Cuiabá, seja re-
conhecida como cidade acolhedora, humanizada, 
moderna e de oportunidades. O Programa de De-
senvolvimento Institucional Integrado (PDI), do 
TCE-MT, foi ratificado em nossa gestão e preten-
de elevar o padrão da administração pública visan-
do a melhoria na qualidade dos serviços prestados 
para uma forma humanizada, fundamentado no 
modelo gerencial e com foco em resultados – para 
o cidadão e sociedade. (CUIABÁ, 2017).

De acordo com a Prefeitura de Cuiabá, no governo Emanuel 
Pinheiro, iniciado em 2017, um dos eixos definidos no Planejamento 
Estratégico e que acena com visão de futuro é “Fortalecer o turismo e 
cultura cuiabana”, embora, na prática, a ênfase no turismo e cultura locais 
tome a forma apenas de cenário e/ou pano de fundo desse e outros docu-
mentos de ordem municipal. Portanto, a cultura não é apontada como 

“oportunidade” nem como “força”, mas, pelo menos, não é descrita como 
“ameaça” ou “fraqueza”.
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O tricentenário de Cuiabá ganhou uma dimensão muito maior 
que a de um programa, o que se atribui não só à criação de uma secretaria 
extraordinária para ações comemorativas, reunindo áreas sociais e de infra-
estrutura, mas também à conquista de visibilidade como um verdadeiro 
slogan, para não dizermos “marca”, da gestão Emanuel Pinheiro. Isso pode 
ser verificado na Figura 3 e no item “Oportunidades”, do Planejamento 
Estratégico, que inclui o projeto “Cuiabá 300 anos” nessa categoria e ao 
longo do qual há outros trechos enfatizando a ocasião.

Figura 3 – A “marca” Cuiabá 300 anos na capa do Plano Estratégico de Cuiabá

Fonte: Cuiabá (2017).

Mas, afinal, qual é então a visão de cultura divulgada pelo governo de 
Emanuel Pinheiro para esse “programa-slogan”? No intuito de começarmos 
a buscar algumas respostas para a questão, segue um trecho da mensagem 
do prefeito no plano estratégico (CUIABÁ, 2017, p. 7, grifos da autora):
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O maior desafio para a Cuiabá dos 300 anos é o 
de proporcionar aos cidadãos cuiabanos um aten-
dimento digno e respeitoso em todas as áreas e ser-
viços de responsabilidade da Prefeitura, na direção 
de sua humanização. Assim, propomos essa Agen-
da Estratégica para resgatar a sua identidade históri-
co-cultural de uma Cuiabá tricentenária, que eleve 
a autoestima das pessoas, da sociedade, reavivan-
do o orgulho de ser cuiabano – de quem escolheu 
para viver na capital mais calorosa do território na-
cional. Dessa forma, inúmeras obras estruturan-
tes, estratégicas e impactantes estão previstas para 
a Capital, nesse momento tricentenário, a despei-
to da crise atual, que assola nosso País, como a re-
estruturação do Mercado do Porto e do Mercado 
Municipal, implantação de novos parques flores-
tais, reestruturação do Horto Florestal, trincheira 
no cruzamento entre a avenida Itália e a avenida 
das Torres, viaduto na avenida Beira Rio, próximo 
à ponte Sérgio Mota, e torre com restaurante gira-
tório com vistas para toda a Capital, no Morro da 
Luz. Por fim, a maior obra será o Contorno Leste, 
com 18 quilômetros de extensão, ligando o Coxi-
pó à Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) e be-
neficiando diretamente a 21 bairros, entre outras.

Ao final do texto consta ainda que esses tais projetos são “[...] 
presentes à querida Cuiabá que se aproxima de completar seus 300 anos.”. 
É no mínimo curiosa a referência de Emanuel Pinheiro a serviços de rees-
truturação da infraestrutura urbana como “presentes”, os quais deveriam 
integrar o programa político de quaisquer gestões municipais por esta-
rem associados ao melhoramento e desenvolvimento da cidade, seja no 
âmbito de sua infraestrutura predial, estrutura viária e de outras ações 
correlatas; seja no âmbito do bem-estar e desenvolvimento cultural. É 
preciso sublinhar, além disso, que, embora o foco principal sejam obras 
de infraestrutura, também constam do plano estratégico e outros docu-
mentos, como a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual 
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(PPA), menções a ações culturais comemorativas dos 300 anos. É com base 
nesse conjunto de ações que procedemos a nossa análise.

Nesse sentido, amparamo-nos tanto em documentos oficiais e 
legislações, quanto na cobertura jornalística realizada por sites de notícia 
locais, e, posteriormente, submetemos os dados colhidos dessas fontes a 
um cruzamento. Para tanto, definimos três categoriais de análise: iden-
tidade local, memória e diversidade cultural. A escolha dessas categorias 
foi pautada pelo fato de, na mensagem do prefeito no Plano Estratégico, 
serem mencionados elementos de identidade local (ser cuiabano) e refor-
mas de obras, então ligadas à cultura e à memória de Cuiabá. Também 
concorreu para nossa decisão o fato de entendermos que as ações transver-
sais propostas no documento englobam a questão da diversidade cultural.

Para melhor compreensão desses elementos a serem analisados, 
traz-se aqui o que se considera como identidade local, memória e diversi-
dade cultural, bem como o que consta nos documentos institucionais da 
Prefeitura de Cuiabá, na gestão atual.

Identidade local e “ser cuiabano”

Identidade é um conceito complexo, para não dizer “nebuloso”, 
sobretudo se o consideramos à luz dos efeitos da globalização e o avanço 
das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), inclusive, a 
dentre os quais alguns autores chegam a apontar uma “crise da identidade” 
(HALL, 2015, p. 9; WOODWARD, 2014, p. 17).

A esse respeito, Stuart Hall (2015, p. 09-10) avalia que

O próprio conceito com o qual estamos lidando – 
identidade – é demasiadamente complexo, muito 
pouco desenvolvido e muito pouco compreendido 
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na ciência social contemporânea para ser definiti-
vamente posto à prova. Como ocorre com mui-
tos outros fenômenos sociais, é impossível oferecer 
afirmações conclusivas ou fazer julgamentos segu-
ros sobre as alegações e proposições teóricas que es-
tão sendo apresentadas.

No entanto, ante a complexidade de tal conceito, por que utilizá-lo 
como uma das categorias de análise? Porque, conforme já dito, a Prefei-
tura de Cuiabá menciona no texto do seu plano estratégico as expressões 

“resgate de sua identidade histórico-cultural” e “orgulho de ser cuiabano”, 
ambas associadas à questão da identidade local que consideramos um 
sinônimo da identidade vinculada a um território, uma localidade, no 
caso, Cuiabá, e ao “ser cuiabano” e à “cuiabania” ou “cuiabanidade”.

No entanto, essa compreensão está embasada no discurso oficial 
que a circunscreve na contemporaneidade, remetendo-se à identidade do 

“[...] sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma identi-
dade fixa, essencial ou permanente.” (HALL, 2015, p. 11).

Nessa perspectiva,

A identidade torna-se uma “celebração móvel”: for-
mada e transformada continuamente em relação 
às formas pelas quais somos representados ou in-
terpelados nos sistemas culturas que nos rodeiam 
(Hall, 1987). É definida historicamente, e não bio-
logicamente. O sujeito assume identidades dife-
rentes em diferentes momentos, identidades que 
não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias, em-
purrando em diferentes direções, de tal modo que 
nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. (HALL, 2015, p.11-12).
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Nesse sentido, as identidades locais, assim como as nacionais, não 
são coisas com as quais nascemos, mas são formadas e transformadas no 
interior da representação (HALL, 2015, p. 30). Ou seja, só se sabe que há 
um “ser cuiabano” ou uma “cuiabania”, igual à brasilidade, por causa do 
modo como é construída essa representação. No caso, um dos elemen-
tos que a constituem são as expressões culturais tradicionais, como o 
siriri e cururu, representadas pela viola de cocho, entre outros símbolos e 
signos que corroboram para o que a gestão Pinheiro chama de “resgate de 
identidade histórico-cultural” e “ser cuiabano”. Aliás, o que, afinal, essas 
expressões significam de fato?

 Cuiabá, bem como várias capitais brasileiras, concentra uma diver-
sidade de pessoas advindas de diversas regiões do país e imigrantes de outros 
países latino-americanos, como a Bolívia e o Paraguai, entre outros; e, mais 
recentemente, do Haiti. Logo, esse discurso de resgate do “ser cuiabano” 
chega a ser até contraditório haja vista morar na capital mato-grossense 
uma parcela da população que não é natural do município nem do Estado.

Ainda sobre a expressão “resgate da identidade histórico-cultu-
ral”, infere-se que sua utilização refere, indiretamente, a memória do que 
a gestão municipal, sob o governo do prefeito Emanuel Pinheiro, está 
chamando de “ser cuiabano”. Logo, acredita-se ser importante buscar o 
entendimento do conceito de memória a partir do discurso oficial repro-
duzido anteriormente, que também alude à identidade local.

Considera-se, a partir de Maurice Halbwachs (1990), a memória 
uma “noção socialmente construída” que representa o entendimento de 
uma sociedade sobre seu passado e a faz transmiti-la ao longo do tempo. 
Nesses termos, memória e identidade estão relacionadas. Sendo assim, infe-
re-se que a gestão municipal em Cuiabá, ao apontar as expressões citadas 
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no parágrafo anterior, busca por meio de projetos, ações ativar a memória 
coletiva dos cuiabanos e moradores locais, a fim de fomentar essa iden-
tidade “histórico-cultural”, ou seja, o “ser cuiabano” e a “cuiabanidade” 
ou “cuiabania” (apesar de esses termos não terem sido mencionados por 
remeterem a gestões municipais anteriores).

Para isso, a administração de Emanuel Pinheiro cita algumas 
reformas de locais e/ou prédios públicos que se reportam à memória 
coletiva e à identidade cultural local, a saber, o Mercado do Porto e o 
Mercado Municipal. Porém, não são somente essas as ações ligadas à 
ideia de patrimônio cultural, havendo ainda: o Projeto “Cidade Histó-
rica”, que foi divulgado nas mídias locais como o Programa “Aqui tem 
história” – revitalização de monumentos históricos –; a construção de 
Memorial Cuiabá 300 Anos; e a edificação do Marco São Gonçalo Beira 
Rio 300 Anos (CUIABÁ, 2018).

 Sublinhe-se que o Projeto Cidade Histórica, mesmo tendo sido 
divulgado nos sites jornalístico e institucional por meio da expressão 

“Aqui tem história” e vinculado às ações dos 300 anos, está inserido na 
subfunção “Patrimônio histórico, artístico e arqueológico” do Programa 
Fomento à Cultura e ao Turismo. Ademais, há também as ações de desen-
volvimento de atividades culturais e financiamento de projetos culturais, 
dentre os quais o próprio Programa Cuiabá 300 Anos.

A implantação do Museu Dutrinha e o Projeto Centro Geodésico 
da América do Sul, são mais ações que também figuram no Plano Pluria-
nual (2018-2021), integrando a subfunção “Programa Cuiabá 300 Anos”.

Enfim, a “diversidade cultural” se associa a uma pluralidade 
de ações que, por sua vez, representam culturas, expressões culturais 
e artísticas de uma localidade, território, região ou país, as quais inte-
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ragem, dialogam e se hibridizam ou não. A esse respeito, a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
(2002) considera a diversidade cultural a partir de três eixos: patrimônio 
da humanidade; pluralismo cultural e fator de desenvolvimento humano. 
A UNESCO (2005) assim conceitua o termo:

“Diversidade cultural” refere-se à multiplicidade de 
formas pelas quais as culturas dos grupos e socie-
dades encontram sua expressão. Tais expressões são 
transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. 
A diversidade cultural se manifesta não apenas nas 
variadas formas pelas quais se expressa, se enrique-
ce e se transmite o patrimônio cultural da humani-
dade mediante a variedade das expressões culturais, 
mas também através dos diversos modos de criação, 
produção, difusão, distribuição e fruição das expres-
sões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecno-
logias empregados.

Nota-se, portanto, que o discurso institucional da gestão Emanuel 
Pinheiro alude no plano estratégico, mesmo de forma indireta, a elemen-
tos que convergem para o que a Unesco designa como diversidade cultural, 
segundo expresso em “patrimônio cultural”, enfatizado pela gestão muni-
cipal atual inclusive por meio de programas que dialogam com políticas do 
Governo Federal; e “meios e tecnologias empregados”. Quanto ao turismo, 
que não consta diretamente no referido conceito da Unesco mas tem seu 
lugar nas falas institucionais desse organismo internacional, o elemento 
ganhou um espaço destacado no discurso da administração municipal.

Feita esta primeira análise das ações comemorativas fundamentada 
em documentos oficiais, como Plano Estratégico, LOA, PPA e Plano Estra-
tégico ao mapeamento de sites noticiosos que as divulgavam.
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Cuiabá 300 anos: monitoramento de notícias sobre as  
ações comemorativas

A coleta de dados e sua posterior análise foram antecedidas por 
um mapeamento e monitoramento realizados por meio do sistema Google 
Alertas, que emite alertas sobre notícias contendo palavras-chave previa-
mente cadastradas. A ferramenta faz uma busca direcionada em sites 
específicos e dentro de um período pré-determinado no ato do cadas-
tramento das expressões a serem monitoradas. Dessa forma, as notícias 
que contemplam tais termos são automática e periodicamente enviadas 
via e-mail pelo Google.

Para mapear os sites locais que mais divulgaram notícias sobre 
o Cuiabá 300 anos, o recurso de alerta foi programado para cobrir o 
período compreendido entre 16 de maio a 26 de julho de 2018, totali-
zando 72 dias de busca, bem como para recebimento diário, a partir das 
palavras-chave “Cuiabá 300 Anos”, “Cultura Cuiabá 300 Anos”, “Arte 
Cuiabá 300 Anos” e “Sec Cuiabá 300 Anos”, esta última relativa à Secre-
taria Extraordinária Cuiabá 300 Anos.

Esse processo é aqui chamado de “mapeamento” porque, inicial-
mente, buscamos, por meio sistema do monitoramento de notícias 
ligadas às palavras-chave, identificar os sites noticiosos de Cuiabá que 
mais estavam divulgando informações sobre o evento comemorativo. Só 
então passamos a acompanhar e a analisar as matérias pertinentes.

Em pouco mais de 70 dias de monitoramento, recebemos 38 aler-
tas de documentos relacionados às quatro palavras-chave, como expresso 
no Quadro 1. Desse total, 28 alertas eram referentes à expressão “Cuiabá 
300 Anos”; cinco (05), à “Cultura Cuiabá 300 Anos”; três (03), à “Sec 
Cuiabá 300 anos”; e dois (02) alertas eram relacionados à expressão 
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“Arte Cuiabá 300 Anos”. Desconsideramos os resultados dos dias 24, 25 
e 26, pois nas duas primeiras datas não houve alerta e na terceira, apesar 
do recebimento da notícia via e-mail, esta não estava relacionada ao tema.

Quadro 1 – Quantitativo de alertas por palavra-chave

Palavra-
-chave

Cuiabá 
300 Anos

Cultura 
Cuiabá 300 

Anos

Sec 
Cuiabá 

300 Anos

Arte Cuiabá 
300 Anos

Quantidade 
de notícias 28 5 3 2

Fonte: Construção da autora.

Em cada alerta enviado havia um resumo das principais notícias do 
dia relacionadas às palavras-chave cadastradas. Dessa maneira, o Quadro 
1 reúne a quantidade de notícias que geraram o alerta. Por conseguinte, 
cada mensagem poderia constar de uma ou mais daquelas notícias. Para 
chegarmos a um quantitativo de notícias sobre o tema, analisamos todos 
os e-mails e excluímos os alertas que não tinham relação nenhuma com 
o assunto em foco.

A partir disso, passamos ao processo de análise de cada um dos 
resumos de notícias enviados no correio eletrônico. Optamos por examinar 
apenas aquelas que apresentavam em seu texto a palavra-chave “Cuiabá 
300 Anos”, já que, em alguns casos, as expressões “Cultura Cuiabá 300 
Anos” e “Arte Cuiabá 300 Anos” remetiam às mesmas notícias referidas por 
“Cuiabá 300 Anos”, o que ocorreu também com “Sec 300 Anos”, mas em 
menos casos. Devido a essa constatação, consideramos apenas 28 alertas.

 Segundo apresentado no Quadro 2, os alertas foram disparados 
durante 16 dias, sendo 12 não relacionados às ações culturais do projeto 
Cuiabá 300 anos; 11 relacionados; e cinco (05) parcialmente relacionados 
a tais ações. Foram considerados parcialmente relacionados os alertas de 
notícias que abordavam o Cuiabá 300 anos, mesmo que apenas citando 
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essa palavra-chave, porém não se referia a uma notícia sobre ações cultu-
rais do projeto.

Quadro 2 – Quantitativo de alertas X relação com o tema Cuiabá 300 Anos

Data2/relação com o tema Relacionado
Parcialmente 
relacionado

Não 
relacionado

16/05 ✓ ✓ ✓

21/05 ✓ ✓ ✓

22/05 ✓ ✓ ✓

23/05 ✓ ✓ ✓

25/05 ✓ ✓ ✓

29/05 ✓ ✓ ✓

31/05 ✓ ✓ ✓

01/06
✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

02/06
✓

✓
✓

✓ ✓

29/06
✓

✓
✓

✓ ✓

01/07
✓

✓
✓

✓ ✓

17/07
✓ ✓

✓
✓ ✓

18/07 ✓ ✓

20/07 ✓ ✓ ✓

22/07
✓

✓ ✓✓

✓

23/07
✓

✓ ✓
✓

Quantitativo 11 05 12
Fonte: Construção da autora.

2 Todas as datas informadas referem-se à data do alerta emitido pelo Google e não ne-
cessariamente à da publicação das matérias que geralmente ocorre em um ou até dois 
dias antes do alerta.
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Antes de analisar as notícias selecionadas, que totalizaram 11, 
mapeamos 11 sites de notícias locais, a grande maioria deles de Cuiabá 
ou localizada na região da chamada baixada cuiabana: G1 Mato Grosso, 
ligado à rede Globo; Olhar Direto; 24 Horas News; Diário de Cuiabá (site); 
Mídia News; Cenário MT; O Documento; RD News; Catraca Livre; VG 
Notícias; e Extra MT.

Desses sítios eletrônicos, os que mais noticiaram sobre o projeto 
Cuiabá 300 anos foram o 24 Horas News e o Mídia News (cinco (05) aler-
tas, sendo seis (06) notícias). Depois, Cenário MT, com quatro (04), e 
Olhar Direto, com duas (02) matérias. Os outros sites divulgaram, durante 
o período investigado, apenas uma notícia captada pelos alertas, como é 
possível ver no Quadro 3:

Quadro 3 – Quantitativo de notícias captadas pelo alerta do Google em cada 
site noticioso local

Site Quantidade de alertas 
relacionados a “Cuiabá 

300 anos”
G1 Mato Grosso 1

Diário de Cuiabá 1
O Documento 1

RD News 1
Catraca Livre 1
VG Notícias 1

Extra MT 1
Olhar Direito 2
Mídia News 4
Cenário MT 5

24 Horas News 5

Nota: Construção da autora.
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Apesar da utilização desse mecanismo de monitoramento de 
alertas, lançamos mão também de um acompanhamento de notícias 
mediante buscas tanto no Google quanto nas páginas do Facebook de 
alguns sites de notícias locais. Um (01) site local não apareceu nos aler-
tas, O Livre, um dos mais recentes, datado de 2016, e adepto de um 

“jornalismo independente”:

O Livre nasceu em meio a essas transformações – 
e aproveita as mudanças para fazer um jornalismo 
independente. Trabalhamos para usar o que a ava-
lanche de informação nos traz de melhor, atuando 
como um antídoto contra notícias falsas que con-
fundem e geram polarização.

No período investigado, acompanhamos em sítios eletrônicos, 
sobretudo via redes sociais, quaisquer informações sobre o tema Cuiabá 
300 anos. E, antes mesmo de partirmos, de fato, para a análise das notícias, 
observamos duas importantes matérias referentes ao assunto publicadas 
em O Livre. A primeira (ZENI, 18 jul. 2018) trazia uma breve investiga-
ção sobre o andamento das ações comemorativas, e a segunda (CABRAL, 
26 jul. 2018), a fala de especialistas da área de patrimônio questionando 
a descaracterização das reformas de monumentos históricos anunciados 
pelo prefeito Emanuel Pinheiro para a ocasião.

Já pelos títulos de ambas as notícias foi possível perceber ali um 
conteúdo mais crítico que os das notícias veiculadas nos demais sites. 
Curiosamente, o único site local de jornalismo autointitulado indepen-
dente não gerou nenhum alerta, apesar da presença da palavra-chave 

“Cuiabá 300 Anos” no título da primeira matéria, a do dia 18.

Infere-se disso que, na contemporaneidade, com o fato de gran-
des grupos e conglomerados de mídias (como é o caso do Facebook e do 
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Google) deterem o poder de controlar o que chega ou não aos usuários, os 
demais veículos de comunicação, aqueles pequenos e ditos “independen-
tes”, muitas vezes são excluídos. Afinal, pouco se conhece, de fato, sobre 
os mecanismos de busca e de alertas, ou, ainda, sobre os algoritmos utili-
zados para esses fins. No entanto, essa questão não se restringe apenas a 
Cuiabá, tampouco a sites de jornalismo independente, a exemplo do O Livre.

No relatório intitulado Um modelo de negócio para o jornalismo 
digital (2014), Caio Túlio Costa apresenta uma análise sobre a “Ques-
tão Google”. Apesar de não tratar do Google Alerts, Costa verifica que, 
em 2010, os jornais brasileiros, representados pela Associação Nacional 
de Jornais (ANJ), questionaram a eficiência dos resultados de buscas no 
Google News. Disso se apreende, então, a existência de uma disputa entre 
os grupos de mídia tradicionais, que já não controlam a informação como 
em tempos anteriores, pré-Internet, e as empresas nascidas em ambiente 
on-line (Google e Facebook, por exemplo), impactando diretamente no 
controle à informação:

O Google vai continuar a dirigir o tráfego a quem 
tem expertise e o seu algoritmo o ajuda a fazer isso. 
Vai continuar conectando os pontos. E alinha várias 
maneiras de participar do modelo de negócio dos 
jornais no ecossistema digital [...]. Com a ajuda da 
tecnologia, que identificar a informação de qualida-
de, de fontes de qualidade, e dar a eles a maior quan-
tidade de benefícios que puder em direção da susten-
tabilidade. (COSTA, 2014, p. 78).

Sem aprofundar nessa questão de modelos de negócio de jorna-
lismo no ecossistema digital, bem como nas disputas entre grandes grupos 
de jornalismo e o Google, o que nos motivou a realizar esta breve análise 
foi destacar que há diversos critérios não explicitados que conduziram os 
alertas do Google aos resultados já apresentados. Tendo conhecimento disso 
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e tendo comprovado isso com os dados coletados, elegeu-se também 
outra forma de monitoramento: a busca diretamente nos sites jornalís-
ticos locais, utilizando-se a mesma palavra-chave “Cuiabá 300 Anos”.

Selecionamos os sítios eletrônicos 24 Horas News, Mídia News, 
Cenário MT, Olhar Direto e O Livre, escolhidos com base nestes crité-
rios: 1) os sites que mais tiveram alertas do Google para a palavra-chave 

“Cuiabá 300 Anos”, e 2) um veículo de comunicação em ambiente digi-
tal que fosse considerado “independente”. Dessa maneira, realizada a 
busca, foram estes os resultados obtidos:

1. 24 Horas News: 11 notícias, entre 03 de julho de 2017 e 20 
de abril de 2018.

2. Mídia News: 60 notícias, entre 12 de dezembro de 2010 e 
12 de julho de 2018.

3. Cenário MT: 1 notícia, em 31 de agosto de 2017.

4. Olhar Direto: cinco (05) notícias, entre 10 de abril de 2016 
e 03 de maio de 2018; e cinco (05) artigos opinativos.

5. O Livre: 279 notícias, distribuídas em 31 páginas de visu-
alização, entre o período de 21 de janeiro de 2017 e 18 
de julho de 2018.

A partir desse resultado, avaliou-se:

1. 24 Horas News: seu mecanismo de busca apresentou resulta-
dos até 20 de abril, não cobrindo, portanto, todo o período 
investigado, posterior àquela data. Além disso, nos alertas 
do Google apareceram cinco matérias com data posterior às 
daquelas encontradas na busca direta no site. Conclui-se, pois, 
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que tal mecanismo não atendeu ao necessário para o devido 
monitoramento das notícias com palavra-chave selecionada.

2. Mídia News: o mecanismo de busca do site mostrou-se compa-
tível com os resultados encontrados no monitoramento via 
Google Alertas.

3. Cenário MT: caso similar ao identificado no 24 Horas News. 
Nos alertas foram captadas quatro matérias ligadas à referida 
palavra-chave. Além disso, a única apresentada na busca direta 
no site não era compatível com o período investigado. Ou seja, 
o mecanismo de busca do site não preencheu os requisitos 
para o devido monitoramento das notícias pertinentes.

4. Olhar Direto: os resultados encontrados na busca divergiram 
daqueles oriundos dos alertas do Google, realizados entre 16 de 
maio e 24 de julho de 2018. Ou seja, o mecanismo de busca do 
site não atendeu ao necessário para o devido monitoramento 
das notícias com a palavra-chave.

5. O Livre: tal como o Mídia News, apresentou o mecanismo de 
busca mais completo. Além disso, foi o site com o maior volume 
de notícias relacionadas à palavra-chave Cuiabá 300 anos.

Desse modo, foram parcialmente utilizados os alertas gerados pelo 
monitoramento via Google Alertas e as buscas diretamente no site e, com o 
intuito de delimitar ainda mais a amostragem de notícias, foram selecio-
nadas as matérias do 24 horas News e do Mídia News, oriundas dos alertas, 
e do O Livre, resultantes da busca no próprio site.
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Cuiabá 300 anos: os olhares sobre a cultura

A partir do processo de mapeamento e monitoramento, foram sele-
cionadas as seguintes notícias:

Quadro 4 – Manchetes das matérias coletadas nos sites no período pesquisado.

Site Data Título

24 Horas 
News

22/05 Arquivo Público é parceira da UFMT pelo aniversário de Cuiabá

23/05
Prefeito e Comando do 6º Distrito Naval dialogam sobre ações 

para os 300 anos

01/07 Secretaria de Cultura de Cuiabá avança em ‘transversalidades’

22/07 UFMT recebe secretaria para agenda dos 300 anos de Cuiabá

22/07 Relógio dos 300 anos começa a ser instalado em Cuiabá

Mídia 
News

29/05 “Contas estão em dia; limites orçamentários dificultam projetos”

01/06 Sete museus e duas bibliotecas estão fechados em Cuiabá

02/06 300 mil mudas de árvores serão plantadas na baixada cuiabana

29/06 Missa ao alvorecer da Festa de São Benedito reúne milhares de fiéis

23/07 Prefeitura começa a instalar relógio dos 300 anos

23/07 300 Anos

O Livre

06/07
Emanuel anuncia “Dança das Águas” na ponte Júlio Müller para 

os 300 anos de Cuiabá

18/07
Cuiabá 300 anos: o LIVRE foi atrás de saber em que fase estão os 

projetos – confira

26/07
Reforma de praças: especialistas criticam a descaracterização do patri-

mônio de Cuiabá

Nota: Construção da autora.

Observa-se que, no período eleito para a pesquisa (de 16 de maio a 
26 de julho), foram identificadas, de acordo com os critérios já informados, 
cinco (05) matérias do 24 Horas News, seis (06) do Mídia News e três (03) 
do O Livre. É importante destacar que, apesar de este último ter apresen-
tado um grande volume de notícias relacionadas à palavra-chave Cuiabá 300 
Anos, em razão do recorte temporal foram selecionadas apenas aquelas noti-
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ciadas em datas compatíveis com as do período investigado definindo-se 
por três de cada site (as que figuram destacadas em negrito no Quadro 4).

A análise foi regulada pelas seguintes questões e critérios:

1. A matéria é diretamente relacionada ao tema?

2. Palavra-chave: Cuiabá 300 Anos

3. Quais as fontes da matéria?

4. Há relação com políticas públicas e/ou documentos estratégicos 
da gestão municipal atual (LOA, PPA ou Plano Estratégico)?

5. Se houver discurso/fala do prefeito e/ou de gestores responsáveis 
pelas ações temáticas, qual a concepção de cultura informada?

6. Há referência à identidade local, memória ou diversidade cultural?

7. O que o conteúdo da matéria estabelece: crítica, informação, 
reclamação, elogio?

24 Horas News

A primeira matéria, “Prefeito e Comando do 6º Distrito Naval 
dialogam sobre ações para os 300 anos”, ligava-se diretamente com a 
gestão de Emanuel Pinheiro. Isso pôde ser constatado desde o título, bem 
como na linha fina (disposta abaixo do título) e em várias outras partes 
do texto, nas quais a palavra-chave se fazia presente ainda que, algumas 
vezes, por meio de uma expressão sinônima, por exemplo, “tricentenário 
da capital” e outras similares. Somente fontes oficiais (a Prefeitura, por 
meio do Prefeito Emanuel Pinheiro, e o Comandante do 6º Distrito Naval, 
Luiz Octávio Barros Coutinho) foram utilizadas. Não se detectou relação 
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com políticas públicas informadas na LOA, no PPA ou no Plano estra-
tégico. Na verdade, tratou-se apenas de uma “[...] visita de cortesia da 
instituição [6º Distrito Naval] e se desenvolveu uma troca de experiên-
cias.” (CAETANO, 2018). Ou seja, não existiu realmente um projeto 
ou programa acordado para ações comemorativas; ocorreu apenas um 
diálogo inicial sobre isso. Ressalta-se que o teor da matéria era muito 
mais institucional, mas pôde ser enquadrada como “informação”.

A segunda notícia era inteiramente relacionada com a área cultu-
ral, porém por nenhuma vez trouxe em seu texto a palavra-chave “Cuiabá 
300 Anos” nem tinha relação com o tema. Na verdade, a matéria possuía 
forte teor institucional, apresentando um balanço de um ano de gestão 
do Secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo. E isso não 
era atribuível só ao conteúdo, já que a principal e única fonte da maté-
ria, ou seja, o próprio Vuolo, era institucional. Não se escutou nenhum 
outro segmento/setor da conformação cultural local. A matéria seguiu 
listando informações contidas em documentos oficiais, tais como ques-
tões de orçamentos (PPA e LOA) e ações programadas para a pasta no 
plano estratégico. Foram listadas todas as ações pretendidas, inclusive 
as de parceria, e as informações sobre o funcionamento dos museus 
municipais. A visão de cultura, que era a oficial/institucional, privile-
giava palavras como “transversalidade”, enfatizando que as três áreas da 
pasta dialogavam entre si; “memória”, que não tinha sido diretamente 
empregada, mas estava subentendido no emprego das expressões “resgate”, 

“revitalização” do Centro Histórico e, ainda, “despertar o olhar da cidade 
para o Rio Cuiabá”. Apesar de não explicitada no texto, a visão institu-
cional apostava na diversidade cultural, pois foram elencadas diversas 
ações para variadas expressões culturais e artísticas (patrimônio; culturas 
urbanas, como o hip-hop; música; cultura popular etc.). Claramente, a 
matéria era muito mais que informativa, podendo ser classificada como 
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um “elogio velado” aos primeiros 12 meses de gestão da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Esporte e Turismo.

A terceira notícia, “Relógio dos 300 anos começa a ser instalado 
em Cuiabá”, era relacionada ao tema, trazendo parte da palavra-chave no 
título e a expressão inteira em outras partes do texto. A matéria apresen-
tava uma ação integrante das políticas públicas municipais para o projeto 
Cuiabá 300 anos proposta no plano estratégico, na LOA e no PPA. De 
cunho meramente informativo, reunia apenas dados oficiais constavam 
inclusive nesses documentos legais.

Verifica-se, pois, que o 24 Horas News se ateve apenas ao discurso 
oficial, isentando-se de qualquer crítica, nesse caso, não se efetivando, em 
seu potencial de jornalismo e de veículo jornalístico, como

[...] instituição central no sistema de freios-e-contra-
pesos dos regimes democráticos, colaborando para 
que os governos (mas também o setor privado e a so-
ciedade civil) sejam mais responsivos (“accountable”) 
na formulação, execução, monitoramento e avaliação 
das políticas públicas. (CANELA, 2008, p. 11-12).

Apesar disso, as informações podiam subsidiar os cidadãos e as 
cidadãs no monitoramento das ações comemorativas propostas pela 
prefeitura municipal.

Mídia News

A primeira matéria, intitulada “Contas estão em dia; limites orça-
mentários dificultam projetos”, relacionava-se parcialmente ao tema eleito, 
pois as informações veiculadas se referiam ao projeto Cuiabá 300 Anos, 
mas não necessariamente à cultura. De qualquer forma, a notícia foi esco-
lhida devido ao seu teor de “justificativa” à possível não conclusão de ações 
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comemorativas, conforme já antecipado pelo título. O texto, assinado 
por Douglas Trielli, se baseava totalmente em fontes oficiais, o Prefeito 
Emanuel Pinheiro, e não apresentava o detalhamento de ações de políti-
cas públicas; apenas citava alguns projetos, programas e ações, conforme 
explicitado na passagem “[...] a promessa de entregar diversas obras para 
os 300 anos da Capital, em abril de 2019.”. Por causa disso, o tom da 
matéria transitava entre “promessa” e justificativa de não cumprimento. 
Por um lado, o modo como foi escrita denotava uma possível tentativa 
de crítica, que, no entanto, não se concretizou, pois a todo momento a 
principal fonte, o prefeito, se justificava antecipadamente por essa possi-
bilidade de não conclusão. Compreende-se, dessa forma, que havia no 
escrito mais informação do que crítica.

A segunda notícia selecionada, “Sete museus e uma biblioteca 
estão fechados em Cuiabá”, apresentou mais claramente uma crítica, 
como expresso já no primeiro parágrafo: “Prestes a completar 300 anos, 
Cuiabá vive um blecaute de opções culturais. Na cidade, há sete museus e 
uma biblioteca fechados. Segundo o advogado e escritor Eduardo Mahon, 
esse fenômeno reflete o descaso com a cultura por parte dos governan-
tes e prejudica a história.” (FUJIMORI, 2018, s/p). A principal fonte 
informativa era o advogado Eduardo Mahon, mas havia também a fala 
institucional da Secretaria de Estado de Cultura justificando e dando 
uma previsão para a abertura dos museus estaduais. A gestão munici-
pal não foi mencionada no texto. Apesar de relacionada com a cultura, 
a matéria aludiu diretamente ao projeto Cuiabá 300 Anos somente na 
frase inicial do seu texto. Dentre os museus municipais citados como 
fechados, apontou-se o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC), 
que hoje, porém, já se encontra em atividade. Por todas essas conside-
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rações, entendeu-se que essa matéria, apesar de possuir conteúdo crítico, 
não estava diretamente relacionada ao referido projeto.

A terceira notícia, intitulada “Prefeitura começa a instalar relógio 
dos 300 anos”, tinha relação direta com o projeto Cuiabá 300 Anos, mas 
não com as ações culturais comemorativas. A matéria era idêntica à do 24 
Horas New, o que não podia ser diferente, pois se tratava de um texto da 
Assessoria da Prefeitura de Cuiabá. Porém, enquanto o Mídia News atri-
buiu o devido crédito ao documento, o 24 Horas News o publicou como 
se fosse de autoria do site. Logo, o texto, apesar de informativo, trazia rela-
ção com os documentos oficiais.

Avaliou-se que o Mídia News se aproximou mais do que aqui se 
acredita do papel do jornalismo e dos veículos jornalísticos, mas ainda não 
exerce seu potencial de instituição capaz de contribuir para o accountability.

O Livre

A matéria “Emanuel anuncia ‘Dança das Águas’ na ponte Júlio 
Müller para os 300 anos de Cuiabá” apresentou uma ação proposta para o 
projeto Cuiabá 300 Anos, tendo como fonte principal o prefeito Emanuel 
Pinheiro. Por não ser diretamente relacionado com ações culturais e 
tampouco trazer conceitos de cultura, memória, identidade local etc, o 
teor da notícia era informativo, sendo fortemente voltado para divulgação 
de uma ação institucional relativa ao tema.

Por outro lado, a segunda matéria, “Cuiabá 300 anos: o LIVRE 
foi atrás de saber em que fase estão os projetos – confira”, possuía um tom 
mais crítico, já que apontava para o monitoramento do progresso das ações 
anunciadas pela prefeitura. O conteúdo referia-se ao projeto Cuiabá 300 
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anos e, de modo parcial, com ações culturais comemorativas. O tom de 
crítica ficou claro ao longo do texto, como demonstrado neste excerto:

A Sec 300 mal havia sido criada quando já enfren-
tava diversas polêmicas, que iam desde a escolha de 
um secretário que não é cuiabano às comparações 
à Secretaria Extraordinária da Copa (Secopa), que 
deixou diversos projetos mal acabados por toda 
Cuiabá. Não bastasse, na posse do secretário, Ema-
nuel Pinheiro já apresentava alguns projetos para a 
Capital, como os citados acima. A dúvida era: no-
vas construções poderiam, de fato, serem feitas em 
Cuiabá? (ZENI, 2018, s/p).

Apesar de trazer apenas uma fonte, no caso o ex-secretário da Secre-
taria Extraordinária Cuiabá 300 Anos, Júnior Leite, questionou as ações 
propostas, algo que os outros sites analisados não fizeram, pelo menos 
no período investigado. Ao usar expressões como “um dos projetos que 
gerou mais polêmica”, “classificada como ‘utópica’”, “um dos projetos 
‘mais bem aceitos’”, demonstrava viés mais crítico que os dos textos do 
24 Horas News, em muito parecidos com matérias institucionais.

Assim como a segunda notícia do O Livre, a terceira, intitulada 
“Reforma de praças: especialistas criticam a descaracterização do patrimô-
nio de Cuiabá”, também trouxe uma leve crítica ao escutar especialistas 
que discordavam das propostas de revitalização inclusas no projeto 
Cuiabá 300 anos. Além disso, a própria jornalista do site iniciou a maté-
ria tecendo uma crítica:

No ritmo do aniversário de 300 anos da capital 
mato-grossense, a Prefeitura de Cuiabá vem anun-
ciando desde fevereiro obras de restauração nas 
praças do Centro Histórico, com a proposta de 

“reocupar espaços e garantir qualidade de vida” na 
região. Mas o resultado das intervenções – consi-
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deradas reformas e não revitalizações – têm desagra-
dado arquitetos, historiadores e ativistas culturais, 
que apontam um processo de perdas históricas e des-
caracterização do patrimônio, diante da opção por 
uma arquitetura “comercial”. (CABRAL, 2018, s/p).

Captou-se um teor crítico nas passagens “consideradas reformas 
e não revitalizações” e “perdas históricas”. Identificou-se, de início, uma 
concepção de cultura associada a memória e patrimônio, a qual, no entanto, 
foi extrapolada ao longo da matéria pela alusão a diferentes expressões 
culturais por especialistas. Estes, aliás, foram as fontes principais para a 
elaboração da notícia, que também trouxe as falas de agentes culturais, 
como a rapper Pacha Ana, e do poder público, na pessoa do Secretário de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juares Samaniego.

Foi essa a única matéria que, de fato, dialogou de forma crítica 
com os conceitos de cultura, patrimônio cultural e diversidade cultural 
propostos pelo projeto Cuiabá 300 Anos. Ainda, por meio da opinião dos 
especialistas entrevistados, apontou inclusive que as ações do projeto pode-
riam implicar a “descaracterização da cultura cuiabana”, contrariando o 
disposto no plano estratégico, conforme expresso em “resgate da identi-
dade histórico-cultural” e do “orgulho de ser cuiabano”. Esta foi a notícia 
que trouxe um dos textos mais completos dentre os analisados neste ensaio.

Desse modo, considera-se que O Livre foi, de fato, o veículo 
jornalístico local cuja postura mais se aproximou daquela esperada para 
o exercício do jornalismo, dessa forma podendo contribuir no monitora-
mento de políticas públicas e, aliás, subsidiando a sociedade na cobrança 
da efetividade das políticas públicas programadas pela gestão municipal.

Buscou-se com esse artigo estabelecer uma relação entre jorna-
lismo e políticas públicas, haja vista o entendimento de que a mídia pode 
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contribuir para o agendamento dos temas dessas políticas, sobretudo os 
relativos à cultura, e os meios de comunicação podem atuar como uma 
instituição central no sistema de freios-e-contrapesos dos regimes demo-
cráticos, colaborando para que os governos (bem como o setor privado 
e a sociedade civil) sejam mais responsivos (accountable) na formulação, 
execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas (CANELA, 
2008, p.11-12).

Por meio dos recursos de mapeamento dos principais sites que 
noticiaram sobre o projeto Cuiabá 300 Anos e do monitoramento de 
notícias, seguido da análise das matérias, concluiu-se que a mídia on-line 
local não cumpriu as premissas expostas neste artigo e, em sua maioria, 
reproduziram o discurso oficial do poder público.

Observou-se um papel e/ou importância da cultura na data 
comemorativa, porém, contraditória à visão da gestão municipal. Ora, 
ao mesmo tempo em que se reforçava a identidade local, propunham-se 
ações desconectadas do fazer cultural em Cuiabá. Citem-se aqui, dentre 
outras ações voltadas à inserção da capital mato-grossense em um contexto 
globalizado, as do Relógio dos 300 anos e LED, uma referência a pontos 
turísticos de outras cidades, como Nova Iorque. A cultura, como quais-
quer outras áreas das políticas sociais, não deve ocupar um lugar de relevo 
apenas em eventos e/ou celebrações esporádicas. De certo modo, há o seu 
lugar no projeto do tricentenário da capital mato-grossense, como visto no 
PPA e plano estratégico, apesar de os dados analisados neste texto terem 
revelado que sua divulgação se deu mais por meio de ações esporádicas e 
direcionadas ao evento dos 300 anos, do que, efetivamente, de políticas 
públicas de cultura. Citem-se os programas de financiamento cultural e 
fomento à cultura, dentre outros eixos centrais ao desenvolvimento de 
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políticas públicas culturais que tenham continuidade e ultrapassem gestões 
governamentais de determinados partidos e políticos.

Verificou-se também que a cobertura jornalística dos sites locais 
se voltou, em sua grande maioria, à reprodução de pautas encaminha-
das pela própria prefeitura municipal, deixando, assim, de cumprir o seu 
importante papel para o agendamento das políticas sociais e, como media-
dora ou “instituição central”, para fomentar no governo municipal uma 
postura responsiva (ou accountability), qual seja prestar contas pelas ações 
de políticas culturais.

Nesse contexto, salienta-se a necessidade e a importância do monito-
ramento da mídia na abordagem do tema Cuiabá 300 Anos e das temáticas 
sociais em geral, contribuindo para que o poder público tenha um caráter 
mais responsivo e dialógico com a sociedade. Ainda, acredita-se e que, ao 
se investigar de que forma a mídia local noticia as políticas e/ou as ações 
públicas, ressalta-se o papel da mídia de mediador/colaborador para a 
sociedade fiscalizar as ações do Estado.

Este artigo constitui o recorte de uma pesquisa concluída em abril 
de 2019, por ocasião da celebração do tricentenário de Cuiabá. No entanto, 
a intenção é continuar a investigar sobre o tema e ações comemorativas 
inscritas na área cultura, seja a partir da mediação exercida pela mídia local 
seja a partir de outras perspectivas e outros métodos de pesquisa. Espera-se 
que esta seja a contribuição da academia, mais precisamente do Programa 
de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade 
Federal de Mato Grosso (PPG-ECCO/UFMT) ao projeto 300 Anos de 
Cuiabá: fomentar a reflexão crítica e monitorar e cobrar ações culturais a 
serem realizadas além das ocasiões comemorativas.
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CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS 
DE GLBT: PAETÊS, PURPURINAS, SOCIABILIDADES 

E CIDADANIA NO CORAÇÃO DE CUIABÁ

Claudia Cristina Ferreira Carvalho

Rosemar Eurico Coenga

Neste capítulo, focaliza-se a vida social e cultural de onde (da 
cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso?), a fim de explicitar 
como a memória e os silenciamentos de quê ou de quem? são mobiliza-
dos ou não para fazer algo, para justificar atitudes ou ações. Procura-se, 
sobretudo, revelar como a invisibilidade de quem? é, por vezes, cons-
truída ativamente, seja pela via da linguagem, dos discursos de quem? 
seja pela via das práticas sociais em que se inserem as lutas identitárias 
pelo reconhecimento das diferenças, dos enfrentamentos que nas últi-
mas décadas vêm confrontando as identidades imperiais/hegemônicas 
experimentadas como lócus de observação e vivência na urbe cuiabana.

Trata-se de um estudo empírico de natureza descritiva desenvol-
vido numa perspectiva historicista e sociológica, mais precisamente, um 
estudo de caso das experiências do Centro de Referência em Direitos 
Humanos de LGBT de Mato Grosso1, com sede em Cuiabá. Justifica-se 

1 Este texto se baseia nas vivências autobiográficas da coautora entre o período de 2007 
e 2014, quando coordenou o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), 
bem como em documentos, relatórios, reportagens etc. datados da mesma época. Sa-
lienta-se que, desde a sua fundação, as atribuições e atividades da unidade foram se 
alterando, inclusive o seu próprio nome, que passou de Centro de Referência de En-
frentamento à Homofobia e ao Racismo; depois, Centro de Referência em Direitos 
Humanos de LGBT; para, em 2012, Centro de Referência de Políticas Públicas e 
Direitos Humanos dos Grupos Sociais e Pessoas Vulneráveis. Verifica-se uma signi-
ficativa ampliação nesta última designação, a qual, porém, foi extensiva aos atendi-
mentos, que passaram a incluir todos os grupos vulneráveis. Neste texto, adotamos 
a denominação Centro de Referência.
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tal empreitada por se considerar a necessidade de retirar a “masculinidade 
hegemônica” dos escombros dos silenciamentos políticos, ontológicos, éticos 
e estéticos produzidos pelas/nas estruturas de poder patriarcal, estas reifi-
cadas pela hipermaximização desse tipo particular de poder (CONNELL, 
1995), sobretudo a fim de circunscrevê-lo no âmbito dos debates sobre 
pluralismo social, político, cultural e organizativo das lutas de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais (LGBT).

A partir dos espaços-tempos circunscritos ao centro de referência 
lança-se o desafio de pensar a memória, a identidade e as sociabilidades na 
irradiação daquelas vozes não ouvidas que constituem o inabarcável silêncio 
planetário. Crê-se que os silêncios de tais vozes, ao serem ouvidos, se trans-
formam em estridentes sonoridades que ferem os ouvidos surdos daqueles 
que sustentam um regime de opressão produzido pelo heteropatriarcado.

Longe de testar teorias ou construir um quadro universalista, 
reducionista ou generalista dos processos emancipatórios protagonizados 
pelos movimentos políticos de LGBT propõe-se aqui analisar a diferença, 
a diversidade e as sociabilidades subalternizadas a partir das resiliências e 
das resistências nascidas das lutas e dos sofrimentos daqueles/as cuiaba-
nos/as que, na capital mato-grossense, têm sido marcados/as pelo signo da 

“diferenciação subalterna” produzida pelos sistemas de opressão que são o 
colonialismo e o heteropatriarcado.

Também, pretende-se demonstrar as articulações sociopolíticas 
construídas pelos grupos e pessoas oprimidas/os e que, num certo tipo de 

“cosmopolitismo subalterno insurgente”2 (SANTOS, 2007), foram e/ou 

2 Empresta-se o termo de Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 29), para quem o cos-
mopolitismo subalterno insurgente é a forma político-cultural de globalização contra-

-hegemônica. É, numa palavra, o nome dos projetos emancipatórios cujas reivindica-
ções e critérios de inclusão social se projetam para além dos horizontes do capitalismo, 
do colonialismo, do patriarcado, caminhando na direção de respostas essenciais a aque-
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são capazes de promover mudanças de governança3 no interior das estru-
turas do Estado moderno. Mudanças paradigmáticas que tanto gravitam 
em torno do reconhecimento do pluralismo e da diversidade humana 
no sistema político e econômico, quanto desencadeiam outras formas de 
sociabilidades, equitativas, nas relações familiares, raciais, sexuais, religio-
sas, de vizinhança, comunitárias, societárias, de cidadania, constituindo 
círculo concêntrico de uma democracia sem fim.

Na tessitura deste texto, comunga-se da ideia de que “[...] as histó-
rias e os documentos devem ser vistos como recursos que os intervenientes 
usam para clamar, repudiar, resistir ou imputar, de forma justificável 
e responsável, certas relações entre biografia e história.” (MENDES, 
2004, p. 157). O desafio proposto é captar o movimento de recursivi-
dade temporal não linear, ou, melhor dizendo, “[...] uma temporalidade 
de representação que se move entre a formação cultural dos processos 
sociais sem uma lógica causal central [...] uma energia não-sequen-
cial proveniente da memória histórica vivenciada e da subjetividade.” 
(BHABHA, 2005, p. 201).

Nessas circunstâncias, a história, o espetáculo e a memória são 
construções ativas e localmente situadas, interpretadas e vividas por atores 
e atrizes sociais envolvidos/as na trama do mundo. Entende-se que a 

“memória restaurativa”, nos termos de Homi Bhabha (2005), é aquela 
que permite reescrever de maneira interseccional, ambivalente e quias-
mática os tempos e os lugares constitutivas das experiências marginais 

les considerados não humanos: os socialmente excluídos, marginalizados, vítimas da 
concepção hegemônica de cosmopolitismo.

3 Governança é aqui entendida como uma ação global protagonizada por organiza-
ções não governamentais ou governamentais, individuais ou coletivas, instituições 
públicas ou privadas, por intermédio das quais se exerce ou não a gestão dos assun-
tos locais ou internacionais, incluindo quaisquer sistemas de regulação, em todos os 
níveis da atividade humana (ROSENAU, 1998; SANTOS, 2011).
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de/daqueles sujeitos sociais que sempre estiveram na fronteira do justo e 
do injusto, do bem e do mal, do humano e da desumanização, da homo-
geneização e da diferença, da igualdade e da desigualdade.

 Acerca da memória coletiva, parece ser consensual reconhecê-la 
como uma construção de ditos e não ditos estabelecida em narrativas ou 
silenciamentos criadores de normatividades. E, no campo dos estudos das 
sexualidades e de gênero, é possível perceber como se produzem e sancio-
nam certas identidades como hegemônicas/imperiais, em detrimento da 
construção de identidades subalternizadas, expressas e unidas aos modos 
de construção das interações sociais e simbólicas a partir de uma matriz 
sexual, hetero-monogâmica, patriarcal.

É possível afirmar que a memória coletiva presente nos processos 
de sociabilidade é um elemento fundante da construção identitária nesse 
exercício de relembrar como exercício da memória restaurativa. Não é uma 
sequência homogênea, mas intrinsecamente irregular, incoerente, seletiva 
e descontínua, desde o momento em que ocorre até o momento em que 
é recordada. Logo, a produção deste texto foi perpassada por uma cons-
telação de pluralismo de tempos e durações que não se encerram em si 
mesmos. Ao contrário, a ideia central e arriscada foi buscar, numa cadên-
cia de ritmos plurais, a construção de um diálogo nos quais se mantivesse 
a fluidez dos tempos e das memórias. E relembrar implica selecionar o 
que/aquilo que será lembrado.

Em primeiro lugar, contextualiza-se o nascimento da cidade de 
Cuiabá a partir da trama das vidas de três personagens cuiabanos: “Jejé”, 

“Roberta” e “Marias-Sapatões”, esta última na forma plural devido a sua 
recorrência temporo - espacial. A biografia dessas personagens alarga a 
compreensão da densidade e da complexidade societal vividas e experien-
ciadas pelas subjetividades identitárias sexuais dissidentes, pois seus corpos 
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e mentes testemunharam e testemunham a encarnação da herança do 
colonialismo e do hetero-patriarcado português, o racismo, a violência, 
o estigma, a discriminação, a pobreza, a irreverência, a resiliência e a luta, 
entre tantas possibilidades.

Apesar das muitas diferenças entre si e de suas estórias-histórias, 
suas memórias restaurativas não se inscrevem num espectro de tempo 
meramente cronológico; ao contrário, pode-se dizer que são pessoas que 
ao seu tempo e para além dele foram valentes, com valor demonstrado, 
mais do que meras vítimas de um regime de opressão. Pelas vivências 
delas é possível perceber, de um lado, a memória como o tempo presente 
material de interações que há entre as pessoas e seus conflitos. E, de outro, 
os silenciamentos da memória colonial construída como tempo oficial, o 
mesmo que faz todos/as se lembrarem de que esse é um tempo no qual 
é preciso esquecer para lembrar. Frantz Fanon (1975) e Homi Bhabha 
(1994) alertam que relembrar nunca é um ato tranquilo de introspec-
ção ou retrospecção, pois carrega a dolorosa evocação de unir o passado 
desmembrado para dar sentido ao trauma do presente4.

Num segundo momento, avança-se na discussão acerca das 
recentes implantações no Brasil de algumas políticas públicas voltadas 
às identidades dissidentes sexuais de Gays, Lésbicas, Travestis e Transse-
xuais, com ênfase no estudo de caso da criação do Centro de Referência 
em Direitos Humanos e Combate à Homofobia (CRDH-CH/MT), em 
2007, em Cuiabá, à época na pasta da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública de Mato Grosso (SEJUSP/MT). Por fim, revela-se 

4 Mudimbe (1983) alerta para a existência das bibliotecas coloniais, em cuja gramáti-
ca foram subtraídas as experiências e construções culturais dos grupos subalterniza-
dos, transformando-as em narrativas ausentes, foi descredibilizado o saber local como 
conhecimento válido, fois eliminada e invisibilizada a memória social de quem so-
freu as sentenças das opressões históricas produzidas pela colonização e reforçadas 
pelo eurocentrismo.
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como esse espaço representou um campo de tensão fronteiriço em que se 
teve, de um lado, a luta por emancipação social e avanço na luta pela defesa, 
garantia e promoção dos direitos humanos de Lésbicas, Gays, Travestis, 
Transexuais; e, do outro lado, a regulação social pautada no hétero - patriar-
cado, embate esse orientado para a conquista das possibilidades reais de 
justiça social para aqueles/as que não se enquadram na normatividade da 
masculinidade hegemônica.

Cuiabá, lugar entre lugares: a cidade de Jejés, Robertas e Marias-Sapatões

Cuiabá calorosa e calorenta, cidade localizada no coração da América 
do Sul, segundo a definiu um oficial do Exército Brasileiro muito conhe-
cido, o Marechal Cândido Mariano Rondon, quando, em 1909, junto 
com sua equipe, confirmou ser o local conhecido como Campo d’Ourique, 
situado a 15º35’56” de latitude Sul e a 56º06’55” de longitude Oeste, o 
Centro Geodésico da América Latina. Essa confirmação se deu por meio 
de cálculos matemáticos, geográficos e astronômicos que foram reafirmados 
oficialmente, em 1975, pelo Serviço do Geográfico do Exército Brasileiro.

No tricentenário da “Cidade Verde”, título que outrora serviu 
para designar a cidade dos/as cuiabanos/as de “chapa e cruz” – chapa 
de nascença e cruz de morrença – e acolhedora dos/as “paus rodados”, a 
memória restaurativa nos convoca a reconhecer os escombros das ruínas 
em que se ergueu/ergue a cidade, tendo em conta que Cuiabá fez/faz parte 
do roteiro da Invenção da América Latina, o mesmo que caracterizou a 
emergência do mundo moderno no contexto do capitalismo/colonialista 
europeu a partir do final do Século XV e início do século XVI.
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De acordo como os registros históricos, a fundação de Cuiabá 
se deu no Século XVIII:

Aos oito dias do mês de abril da era de mil setecen-
tos e dezenove anos neste arraial do Cuiaba fez jun-
ta o Capitão Mor Pascoal Moreira Cabral com os 
seus companheiros e ele requereu a eles este termo 
de certidão para notícia do descobrimento novo 
que achamos no ribeirão do Coxipó invocação de 
Nossa Senhora da Penha de França depois de foi 
o nosso enviado, o capitão Antonio Antunes com 
as amostras que levou do ouro ao Senhor General 
com a petição do dito Capitão Mor fez a primei-
ra entrada adonde assistiu um dia e achou pinta de 
vintém e de dois e de quatro vinténs a meia pata-
ca e a mesma pinta fez na segunda entrada em que 
assistiu sete dias ele e todos os seus companheiros 
as suas custas com grandes percas e riscos em servi-
ço de Sua Real Magestade e como de feito tem per-
dido oito homens brancos fora negros e para que a 
todo tempo vá isto a notícia de Sua Real Magesta-
de e seus governos para não perderem seus direitos 
e por assim ser verdade nós assinamos todos neste 
termo o qual eu passei bem e fielmente a fé do meu 
ofício como escrivão deste arraial. Pascoal Morei-
ra Cabral – Simão Rodrigues Moreira – Manoel 
dos Santos Coimbra – Manoel Garcia Velho – Bal-
tazar Ribeiro Navarro – Manoel Pedroso Lousano 

– João de Anhaia Lemos – Francisco de Siqueira – 
Asenço Fernandes – Diogo Domingues – Manoel 
Ferreira – Antonio Ribeiro – Alberto Velho Morei-
ra – João Moreira – Manoel Ferreira de Mendonça 

– Antonio Garcia Velho – Pedro de Godois – José 
Fernandes – Antonio Moreira – Inácio Pedroso – 
Manoel Rodrigues Moreira – José Paes da Silva. 
No mesmo dia e ano atrás nomeado elegeu o povo 
em voz alta o Capitão Mor Pascoal Moreira Cabral 
por seu guarda mor regente até ordem do senhor 
General para poder guardar todos os ribeiros de 
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ouro, socavar e examinar e composições aos minei-
ros e botar bandeiras tanto a minas como nos inimi-
gos bárbaros e visto elegerem ao dito lhe acatarão o 
respeito que poderá tirar auto contra aqueles que fo-
rem régulos com é amotinador e aleves que expulsará 
e perderá todos os seus direitos e mandará pagar dívi-
das e que nenhum se recolherá até que venha o nos-
so enviado Capitão Antonio Antunes de que todos 
levamos a bem hoje oito de abril de mil setecentos e 
dezenove anos eu Manoel dos Santos Coimbra escri-
vão do arraial que escrevi. Pascoal Moreira Cabral5.

A fundação da cidade caracterizou-se por sua inscrição nos processos 
de re-invenção das américas, sujeição colonial marcadamente constru-
ída por mecanismos de apropriação e violência entre as subjetividades 
dos europeus e não europeus. Foi um encontrão transatlântico ausente 
de equidade solidária entre as partes envolvidas, estabelecido por intera-
ções tecidas nas teias de uma estrutura física e simbólica assentadas num 
sistema de valores sociopolíticos, culturais, éticos, estéticos, cosmológicos 
e identitários nos quais a existência do/a Outro/a (nativos/as, negros/as, 
mulheres) passou/passa a ser atribuída nos liames da supressão e da extração 
do poder que tem esses sujeitos de se autodenominarem e se autodiferen-
ciam do “nós” (europeus).

Nessa conjuntura, a fundação de Cuiabá por Pascoal Moreira Cabral 
caracterizou-se por uma estrutura fundada no “padrão colonial do poder” 
(QUIJANO, 1993). Um padrão de poder que foi acentuado, sobretudo 
entre 1673 e 1682, quando os bandeirantes paulistas Manoel de Campos 
Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva subiram o rio Cuiabá até sua conflu-
ência com o rio Coxipó-Mirim, o qual denominaram de São Gonçalo 

5 Excerto copiado do original por José Barbosa de Sá e transcrito por Paulo Pitaluga Cos-
ta e Silva. Várias incoerências do texto citadas como notas de rodapé, contestam a ve-
racidade da ata e indicam que ela pode ter sido escrita e lavrada em data posterior à re-
gistrada (WIKISOURCE, 30 ago. 2018).
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(SIQUEIRA, 2002). Se, outrora, era uma aldeia de Índios Bororo, nati-
vos habitantes das margens do rio e chamados pelos bandeirantes de 
Coxiponés, o local se transformou num palco de sangrento conflito e 
escravização dos nativos e da exploração aurífera6. Tudo isso justificado 
e justiçado na ideologia da superioridade racial, na hierarquização dos 
gêneros, nos genocídios e na expropriação, ou seja, no poder que têm os 
homens-europeus7 de impor sua “missão civilizatória da salvação” confe-
rindo aos/às outros/as sua inferioridade.

Com a dizimação, a escravização, os massacres dos/as nativos/
as e seus territórios e a exploração das pepitas de ouro, organizou-se o 
primeiro arraial de São Gonçalo Velho, ou Aldeia Velha, um aldeamento 
traduzido num “padrão colonial de poder” (QUIJANO, 1992, 2000; 
2001), ou seja, assentado na ideia de racialização como ordem de explo-
ração, espoliação econômica e cultural; na ideia criadora da estratificação 
social e política dos sujeitos coloniais; assentado na diferença subalterna e 
coisificação do ser designado como não humano; no controle dos recur-
sos naturais e de produtos; na estruturação da classificação binária do 

6 Na atualidade, esse território é nominado por São Gonçalo Beira Rio, onde vivem 
ribeirinhos e ceramistas.

7 Nesse caso, chama-se a atenção para o fato de que na carta de fundação da cidade de 
Cuiabá os nomes citados são de homens brancos representantes da coroa portuguesa, 
não constando mulheres, tampouco os líderes e povos indígenas habitantes do terri-
tório colonizado. A narrativa da correspondência explicita a invisibilidade produzi-
da pela narrativa de quem vê o/a outro/a colonizado/a e seus territórios como vazios, 
isentos/as de conhecimento, cultura, cosmologias, identidade, organização política.
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sexo, do trabalho; na autoridade coletiva e da subjetividade e intersubje-
tividade que nega qualquer possibilidade de equidade e/ou justiça social.

Convém citar o que tem dito Anibal Quijano (2001, p. 73) sobre 
o colonialismo:

[...] um dos elementos constitutivo e específico do 
padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na 
imposição de uma classificação racial/étnica da po-
pulação do mundo como pedra angular do referi-
do padrão de poder e opera em cada um dos planos, 
meios e dimensões, materiais e subjetivos da existên-
cia social quotidiana e da escala societal.

O fim do regime administrativo colonialista8 não extinguiu o 
regime de opressão por ele mesmo implantado, e, vale lembrar que, no 
caso brasileiro, a independência da coroa portuguesa foi a mais conser-
vadora e oligarca do continente latino-americano. A liberdade foi um 
privilégio atribuído, ou melhor, outorgado apenas aos filhos dos colonos, 
não se estendendo aos nativos. A independência colonial monárquica fez 
com que o poder e as elites dominantes brasileiras fossem – e ainda são – 
constituídas por camadas sociais de descendentes dos europeus9 (SANTOS, 
2010). Pablo González Casanova (1965) e Rodolfo Stanvenhagen (1965) 
propõem chamar de “Colonialismo Interno” o poder racista/etnicista que 

8 Embora não se negue a importância das contribuições de Quijano, é preciso alertar 
as comunidades sobre os universalismos e pensar a experiência do colonialismo a par-
tir da América Latina para o resto do mundo. Com isso, geram-se outros centros he-
gemônicos de saber e invisibilizam-se outras experiências situadas dentro e fora des-
se contexto. Também, ao tratar a colonialidade como classificação social centrada na 
ideia de racismo e posterior ao gênero, põem-se ao menos duas questões: 1) essas cate-
gorias consideram central uma noção ocidentalizada dos termos, carregada de uma car-
ga biologista de classificação social; 2) não transformar suas contribuições num pensa-
mento único de explicação dos processos coloniais. Acresce-se a isso o fato de o termo 
colonialidade ter ofuscado o sentido da dominação colonialista.

9 Europeus aqui compreendidos em termos dos fenótipos e pensamento eurocêntricos, 
representados por homens-brancos-heterossexuais-cristãos.
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opera dentro de um Estado-Nação e se introjeta nas interações sociais 
que perduram, de outros modos, nas mentes, nas instituições e na socie-
dade do período colonial aos dias atuais.

Por sua vez, Maria Lugones (2008), discute a interseccionalidade 
entre racismo, sexismo, genderização e sexualização e procura demonstrar 
a relação indissociável entre a “colonialidade do poder”, segundo deno-
mina Quijano, e o “colonialismo de gênero”, conforme nomeia a própria 
autora. A colonialidade não apenas dividiu o mundo numa lógica racial 
particular de exploração, extermínio e desigualdades materiais e subjetivas, 
como também vem exercendo o controle político, econômico, jurídico 
e social dos corpos femininos e das sexualidades dissidentes.

Chandra Mohanty (1991), Ifi Amadiume (1997), Silvia Fede-
rici (2004), Oyeronke Oyewumi (2005), Jìmí O. Adésina (2010), Teresa 
Cunha (2014,2015) e Silvia Rivera Cusicanqui (2015, 2018), dentre 
outras referências, vêm demonstrando que a chegada dos homens colo-
nizadores colapsou a maioria das instituições e atores sociais contactados, 
modificando radicalmente as relações sociopolíticas, de parentesco, intra-
familiares e de vizinhança, bem como as redes sociais de afeto e apoio e 
os sistemas produtivos.

Em muitas sociedades pré-coloniais, a matrifocalidade era o 
eixo em torno do qual as relações políticas, sociais e culturais se defi-
niam e se organizavam. Oyewumi, em sua obra The Invention of Women 
(1997), ao estudar a sociedade Yorubá, verifica que o tipo de corpo não 
era a base para a hierarquia social: machos e fêmeas não eram classifica-
dos de acordo com a distinção anatômica ou de dimorfismo sexual. A 
autora lembra que a genderização e a sexualização dos corpos derivam 
dos discursos filosóficos eurocêntricos da modernidade sobre as distin-
ções entre corpo, mente e alma; das ideias do determinismo biológico, 
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com seus vínculos entre o corpo biológico e o corpo político-social10; e da 
(des) encrustação da mulher na produção da economia11.

Heleieth Saffioti (1976) e Silvia Frederici (2017) advogam que 
a violência patriarcal e o capitalismo se uniram intrinsecamente para o 
cerceamento da liberdade social das mulheres nos domínios econômicos e 
reconfiguraram o espaço doméstico numa arena de luta, num território de 
tensões em que pessoas socialmente diferentes são tratadas desigualmente 
como uma das condições necessárias à acumulação primitiva do capital.

Saffioti (2013, p. 97) prossegue:

As desvantagens sociais de que gozavam os elemen-
tos do sexo feminino permitiram à sociedade capita-
lista em formação arrancar das mulheres o máximo 
de mais-valia absoluta, através, simultaneamente, da 
intensificação do trabalho, da extensão da jornada de 
trabalho e de salários mais baixos que os masculinos, 
uma vez que, para o processo de acumulação rápida 
de capital, era insuficiente a mais-valia relativa obti-
da através do emprego da tecnologia de então. A má-
quina já havia, sem dúvida, elevado a produtivida-
de do trabalho humano; não, entretanto, a ponto de 
sacias a sede de enriquecimento da classe burguesa.

O capitalismo e o colonialismo de mãos dadas como o hétero-pa-
triarcado, mediante a invenção da família nuclear eurocêntrica universal, 

10 Os resultados conceituais de Oyewumi são reveladores da perversa aliança entre colo-
nialismo e patriarcado no contexto das relações sociais entre homens e mulheres, quan-
do o tipo de corpo habitado passou a definir os lugares sociopolíticos entre ambos. Se 
outrora a consanguinidade, o parentesco, a cronologia de nascimento no grupo eram 
categorias difusas do ranking social das pessoas, na sociedade ocidental a genderização 
e o dual-sexual passaram a ser definidores do ranking sociopolítico entre elas.

11 Nesse caso, o conceito de incrustação polanyano (POLANYL, 2000) enfatiza e real-
ça a diferença entre os vários sistemas sociais e econômicos, nominalmente o capitalis-
mo e todas as sociedades que o precederam, para realçar a absoluta excepcionalidade 
da economia de mercado na história da humanidade.
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a caça às sexualidades fora desse arranjo, a desqualificação do espaço 
doméstico, dinamizaram a legitimação do acesso dos homens livres (o 
branco) aos corpos femininos, ao seu trabalho, ao corpo dos seus filhos 
e ao seu trabalho. A aliança teologia-militarismo-epistemicídio eliminou/
elimina qualquer possibilidade de equidade entre homens e mulheres e 
promoveu/promove a cisão entre o público e o privado, transformando o 
espaço doméstico conjugal ocidental-cristão-monogâmico naturalizado 
como apolítico, signo da subordinação feminina ao poder do esposo e 
regulado pela heterossexualidade como a sexualidade hegemônica.

As ruínas dos escombros coloniais, nas quais se ergueu a cuiaba-
nia, lembram a todos/as que os processos civilizatórios de apropriação e 
violência uniram três sistemas de opressão: 1) o imperialismo/capitalista 
europeu; 2) o racismo genocida contra os nativos da América e a conquista 
da África e a escravização dos seus povos; 3) o sexismo hétero-patriarcal.

Nessa conjuntura, a Cuiabá de “Jejés”, “Roberta” e “Marias-Sa-
patões”, em seus 300 anos de fundação, evoca sua inscrição na crítica 
pós-colonial da modernidade que impõe o reconhecimento dessas lógi-
cas globais/locais de dominação, criadoras dos abismos abissais físicos e 
simbólicos e que tanto dividiram/dividem quanto obliteraram/obliteram 
a realidade social em dois mundos: o da visibilidade e o da invisibilidade, 
o da emancipação social e o das exclusões radicais (SANTOS, 2007), da 
ordem de classe, gênero e sexualidades.

José Jacinto Siqueira de Arruda, conhecido como Jejé de Oyá, 
negro, homossexual, nascido pobre, filho adotivo de uma família cuia-
bana abastada financeiramente, que o trouxe para o seu seio depois de 
a mãe dele, acometida por grave doença mental, ter sido considerada 
incapaz. Colunista social desde 1960, no início da carreira, por medo de 
discriminação e represálias, usou o pseudônimo de Dino Danuza. Em 
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1990, em uma enquete realizada por um jornal local, Jejé foi escolhido 
a personalidade de destaque que melhor representava a cara da cidade, 
além de a sociedade cuiabana lhe ter conferido o título de “Comendador 
do Comércio do Estado de Mato Grosso”. Mestre de alfaiataria e carna-
valesco confeccionava suas próprias roupas, sempre coloridas, repletas de 
adereços, chapéus extravagantes.

Sobre o carnaval cuiabano, Jejé de Oyá (2000) relatou:

Carnaval naquele tempo era muito mais glorioso, 
bem cuiabano. Porque, tinham blocos, cordões, blo-
co dos mascarados, perna de pau e uma semana antes 
do carnaval tinha a batalha de confetes que era reali-
zada na av. Generoso Ponce, hoje Isaac Póvoas, então 
desfilavam os blocos e cordões, não existia essa tal de 
ESCOLA DE SAMBA, era bom por isso.

E o povo ia nas avenidas como a Getúlio Vargas para 
ver o desfile, não tinha “história” de arquibancada, 
era assim como o 07 de setembro, o povo ficava na 
calçada e nós vínhamos lá do Colégio Estadual (atu-
al Liceu Cuiabano) ou então subia a Getúlio Vargas 
e disputavam os blocos um contra os outros, com 
destaque para o SEMPRE VIVINHA e o CORA-
ÇÃO DA MOCIDADE, o ponto chique desses blo-
cos eram disputar rei e rainha e uma tinha que “der-
rotar” a rainha do outro, para ver quem venceria em 
primeiro lugar, e no mesmo dia que nós desfilávamos 
já sabíamos que era campeão e quem não era”.

A arte, a alegria, o carnaval, a ludicidade são formas de sociabilidade 
que Oyá assumiu para construir um ethos de “subjetividade de fronteira” 
(SANTOS, 2013), presente naquelas subjetividades construídas por pessoas 
que, em virtude de viverem uma vida marginal, olham o mundo de uma 
posição na qual possam tanto compreender melhor a opressão produzida 
por aqueles que se imaginam centro e, quanto produzir e ocultar estratégias 
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contra-hegemônicas. Essas pessoas são capazes de construir resiliências 
e resistências para um outro mundo, possível para si e para os outros.

Ao tratar da subjetividade de fronteira, Boaventura de Sousa 
(2013, p. 354) faz ecoar seu dito de que “[...] sem dúvida que a margem 
é muitas vezes um produto da marginalização operado pelo centro, mas, 
paradoxalmente, ao enfraquecer o que rodeia, o centro tornou-se, ele 
próprio, mais fraco.”. Jejé de Oyá, na carnavalização das práticas sociais, 
reencantou e fez subverter as lógicas conservadoras, racista e preconcei-
tuosa da sociedade cuiabana ao maximizar as oportunidades de liberdade 
e autonomia num mundo em que a emancipação social havia sido e é 
subjugada ou absorvida pela violência.

Houve, ainda, alguns anos passados, a figura de “Roberta”, uma 
dentific travesti12 de Cuiabá que nas décadas de 1980-1990 circulava 
pela cidade em sua motocicleta, chamando a atenção de todos/as por 
onde passava. Sua morte marcou a segregação de quem teve a vida atra-
vessada pela transfobia. Entre gritos, “bafões”, brigas e protestos das 
amigas travestis, os entes da família da morta, que nunca aceitaram sua 
orientação de gênero feminino, decidiram e levaram a cabo enterrá-la 
como homem e identificá-la na lápide sepulcral com uma fotografia dos 

12 Nesta obra, compreende-se a identificação como travesti enquanto termo eminente-
mente brasileiro que indica uma identidade de gênero e serve para designar as iden-
tidades femininas que rompem com as lógicas binárias de pensar o masculino e o 
feminino. Esse termo é usado para falar (e foi reivindicado positivamente como ca-
tegoria identitária) de pessoas a quem foi atribuído o sexo masculino à nascença mas 
que assumem comportamentos e corporeidade socialmente atribuídos ao feminino, 
desestabilizando a norma da dicotomia associativa: pênis=homem vs. vagina=mu-
lher e evidenciado outras realidades para além dessa norma.



277

Cuiabá 300 anos 

tempos de adolescência, quando ainda assumia a identidade masculina no 
corpo e no registro civil.

Assim, Roberta permaneceria morta, escondida para que jamais 
alguém se lembrasse dela. O sepulcro foi o símbolo perfeito das ruínas a 
reiterar a sentença que lhe fora prescrita pela família, pela sociedade e pelo 
Estado que a conjuraram à absoluta não existência. No entanto, apesar da 
escuridão da cova e do silêncio que lhe foi imposta, a revolta da comuni-
dade das travestis abre espaço de resgate da memória de Roberta, porque 
relembrá-la é lembrar aquilo que ainda se tem a dizer nos dias atuais, é o 
lembrar-se de si como processo de atualização da memória para além da 
pedra sepulcral.

À época de Roberta, as travestis e os “veados” 13 eram frequente-
mente vistos nas noites cuiabanas perambulando pela Praça 8 de abril e 
imediações, mais conhecida como Praça do Chopão, ao lado do Batalhão 
do Exército, no Bairro Goiabeiras, local que se transformou em palco 
de prostituição. Com o passar dos anos, elas e eles passaram a sofrer um 
processo sistemático de higienização urbana, perpetrado pela pressão/opres-
são policial, e de “expulsão”, obrigando-os a migrar para algumas ruas do 
Centro, como a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Cândido Mariano, e do 
Porto, a Avenida 15 de Novembro; para as rodovias BR-364, precisamente 
o Posto São Mateus, e BR-401, entrada sul da cidade; e, mais tarde, para 
o “Zero KM”, no município de Várzea Grande.

Também, convém lembrar da boate e casa de espetáculos Sayo-
nara, fundada 1959 por Nazi Bucair e fechada em 1989, depois de 33 
anos sendo palco para shows de renome nacional, tais como, entre outro/
as, o de Roberto Carlos, Waldick Soriano, Beth Carvalho, Vera Fischer, 
Cauby Peixoto, Emilinha Borba, Paulino da Viola, Clara Nunes, Wander-

13 Gays na linguagem dos cuiabanos mais velhos.
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léia Cardoso, Jair Rodrigues, Grande Otelo, Maysa, Martinho da Vila, 
Ronnie Von, Mestre China, Carlos Bráulio, Joarez Silva. Nazir conseguiu 
trazer à sociedade cuiabana uma plêiade de artistas, homens, mulheres, 
gays, travestis, além de promover diversos concursos de beleza, inclusive o 
Miss Gay, na década de 1980, com muitas luzes, plumas e paetês. Quatro 
presidentes do Brasil estiveram no Sayonara, inclusive João Goulart, que 
à época lançou o 13º salário do trabalhador.

Quanto às Marias-Sapatões, não se podem deixar de notar suas 
presenças invisíveis no coração e nas narrativas historiográficas da cidade. 
Parece ser consensual admitir que houve/há, por parte dos donos do 
poder e seus escritores, um verdadeiro complô do silêncio para destruir 
evidências do lesbianismo14 na cidade de Cuiabá. Tudo isso decorrente da 
cegueira, da indiferença, do preconceito dos homens em relação à sexu-
alidade feminina. Nos últimos 280 anos, suas presenças nos discursos e 
memórias oficiais são praticamente uma página em branco, consequên-
cia da lógica do estado de alienação na construção da subalternidade das 
mulheres oprimidas por um sistema tirano que é o patriarcado.

É esse um sistema de opressão que engloba o heterossexismo, 
a sexofobismo e o machismo e que, de um lado, entroniza os homens 
como o centro e a medida para todas as coisas, e, de outro, reifica as 
mulheres e as sexualidades dissidentes como a identidade subalternizada 
na periferia de quem se imagina centro (homem branco heterossexual).

As Lésbicas sofreram um duplo apagamento sociopolítico: ora 
foram incluídas como versão feminina da homossexualidade masculina, 
portanto, sem exegeses, emudecidas em suas práticas afetivas, sexuais e 

14 O conceito de lesbianidade é aqui empregado como referência às relações amoro-
sas afetivas e sexuais entre mulheres. O termo é utilizado no conjunto dos movimen-
tos LGBT como bandeira das mulheres lésbicas para saírem do anonimato e silen-
ciamento no contexto das lutas emancipatórias.
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eróticas; ora foram excluídas por serem mulheres cujas identidades dissi-
dentes tensionam o modelo hegemônico patriarcal opressivo e os seus 
privilégios entre os sexos tal como os atributos que a sociedade patriarcal 
confere a submissão feminina.

Conforme já dito, o colonialismo do poder anda de mãos dadas 
com a colonialidade de gênero, produzindo não só uma forma de opressão, 
mas também múltiplas camadas de opressão e subalternidades.

Por fim, argumenta-se que Jejé, Roberta e as Marias-Sapatões expres-
sam a contemporaneidade por meio de três narrativas que se conjugam, 
se aproximam e se exasperam na mutualidade das vozes e dos silêncios 
que transcorrem e as atravessam temporalmente. São múltiplos tempos e 
espaços em que são contadas outras estórias-histórias sobre LGBT, bem 
assim os modos como interrompem o insuportável ruído de fundo sobre 
os crimes, as violências, as discriminações e os preconceitos que recaem 
sobre elas e eles.

De corpos e violências à cidadania emancipatória: o Centro de Referên-
cia em Direitos Humanos de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais

As populações LGBT, imersas num espaço de cosmopolitismo 
subalterno insurgente, têm denunciado a invisibilidade das mortes brutais, 
as agressões, os espancamentos, a violência estrutural de uma concepção 
de democracia que nega a diversidade social, cultural e política, a exclusão 
do acesso aos serviços oferecidos pelas políticas sociais, a discriminação e 
o preconceito na sociedade, na família e no Estado, a violência cultural 
e Lesbo/Trans-Homofóbica direta, que dificultam a copresença radical 
desses segmentos populacionais na igualdade de direitos, de dignidade e 
de cidadania para todos/as.
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O Relatório Anual de Assassinatos de Homossexuais no Brasil 
(2017), produzido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), aponta que, em 
2017, além dos 387 homicídios de LGBT no país, registrou-se a ocorrên-
cia de 58 suicídios, sendo 33 Gays, 15 Travestis, 7 Trans e 3 Bissexuais. 
Sete suicidas estavam na faixa etária de 14 a 19 anos; 13, entre 20 a 29; 
e 6, entre 30 a 36 anos de idade. Estima-se que jovens rejeitados pela 
família por serem LGBT têm 8,4 vezes mais chances de tentarem suicídio 
e que Lésbicas, Gays e Bissexuais adolescentes têm 5 vezes mais chances 
de se matar do que seus colegas heterossexuais.

O relatório aponta também que o estado de Mato Grosso é 
o mais violento do Centro-Oeste, sobretudo nas cidades de Cuiabá e 
Várzea Grande. Sem dúvida, os casos de violência loco-regionais e em 
âmbito nacional são motivados pelo hétero-patriarcado na forma de 
Lesbo-Trans-Homofobia15, aqui entendida como um sistema de crenças 
pessoais (um preconceito) indicativo de que ou se deve sentir pena das 
minorias sexuais por serem infelizes e incapazes de controlar seus dese-
jos, ou se deve odiá-las.

Além da Homofobia direta, violência direta normalmente infligida 
por indivíduos identificáveis ao corpo físico e material das pessoas LGBT, 
há que se destacar estas outras manifestações homofóbicas, conforme as 
circunstâncias Blumfeld (2004) (1992):

a. Homofobia interpessoal: ocorre quando um viés ou 
preconceito pessoal afeta as relações entre indivíduos, trans-

15 Utilizar-se-á o termo Homofobia ao longo do texto para indicar a violência contra 
as subjetividades lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais.
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formando o preconceito, o estigma em seu componente ativo 
– a discriminação;

b. Homofobia institucional: compreende um conjunto de práticas 
discriminatórias baseadas na orientação ou identidade sexual e 
praticadas por governos, empresas e organizações educacionais, 
pela ciência, práticas religiosas e profissionais;

c. Homofobia cultural: diz respeito às normas sociais, culturais ou 
códigos de conduta que, embora não se expressem apenas de 
forma velada, como é o caso das leis ou políticas, das ideologias, 
dos discursos de intolerância, dos veículos de comunicação, das 
formas de conhecimento, operam dentro de uma sociedade a 
fim de legitimar a opressão; e

d. Homofobia internalizada: é a negação da própria orienta-
ção sexual (do reconhecimento das suas atrações emocionais 
e sexuais) para si mesmo e perante os outros, caso em que 
os/as oprimidos/as reproduzem nos outros as lógicas da sua 
própria opressão.

Todas essas formas de manifestação das violências Homofóbicas 
têm em comum a relação vertical de poder assimétrico exercido pela iden-
tidade hegemônica sobre as sexualidades dissidentes, manifesta nas formas 
de interações intersubjetivas, nas práticas sociais, nos discursos e nas lingua-
gens. Nessa conjuntura, pergunta-se: além das violências Homofóbicas, há 
um outro mundo possível?

No cenário em que se inscreve a pergunta, para além de corpos 
de violência, as lutas dos movimentos sociais GLBT, nas últimas décadas, 
vêm protagonizando a construção de uma agenda política no âmbito do 
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Governo Federal, tal como verificado sobretudo ao longo da gestão do 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Por intermédio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SEDH/PR), foram articuladas a efetivação 
no PPA 2004-2007 e a formulação de políticas públicas no interior do 
Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de 
Promoção da Cidadania de Homossexuais, intitulado Programa Brasil 
sem Homofobia (BRASIL, 2014), que trazia, entre suas estratégicas, a ação 
denominada “Elaboração do Plano de Combate à Discriminação contra 
Homossexuais”, voltada à promoção da cidadania GLBT:

Para atingir tal objetivo, o Programa é constituído 
de diferentes ações voltadas para:

a) apoio a projetos de fortalecimento de institui-
ções públicas e não governamentais que atuam 
na promoção da cidadania homossexual e/ou no 
combate à homofobia;

b) capacitação de profissionais e representantes do 
movimento homossexual que atuam na defesa de 
direitos humanos;

c) disseminação de informações sobre direitos, de 
promoção da auto-estima homossexual; e

d) incentivo à denúncia de violações dos direitos 
humanos do segmento GLBT.

O programa do Governo Federal expressava o compromisso dos 
entes federados – a União, os Estados e Municípios – e da sociedade 
brasileira no combate a todo e qualquer tipo de discriminação e violên-
cia ligadas à orientação sexual e na promoção da cidadania LGBT, da 
defesa e da garantia dos direitos humanos desses grupos populacionais. 
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Das ações previstas para implementá-lo, coube ao Centro de Referência 
em Direitos Humanos de LGBTs:

Apoiar a manutenção de Centros de Referência em 
Direitos Humanos que contemplem o combate à dis-
criminação e à violência contra o segmento GLTB, 
capazes de instigar a mobilização de ações integra-
das de instituições governamentais e não-governa-
mentais, voltadas para a produção de conhecimento, 
para a proposição de políticas públicas para desen-
volver ações articuladas no âmbito da promoção e da 
defesa dos direitos humanos. (BRASIL, 2009, p. 97).

Também integrou as políticas públicas do Programa Brasil sem 
Homofobia o Programa Nacional de Direitos Humanos II, no qual foram 
definidas 15 ações a serem adotadas pelo Governo Federal para combater 
a discriminação contra LGBT. Posteriormente, em sua revisão, no Plano 
III, 7 ações foram estabelecidas com o objetivo estratégico de “Garantia do 
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero”, destacando-se:

Fomentar a criação de redes de proteção dos Direi-
tos Humanos do segmento LGBT, principalmente 
a partir do apoio à implementação de Centros de 
Referência em Direitos Humanos de Prevenção e 
Combate à Homofobia e de núcleos de pesquisa e 
promoção da cidadania do segmento LGBT em uni-
versidades públicas. (BRASIL, 2009a, p. 99).

A SEDH/PR, compromissada com a defesa dos Direitos Humanos, 
elaborou o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 
de LGBT16 para orientar a construção de políticas públicas que atendes-
sem o segmento LGBT e interferissem nas ações dos Estados e municípios 
com a promoção da cidadania desse público. O plano resultou das interlo-

16 Para saber mais informações sobre o texto do Plano Nacional de Promoção da Cida-
dania e Direitos Humanos de LGBT, disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/
pp/a_pdfdht/plano_nacional_lgbt_2009.pdf
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cuções entre entidades governamentais e não governamentais durante I 
Conferência Nacional GLBT, realizada em 2008, e contemplava as ações 
discutidas e pactuadas em todo território nacional nos diversos setores– 
educação, saúde, segurança, justiça, direitos humanos, comunicação, 
trabalho e renda, entre outros – e a serem implantadas e implementadas 
pelos entes federados com a participação, a avaliação e o monitoramento 
da sociedade civil organizada.

No Eixo Estratégico II do documento constava a ação de promo-
ver a cooperação federativa com a articulação e o fortalecimento de redes 
sociais por meio das seguintes medidas: articulação com outros poderes, 
cooperação internacional e gestão da implantação sistêmica da política 
para LGBT. Eixo Estratégico II: Promoção da cooperação federativa; 
Articulação e fortalecimento de redes sociais; articulação com outros 
poderes; cooperação internacional; gestão da implantação sistêmica da 
política para LGBT. No Eixo Estratégico I se inseria a ação de integrar a 
política de promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos LGBT 
com as demais políticas públicas nacionais. Ademais, destaca-se a ação 
n. 2.1.1, em cujo texto se definia:

Criar uma interface entre a Ouvidoria do SUS, 
o Centro de Referência pelos Direitos Humanos 
LGBT-CRLGBT e/ou coordenadoria municipal 
(quando houver) pelos direitos LGBT e a Corre-
gedoria do Município, visando parcerias, no in-
tuito de tratar demandas de denúncia de violência, 
agressão e discriminação contra LGBT nos servi-
ços de saúde. (BRASIL, 2009, p. 35).

Nesse âmbito, vale destacar que o estado de Mato Grosso, entre 
2007 e 2008, por meio de um convênio federal firmado entre a Secre-
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taria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e a SEJUSP/MT, aderiu 
à proposta do Governo Federal.

Em 2010, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
enfrentando muitas dificuldades financeiras, estruturais e institucionais, 
deu início à implantação, na cidade de Cuiabá, do “Centro de Referência 
em Direitos de Enfrentamento à Homofobia”.

Mais tarde, o órgão foi dividido. Nisso, o setor de gestão foi transfor-
mado em Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP/MT) e - o setor 
responsável pelo Sistema Penitenciário e Direitos Humanos, em Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH/MT), a esta última 
sendo integrado o Centro de Referência LGBT , então Centro de Referên-
cia em Direitos Humanos de Grupos e Pessoas Vulneráveis, como expresso 
no Decreto 907 de 19 de dezembro de 2011 (MATO GROSSO, 2011):

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe confe-
re o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Centro de Referência de Políti-
cas Públicas e Direitos Humanos dos Grupos Sociais 
Vulneráveis, vinculado à Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso.

[...] Art. 3º As despesas com a organização e funcio-
namento Centro de Referência de Políticas Públicas 
e Direitos Humanos dos Grupos Sociais Vulneráveis 
correrão à conta da dotação orçamentária da Secreta-
ria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, suple-
mentada, se necessário”.

A publicação do decreto englobando as demais populações de 
pessoas em condição de risco social foi resultado de uma guerra infinita, 
travada pelas pessoas homossexuais cuja bandeira era o fim da violência 
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e discriminação. Esse processo traumático de reconhecimento jurídico 
por um espaço de luta deveu-se muito à pessoa do Governador Silval 
Barbosa, que se negava a assinar o documento que trazia a sigla LGBT. 
A resistência homofóbica institucional desse dirigente vetou o cumpri-
mento do objeto, a execução física e financeira do convênio celebrado 
entre a SEJUSP/MT, via CRDH-CH/MT), e o Ministério da Cultura. 
Lembra-se que se tratava de um convênio assinado pelo governador que 
o antecedeu e destinado à realização de campanhas educativas de enfren-
tamento à homofobia, à discriminação de LGBT e englobava eventos 
de informação e sensibilização sobre Direitos Humanos e diversidade 
de orientação sexual e de gênero.

A campanha intitulava-se Olha nos meus olhos sou igual a você e 
seria veiculada nas mídias públicas e privadas. A contrapartida do Governo 
de Estado de Mato Grosso (proponente) era de 2% de contrapartida 
financeira sobre os 190.000,00 (cento e noventa mil reais) financiados 
pelo Governo Federal (concedente).

Contou com a ampla participação de Organizações não Governa-
mentais (ONG), tais como o Livre-Mente – Grupo de Conscientização 
em Direitos Humanos; a Associação das Travestis de Mato Grosso 
(ASTRAMT), em Várzea Grande; a Associação pela Liberdade Lésbica 
(LIBLES), Cuiabá; e o Grupo de Afrodescendentes pela livre orientação 
sexual (GRADELOS), também em Cuiabá, as quais, juntamente com o 
CRDH/MT, formularam o Layout da campanha produzida pela agência 
de publicidade contratada. Infelizmente, os esforços não foram suficien-
tes para evitar que se proibissem a veiculação e a execução da campanha 
imposta pelo Governador Silval Barbosa.

O Centro de Referência em Direitos de Enfrentamento à Homo-
fobia, ou melhor, Centro de Referência nasceu tendo como objetivos 
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principais: articular a construção, em âmbito local, de propostas que 
convergissem para a implantação e a implementação de políticas públicas 
de inclusão social e de combate às desigualdades para a população LGBT, 
primando pela intersetorialidade e transversalidade das questões de classe, 
gênero, raça, geração e especiais. Além disso, buscava promover, garan-
tir e defender os direitos fundamentais desse segmento populacional em 
Mato Grosso diante da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, conforme o disposto no art. 5º 
da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Ainda, buscava promover os 
direitos sociais principalmente das pessoas em situação de risco social e 
exposição à violência, combatendo o estigma e a discriminação por orien-
tação sexual e identidade de gênero.

Em atenção aos seus objetivos, o Centro de Referência disponibi-
lizava à comunidade LBGT, fundamentalmente, os serviços de orientar, 
encaminhar e acompanhar casos de denúncias de violação de direitos 
humanos, cabendo à equipe de profissionais multidisciplinar – advoga-
do/a, assistente social, psicólogo/a e pedagogo/a –, conforme a demanda 
envolvida nos atos de violência e/ou de violação de direitos, principalmente 
prestar atendimento à vítima (individualizada ou coletiva) por meio de 
escuta especializada e encaminhar as denúncias e/ou demandas aos órgãos 
e unidades da rede de atendimento público. Por exemplo, os órgãos de 
Segurança Pública; a Defensoria Pública; o Ministério Público; as Ouvido-
rias; as Corregedorias; Centro de Referência Especializado de Assistência 
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Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Socia (CRAS); e 
as secretarias de Educação, Saúde, Trabalho e Emprego, dentre outras.

O fluxo dos serviços de atendimento pode ser visualizado no 
Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Fluxograma dos procedimentos do Centro de Referência em 
Direitos Humanos de Grupos e Pessoas Vulneráveis

Fonte: Construção dos autores.
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Além dos serviços de atendimento, destacavam-se os de:

a. mediação de conflitos, ou seja, buscavam-se soluções pacíficas 
para o estabelecimento de acordos satisfatórios entre as partes 
envolvidas, sempre com a presença da equipe de assessoria jurí-
dica e do serviço psicossocial;

b. promoção de ações sociais voltadas para a inclusão social, garan-
tia, defesa e fomento dos direitos humanos LGBT;

c. fortalecimento das demandas LGBT nas demais redes de prote-
ção social, de segurança e justiça, dentre outras;

d. educação e realização de campanhas educativas, cursos, 
seminários, simpósios, conferências, fóruns de discussões e 
pesquisas, estas alinhavadas com a Universidade Federal de 
Mato Grosso, com seus núcleos de estudo, pesquisa e extensão 
voltados à produção e disseminação de conhecimentos sobre 
direitos humanos.

Vale ainda ressaltar algumas ações implementadas pelo Centro de 
Referência de Direitos Humanos LGBT, como a realização na cidade de 
Cuiabá da I Conferência Estadual GLBT, etapa estadual da I Conferência 
Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, convocada 
pelo Decreto Presidencial de 28 novembro de 2007 (BRASIL, 2007). A 
etapa regional ocorreu em abril de 2008, da qual participaram 327 pessoas 
oriundas de 27 municípios do interior do estado de Mato Grosso, além 
de ter contado com o envolvimento das entidades governamentais e dos 
movimentos sociais LGBT. O evento teve como tema “Direitos Humanos 
e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbi-
cas, Bissexuais, Travestis e Transexuais e visava discutir, propor ações de 
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prevenção e enfrentamento da homofobia nas áreas de saúde, educação, 
segurança pública e direitos humanos, justiça, cultural, trabalho e emprego.

Participaram ativamente com a equipe do Centro de Referên-
cia as ONG LGBT, a Defensoria Pública; a Secretaria de Comunicação 
do Estado; a Secretaria de Segurança e Justiça, sobretudo os agentes das 
polícias militar e civil; a Assembléia Legislativa; as secretarias estadu-
ais de cultura, planejamento, saúde e educação; a Universidade Federal 
de Mato Grosso, por meio do Núcleo Interinstitucional de Estudos da 
Violência e Cidadania (NIEVCi), com efetiva participação das pesquisa-
doras e docentes Vera Bertoline e Naldson Ramos; além de representantes 
docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT).

Após a conferência, houve uma audiência pública para a divulga-
ção e discussão dos resultados da I Conferência LGBT de Mato Grosso, 
presidida pelo membro da comissão de Direitos Humanos, o Deputado 
Estadual Alexandre Luis César.

Em 2011, aconteceu a II Conferência Estadual LGBT, alinhada 
à II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de 
LGBT: por um país livre de pobreza e da discriminação promovendo a 
cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Ambos 
os eventos tinham o propósito de avaliar a implantação e implementação 
das ações pactuadas na I Conferência de 2008. Nesse cenário, no calor 
da luta, na efervescência das mobilizações, vislumbrou-se a criação da 
Coordenadoria da Diversidade Sexual e de Gênero e do Conselho Esta-
dual dos Direitos Humanos.

Um dos resultados das mobilizações, em especial, foi o envolvi-
mento da Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN/MT), à época 
sob a direção do Secretário Yênes Magalhães, aliás, o único chefe de 
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Estado a comparecer na abertura do evento. Magalhães ouviu as reivin-
dicações dos movimentos sociais e, posteriormente, apoiou a criação do 
Programa Estadual de Promoção de Cidadania e Direitos LGBT, pautada 
pela primeira vez no PPA 2008-2011.

Durante o segundo mandato de Blairo Maggi (Partido da República 
– PR), governador de 2003 a 2010, as atividades vinculadas às questões 
LGBT se apresentavam em conjunto com as questões étnico-raciais.

Na gestão seguinte, de Silval Barbosa (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB), PPA 2012-2015, foi apresentada uma 
previsão orçamentária específica para a promoção da cidadania LGBT, 
totalizando aproximadamente um milhão de reais, recurso, que, tão logo 
Barbosa assumiu o governo, foi contingenciado e/ou remanejado para 
outros programas , além de, na revisão seguinte, ter sido excluído do PPA.

Todavia, esses avanços esbarravam sempre nas interferências 
conservadoras das igrejas judaico-cristãs, especialmente as evangélicas 
neopentecostais. Um exemplo foi o convênio no valor de duzentos e 
cinquenta mil reais, com contrapartida de 2% do Estado, aprovado entre 
a SEJUDH/MT, por meio do Centro de Referência em Direitos Humanos, 
e a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República 
e destinado à criação e estruturação do Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos LGBT. Mais uma vez, o Governo Silval Barbosa se ensurdeceu 
ante as reivindicações da população LGBT e se recusou a assinar o termo 
de convênio, sendo o recurso devolvido ao Governo Federal.

Outro exemplo do difícil cenário para a implementação de polí-
ticas públicas LGBT em Mato Grosso foi o seu “enterramento político” 
por meio da votação do apensamento do Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 122/06, que criminaliza a homofobia, ao Projeto do Novo Código 
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Penal (Projeto de Lei – PL 236/12), em dezembro de 2013. Os senado-
res mato-grossenses que votaram favorável ao apensamento do projeto 
eram nada menos que duas figuras influentes no cenário estadual, o 
ex-Governador Blairo Maggi e o atual Pedro Taques.

Outro caso a ser lembrado no contexto das lutas do Centro de 
Referência é o projeto/ação intitulado “Tratado de Conduta: Pacto pela 
Vida” – intervenção com as profissionais do sexo que atuavam no “Marco 
Zero Km”, uma proposta que surgiu por ocasião da mediação de confli-
tos entre o 4º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso e profissionais 
do sexo (mulheres e travestis), população em situação de vulnerabilidade 
social da cidade de Várzea Grande. A ação englobou o Bairro Potiguar, na 
região popularmente conhecida como “Zero”, e foi resultado dos cons-
tantes aumentos dos índices de violência e criminalidade, destacando-se 
assaltos, agressões, tráfico de drogas, exploração sexual infantojuvenil de 
meninas e Gays adolescentes e homofobia/transfobia, além das interven-
ções do comando da unidade da polícia militar.

Numa noite, o comandante de polícia responsável pelo 4º Bata-
lhão de Polícia Militar de Várzea Grande/MT “tocou o terror” naquela 
área, e seus policiais autuaram e levaram presas as travestis profissionais 
do sexo num micro-ônibus mobilizado para a ação. Na mesma noite, 
Travestis foram presas por mais de três vezes, pois, quando chegavam à 
delegacia para o registro da ocorrência, eram liberadas pelos agentes da 
polícia civil, que, entendendo não se considerar crime a prostituição no 
Brasil, as liberavam, mas elas novamente eram apreendidas.

Para intervir na mediação de conflitos e garantir às travestis os 
direitos à segurança da sua integridade física e mental e da sua saúde, 
foram estabelecidas parcerias entre os órgãos e entidades governamentais 
e não-governamentais, como a Previdência Social; a Secretaria Estadual 
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de Educação; a Universidade Federal de Mato Grosso, por intermédio do 
NIEVCi; a Polícia Judiciária Civil, envolvendo a diretoria, delegados, escri-
vãos/ãs, investigadores/as de polícia; o Conselho Regional de Psicologia; o 
Conselho Estadual Sobre Drogas (CONEN/MT); a Ouvidoria de Polícia; 
a ASTRAMAT; e a Articulação Nacional das Travestis (ANTRA/BRASIL).

Durante a ação mediadora, inicialmente sob a forma de seminário, 
foram ouvidas, do lado das travestis, as denúncias de violência e corrupção 
policial, de ineficiência na prevenção da violência e da criminalidade a que 
estavam sistematicamente expostas, bem como sobre a rede de extorsão 
policial, na qual se exigia propina para manter a segurança e para “autorizar” 
o ponto de prostituição na rua. Ainda, denunciou-se o mal atendimento 
gerado pela transfobia por parte dos agentes de segurança nas delegacias 
de Polícia Judiciária Civil e o desconhecimento do estabelecido no Código 
Brasileiro de Ocupação (CBO) 5198-05, do Ministério do Trabalho, que 
regulamenta a profissão do sexo.

Do outro lado, evidenciou-se o despreparo dos agentes públi-
cos das áreas de segurança pública (civil e militares), seguridade social, 
educação e saúde no atendimento, inclusão das populações LGBT, o 
que se devia sobretudo à homofo-trans-lesbofobia institucional, cultural, 
fato que motivou uma série de seminários, ciclos de palestras, debates e 
conferências, realizadas em parceria entre o CRDH-CH/MT e diversos 
órgãos governamentais, dentre eles a UFMT, por meio do NIEVICi e do 
Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Organização da Mulher e Relações 
de Gênero (NUEPOM).

O projeto Tratado de Conduta: Pacto para Vida, promovida pelo 
Centro de Referência em Direitos Humanos, devido à capilaridade de 
atendimento em âmbito estadual, implementou atividades nas cidades 
polos Rondonópolis, Cáceres, Barra do Garças e Cuiabá. Essa ampliação 
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das ações do projeto foi extensiva ao público abrangido, pois passou a 
incluir as mulheres profissionais do sexo, sendo responsável pelo regis-
tro na Previdência Social do primeiro registro de profissional do sexo 
no Brasil, conforme determina o referido código. Além de ampliar as 
discussões sobre as condições de trabalho sexual, a elevação do nível 
de escolarização pela via da Educação de Jovens e Adultos, a qualifi-
cação para o trabalho com a oferta de cursos promovidos em parceria 
como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC/SECITEC).

Outro desdobramento foi a primeira campanha de Enfrentamento 
ao Tráfico de pessoas, realizada no estado de Mato Grosso e envolvendo 
envolveu as cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Elaborada pela Coor-
denadoria Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, junto à 
SENASP/BR, a ação contou com a participação da equipe do Centro 
de Referência; da Diretoria da Polícia Civil; da UFMT, via NUEPOM; 
e dos integrantes dos movimentos sociais e ONG LGBT do Estado. O 
público-alvo eram as profissionais do sexo (mulheres e travestis), traba-
lhadoras nas áreas de prostituição, cuja presença foi mapeada em pontos, 
ruas, praças, avenidas, boates, casas noturnas das cidades. Então, passou-
-se à distribuição de preservativos e à realização de palestras educativas 
sobre doenças sexualmente transmissíveis, como HIV/AIDS e hepatite, 
exploração infantojuvenil e tráfico de pessoas para fins de exploração 
sexual, principalmente, realidade essa muito próxima à das mulheres e 
travestis, embora a situação fique, muitas vezes, camuflada pela ideia do 

“salvador” e não seja compreendida pelas vítimas como crime.

Durante a ação, ainda foram realizadas entrevistas, em rodas de 
conversa, com as profissionais do sexo (mulheres e travestis), no intuito 
de coletar dados que rendessem informações sobre o perfil socioeconô-
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mico e cultural e as vulnerabilidades dessas pessoas. Muitas das informações 
coletadas subsidiaram a evidente necessidade de implantação de políticas 
voltadas à prevenção e ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, tais como 
a instalação, no âmbito da SEJUDH/MT, do Comitê Estadual de Preven-
ção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CETRAP).

Destaca-se, ainda, a criação da ala “Arco-íris”, especificamente 
para Gays e Travestis, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, unidade 
penitenciária masculina localizada no Bairro Carumbé. Ação do Projeto 
Resgatando Dignidade, “Arco-íris” foi a segunda ala implantada no Brasil, 
a cujo modelo as demais unidades carcerárias do Estado posteriormente 
aderiram. O projeto resultou das inúmeras denúncias de estupro, explora-
ção sexual, violências físicas e psicológicas praticadas por outros apenados. 
Mesmo nas alas evangélicas, Gays e Travestis, por vezes, eram forçados a 
trabalhar para outros presidiários e a praticar, em média, de 4 a 5 relações 
sexuais não consentidas por dia, ou seja, a se prostituir. Além disso, tinham 
sua identidade de gênero feminino desrespeitada, sendo-lhes proibido o 
uso do nome social, unhas pintadas, maquiagem, roupas femininas, cabe-
los compridos – a cabeça era raspada.

Em de 15 de abril de 2014, o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária (CNPCP) e o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação (CNCD/LGBT) publicaram no Diário Oficial da União 
a Resolução Conjunta n. 1, de 15 de abril de 2014, e estabeleceram os 
parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil, 
ao prever no art. 3º da regra mencionada que as Travestis e os Gays reco-
lhidos em unidades prisionais masculinas teriam resguardadas a segurança 
e a vulnerabilidade por meio da oferta de espaços de vivência específicos.

A criação da ala no Presídio Masculino em Cuiabá foi anterior à 
resolução e, mesmo assim, já se vislumbrava que a garantia dos Direitos 
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Humanos e o fim da violência homofóbica deveriam ser articulados 
com o acesso a curso de capacitação ao trabalho, à inclusão em turmas 
de Educação de Jovens e Adultos, já que até então essa população era 
proibida de participar de quaisquer projetos de inclusão social promo-
vidos no interior dos presídios. Ademais, garantia à pessoa travesti ou 
transexual em reclusão a liberdade de escolher usar roupas femininas ou 
masculinas e deixar os cabelos no comprimento desejado, enfim, seus 
caracteres secundários de acordo com sua identidade de gênero.

Ao longo da existência do CRDH-CH/MT, buscou-se promover 
cursos, seminários, palestras e ciclos de debates, bem como disseminar 
material educativo voltado à formação profissional de servidores públicos, 
militantes de Direitos Humanos, LGBT, entre outros públicos, a fim de 
com isso garantir tratamento diferenciado e atendimento às especificida-
des da população LGBT. Os cursos se alinhavam aos conteúdos básicos 
sobre Direitos Humanos, com foco na diversidade de orientações sexu-
ais, identidades de gênero e relações étnico-raciais, tais como legislação 
e direitos LGBT e as políticas públicas previstas no Plano Nacional de 
Políticas LGBT, mediante conteúdo específico relacionado às atividades 
e serviços setoriais prestados.

A fronteira entre o ser e o não ser

Neste capítulo, cujo pano de fundo é uma abordagem feminista 
pós-colonial, algumas memórias restaurativas emergem para contar a 
cidade de Cuiabá a partir de quem esteve às margens da sociedade sem 
viver uma vida marginal, sinalizando os caminhos da construção de 
outro paradigma social e político, uma ruptura epistêmica e ontológica 
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assumida com o modo de pensar, interpretar e agir ainda das identidades 
hegemônicas no mundo.

O texto convoca todos/as a olhar as bases nas quais se assentou 
a fundação de Cuiabá, remetendo-a ao menos a dois paradoxos: de um 
lado, existiu e existe a construção das invisibilidades como tributária da 
descoberta imperial do território coxiponês, haja vista os bandeirantes/
colonizadores terem sido incapazes de construir relações de igualdade da 
diferença e de dignidade ante o que descobrira e contactara; ao contrá-
rio, canibalizaram narcisicamente tudo aquilo que não era espelho, o/a 
Outro/a foi declarado/a a identidade subalternizada. De outro lado, emer-
giram formas de subjetividades e de sociabilidades que reinventaram e 
reinventam a si próprias, pondo em xeque as linhas de exclusões radicais 
geradoras de sua desumanização e demonstrando sua capacidade de ser e 
viver suas identidades dissidentes, reveladoras do potencial subversivo na 
medida em que transgridem a ordem hegemônica.

Por sua vez, narrar as experiências do Centro de Referência em 
Direitos Humanos de LGBT de Mato Grosso representa os/as muitos/
as Jejés, Robertas e Marias-Sapatões que se movem no chão societal em 
permanente tessitura criativa de feitorias, malfeitorias e refeitorias que 
confrontam um longo ciclo violento de imposições, subalternizações e 
subordinações e, como Angelus Novus, derrubam a seus pés a acumulação 
de ruínas e sofrimentos. Acordam os mortos e reúnem os vencidos.

Ademais, este é um convite ao pensar do mundo a partir dos não 
vistos, não incluídos e não ouvidos por essas racionalidades dominantes, 
produtoras de desigualdades e exclusões, fazendo dessas identidades dissi-
dentes lugares permanentes de não existências, subalternidades, silêncios e 
vitimização dos seus corpos. Tal como a invasão da Cuiabá dos Coxiponês 
pelos bandeirantes, os corpos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
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Transexuais são ocupados, violados, submetidos física e simbolicamente 
às lógicas de opressão colonial e hetero-patriarcal. Descolonizar e despa-
triarcalizar e libertar esses corpos dissidentes é a utopia indispensável a 
qualquer processo emancipatório.

Falar de Cuiabá 300 anos – de ontem e de hoje – a partir dos 
olhos, das experiências e dos corpos LGBT, genderizados e racializados, 
suscita expectativas e frustrações sobre o direito, a justiça social e cogni-
tiva para aqueles/as cuja diferença é marcada pela exclusão. É, pois, dar 
ouvidos às vozes desses corpos violados e aprender que não só a fron-
teira divide e exclui o SER e o Não-SER, mas também os corpos que 
corrompem e são corrompidos por uma linha abissal tecida nos fios da 
violência e da dor. São eles, os próprios corpos, lugares de luta, disputas, 
ocupações, resistências e emancipação no coração da América Latina.
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ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE A PRÁTICA 
DO VÔLEI DE RUA EM CUIABÁ/MT

Caroline Maria de Lima

Wanderley Marchi Junior

O voleibol, esporte amplamente praticado no Brasil, seja em 
quadras seja em outros espaços, por exemplo, ruas, praias, becos, se 
sustenta na atualidade como mediador cultural e prática esportiva tanto 
de massa quanto popular. Neste texto, evidenciamos a rua como espaço 
dessa prática, disso decorrendo que, combinar esse esporte de identidade 
nacional com aspectos da cultura local torna-se elemento fundamental 
para a compreensão das diferentes dinâmicas sociais dos seus praticantes.

Se comparado a outras modalidades esportivas e culturais, o 
voleibol, no nosso caso, o vôlei de rua, possui um conjunto de particu-
laridades que possibilitam o desenvolvimento de um estudo singular do 
meio social no qual é praticado, a saber, Cuiabá/MT. Os aspectos culturais 
inscritos na experiência de sua prática rendem uma boa análise sobre sua 
identificação, sua significação e, mesmo, seu valor na vida dos jogadores.

 Apresentamos neste escrito uma análise sociológica sobre o 
assunto, norteada pela busca de uma resposta para a seguinte questão: 
que estratégias delineiam as maneiras de fazer o “vôlei de rua” em Cuiabá/
MT? Nessa perspectiva, procuramos conhecer os significados da moda-
lidade esportiva para os praticantes; identificar e analisar suas diferenças 
em relação ao vôlei de quadra, bem como as formas de sociabilidades e 
disputas em torno dos eventos e jogos vôlei de rua; e, por fim, eviden-
ciar o perfil e as histórias de vida de agentes sociais que, por meio dessa 
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prática, constroem uma trajetória de lazer ocupando espaços comunitários, 
bairros e ruas do centro urbano da nossa capital.

O texto estrutura-se nas seguintes partes: a primeira é a parte na 
qual se faz apresentação do tema, dos objetivos, das questões da pesquisa e 
dos procedimentos metodológicos; a segunda, do percurso metodológico; a 
terceira traz as perspectivas teóricas que embasam o percurso analítico por 
meio de uma breve síntese sobre o conceito de cultura e mediação cultural 
(TYLOR, 1871; GEERTZ, 1973; BOAS, 2004; LARAIA, 1986; LAMI-
ZET, 1999; BARBERO, 2002, 2009) e os conceitos de campo e habitus, 
de Pierre Bourdieu (1983; 1992; 1996; 2000; 2011); a quarta parte trata 
do vôlei de rua em Cuiabá, apontando aspectos da origem dessa modali-
dade esportiva; a quinta constitui a análise das entrevistas realizadas acerca 
do tema investigado; e, por fim, a sexta parte, reservada a uma síntese dos 
achados e das conclusões da investigação.

Percurso metodológico

A análise apresentada neste capítulo é fruto de uma pesquisa de 
natureza qualitativo-descritiva pautada em relatos conhecidos como história 
de vida, ou, ainda, história oral de um indivíduo ou grupo de indivíduos, 
bem como em documentos possíveis, entre os quais fotos, recortes de 
jornais, postagens em sites e redes sociais. Os relatos foram norteados por 
um roteiro de entrevistas, e os dados coletados autorizados para publica-
ção mediante assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. 
Ainda, utilizou-se de apoio um caderno de campo para anotações durante 
as observações das práticas de vôlei de rua.

A história de vida possibilita o afloramento da essência subjetiva 
de uma pessoa que, por meio dos relatos em primeira pessoa, descreve sua 
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trajetória no âmbito das relações humanas. Essa é uma estratégia que 
promove a aproximação entre pesquisador e agente social um papel ativo 
sobretudo a este último, que reflete sobre própria vida.

O termo história oral denomina também relatos de experiências 
de um ou mais indivíduos de um grupo social (QUEIROZ, 1988) e, em 
vez de enfocar os indivíduos que fornecem os dados, destacar processos, 
eventos, causas, efeitos, normalmente produz dados para histórias de vida.

É importante lembrar a existência de ampla categoria de expres-
sões relacionadas sinônimas de história de vida, tais como autobiografia, 
biografia, narrativa de história de vida, narrativa oral, narrativa de vida, 
entre outras largamente utilizadas em estudos inscritos nas diversas áreas 
do saber, como antropologia, sociologia, psicologia, história, medicina, 
ciência política e literatura.

Aqui, entendemos história de vida como uma estratégia de 
pesquisa que viabiliza a apreensão da vivência e do significado do vôlei de 
rua nas narrativas individuais dos envolvidos com o esporte, bem como 
de partes significativas de uma ou de toda a vida coletadas por meio de 
conversas ou entrevistas (DENZIN, 1989).

Concederam entrevistas jogadores (praticantes), organizadores 
e espectadores, os quais foram escolhidos segundo os critérios de aces-
sibilidade, disponibilidade e interesse em contribuir com o estudo. As 
entrevistas semiestruturadas, num total de 14, constaram de perguntas 
abertas não padronizada, resultando em relatos mais espontâneos, os 
quais foram agrupados por categorias de abordagem, cada qual trazendo 
uma temática distinta.
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Cultura e mediação cultural

O termo cultura (do latim colere) significa cultivar, e seu conceito, 
para o qual há várias acepções, é aqui explorado com base nas teorias origi-
nais defendidas por Edward Tylor, Franz Boas e Clifford Geertz.

Em Tylor (1871 apud VELHO; VIVEIROS DE CASTRO, 1980, 
p. 39), cultura é a expressão da totalidade da vida social do homem, sendo, 
pois, caracterizada por sua dimensão coletiva. A definição elaborada pelo 
autor é a formalização uma ideia que vinha sendo desenvolvida desde o 
Iluminismo, segundo a qual “[...] cultura é o todo complexo que inclui 
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 
capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de 
uma sociedade.”.

Na acepção de Boas (2004), que se contrapõe ao pensamento 
evolucionista, a cultura (relativismo cultural) é autônoma, possui uma 
particularidade e se expressa pelos costumes. O antropólogo a conceitua 
como uma configuração única e construída entre o local de sua diversi-
dade e o desejo de compreensão de projeção e interesse das ciências de 
sua universalização.

De acordo com Geertz (1973, p. 24), “[...] a cultura não é um 
poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimen-
tos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um 
contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos de 
forma inteligível – isto é, descritos com densidade.”.

Neste capítulo, nosso entendimento é perpassado pelas media-
ções dos olhares sobre cultura, evidenciando os significados, os signos e 
os símbolos, razão pela qual adotamos a perspectiva defendida pelo estu-
dioso, em que a “[...] cultura deve ser considerada não um complexo de 
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comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle 
[...] para governar o comportamento.”. Citado por Roque Laraia (1986, 
p. 62), o teórico afirma, ainda, que “[...] todos os homens são gene-
ticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que 
chamamos de cultura.”.

Em consonância com Max Weber (1982), Geertz acredita que 
o homem é um animal amarrado a teias de significados por ele mesmo 
tecida, sentido em que a cultura é entendida como sendo essas teias e 
sua análise e, portanto, não como uma ciência experimental em busca 
de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura dos significados.

Nesses termos, a cultura é um campo de luta no qual diferentes 
grupos culturais, situados em posições antagônicas, se confrontam para 
impor suas representações, seus significados acerca de suas práticas, símbo-
los e tradições. Sendo assim, a cultura está imbricada com as relações de 
poder estabelecidas a partir do contato entre uma ou mais culturas. Acre-
ditamos que o vôlei de rua é um elemento da cultura contemporânea.

Por tomarmos os aspectos das mediações culturais do vôlei de rua 
como objeto de análise, faz-se necessário conceituar o termo “mediador”, 
derivado de “mediar”, cujos significados perpassam desde o âmbito jurí-
dico, mediador de conflitos, até o acadêmico, mediador de mesas redondas.

É mediador aquele indivíduo inserido em um território “[...] 
de práticas sociais que se desenvolvem em domínios institucionais dife-
rentes e que visam construir um espaço determinado e legitimado pelas 
relações que se manifestam.” (CAUNE, 1999, p. 20).

Em francês, Mèdiation culturelle significa o coletivo de pessoas 
por intermédio das quais os objetos ou obras poderiam se tornar conhe-
cidos, descobertos, compreendidos, de maneira que os mediadores 
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interajam na circulação de informações do sistema cultural. Assim sendo, 
podemos considerar “[...] que a cultura se dá visível pela mediação.” (LAMI-
ZET, 1999, p. 15).

As mediações passam a ser a transformação do tempo e do espaço 
a partir de dois grandes eixos, migrações e fluxos de imagens, e, por conse-
guinte, as duas mediações fundamentais para pensar o processo de mutação 
cultural são a identidade e a tecnicidade (BARBERO, 2009, p. 14).

Martin Jesús Barbero (2009) propõe que as mediações sejam trans-
formadas em duas dimensões, quais sejam a identidade e a tecnicidade: a 
primeira relaciona-se com a interação social preconizando as negociações 
do indivíduo com o poder e com as instituições; a segunda remete-se à 
construção de outras práticas da lógica de produção por meio das dife-
rentes linguagens do meio.

A concepção barberiana de mediação inclui o simbólico como 
expressão do meio, de sorte que “[...] o eixo do debate deve se deslocar 
dos meios para as mediações, isto é, para as articulações entre práticas de 
comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e 
para a pluralidade de matrizes culturais.” (BARBERO, 2002, p. 55).

Assim, o vôlei de rua e suas diferentes linguagens, mediante estraté-
gias de acesso e aproximação, especialmente da cultura contemporânea em 
seus processos de interatividade, constroem ações mediadoras, ou proces-
sos culturais, entre os praticantes, os organizadores e o público em geral.

Dessa forma, essa modalidade esportiva torna-se um mundo à 
parte, que, num vaivém de simbolismos, também possui regras e normas, 
ora se aproximando das leis funcionais do cotidiano, ora criando seus 
próprios códigos.
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Campo e habitus

A proposta sociológica de Pierre Bourdieu (1998; 1995) nos possi-
bilita refletir sobre a produção do corpo com base na história incorporada 
pelas disposições. A categoria habitus é capital nesse empreendimento, 
pois nos permite entender a corporificação da história, ou seja, a interna-
lização desta nos corpos dos indivíduos. Por meio do conceito de habitus, 
Bourdieu (1998; 1996) trata do papel do corpo no processo de socia-
lização do sujeito, preocupado em entender como as estruturas sociais, 
dentro de condições sociais e históricas específicas, moldam o corpo do 
indivíduo, inscrevendo-lhes valores, significados e regras de conduta.

O esporte ocupa um importante lugar na sociedade moderna, 
seja na estruturação dos espaços e posições sociais, seja na construção dos 
corpos. Nesse sentido, o fenômeno esportivo também é um mecanismo/
elemento que nos permite perceber e analisar a construção do habitus. 
O esporte pode também ser visto como um campo específico da vida 
social moderna. Trata-se de um espaço social relativamente autônomo, 
com regras de funcionamento, tendo atores sociais interessados em defi-
nir essas regras e os valores dominantes.

Conforme Bourdieu (2003, p. 179), o “[...] campo, no seu 
conjunto, define-se como um sistema de desvio de níveis diferentes e 
nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem nos actos ou nos discur-
sos que eles produzem, têm sentido senão relacionalmente, por meio do 
jogo das oposições e das distinções.”.

Pensar a partir do conceito de campo é pensar de forma relacio-
nal. Trata-se de adotar uma postura epistemológica de conceber o objeto 
estudado em constante relação e movimento. Nesse sentido, o conceito 
de campo é oportuno, pois pressupõe confronto, luta disputa, tensão, 
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poder, já que “[...] é um campo de forças e um campo de lutas para conser-
var ou transformar esse campo de forças.” (BOURDIEU, 2004, p. 22-23).

O vôlei de rua é pensado aqui como parte de um campo maior, 
a saber, o campo esportivo. Os campos são formados por agentes (indi-
víduos ou instituições) que instituem os espaços e os fazem permanecer 
pelas relações que aí estabelecem. As disputas e estratégias na organização 
dos torneios e eventos do vôlei de rua em Cuiabá constituem um campo 
social específico e carregado de interesses, intenções e normas de funcio-
namento. Cabe frisar que os agentes envolvidos nos esportes incorporam 
determinados habitus. No caso particular do vôlei de rua, existe um habi-
tus típico desse esporte.

Habitus é o sistema de posições e disposições incorporado nos indi-
víduos ao longo de sua história de vida:

O habitus, sistema de disposições adquiridas pela 
aprendizagem implícita ou explícita que funciona 
como um sistema de esquemas geradores, é gerador 
de estratégias que podem ser objetivamente afins aos 
interesses objetivos de seus autores sem terem sido 
expressamente concebidos para esse fim. Há toda 
uma reeducação a ser feita para escapar à alternativa 
entre finalismo ingênuo [...] e a explicação do tipo 
mecanicista (que tornaria esta transformação por 
um efeito direto e simples de determinações sociais). 
Quando basta deixar o habitus funcionar para obe-
decer à necessidade imanente do campo, e satisfazer 
às exigências inscritas (o que em todo campo cons-
titui a própria definição de excelência, sem que as 
pessoas tenham absolutamente consciência de esta-
rem se sacrificando por um dever e menos ainda o de 
procurarem a maximização do lucro específico). Eles 
têm assim, o lucro suplementar de se verem e serem 
vistos como perfeitamente desinteressados. (BOU-
RIDIEU, 1983, p. 94).
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O vôlei de rua em Cuiabá: origem e desenvolvimento

 O vôlei de rua é tão antigo quanto a modalidade competitiva do 
voleibol de quadra e, principalmente no Brasil, sua prática está associada 
à infância e às brincadeiras de rua que caracterizavam formas de lazer. A 
rua historicamente se define como um local de mediações e manifesta-
ções culturais e esportivas, um espaço de ócio criativo.

Antes de quaisquer pretensões definidoras, Bourdieu (2004) atenta 
sobre o trabalho do pesquisador, que reside primeiramente em construir 
a estrutura do espaço das práticas esportivas para que seus efeitos possam 
ser vistos. O sociólogo francês verifica, também, que tal espaço não se 
fecha em si mesmo; contrariamente, se insere num universo de práticas 
e consumos que formam um sistema.

Segundo Bourdieu (1996, p. 24), espaço é um “[...] conjunto 
de posições distintas e coexistentes, exteriores umas às outras, definidas 
umas em relação às outras por sua exterioridade mútua e por relações 
de proximidades, de vizinhança ou de distanciamento e, também, por 
relações de ordem, como acima, abaixo e entre”. O espaço social orga-
niza-se e estrutura-se de acordo com a quantidade e com os tipos de 
capital que os agentes ou grupos sociais possuem. Pode-se dizer que os 
diferentes capitais são distribuídos, em uma primeira coordenada, pelo 
volume do capital global de que dispõem e, em uma segunda coorde-
nada, pela composição desse capital global.

O espaço se apresenta como um conjunto indivisível de sistemas 
de objetos e sistemas de ações, os quais nunca podem ser considerados de 
forma isolada e sim como um quadro único de análise no qual se produz 
a ação histórica. As relações sociais produzem espaços conflituosos ao 
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se apresentarem como geradoras de espaços fragmentados, dicotomizados 
ou fracionados.

Nesse sentido, é crucial conhecermos a noção de campo, um 
espaço de luta e de disputas pela posse de determinado capital e do poder 
de impor os princípios de visão e de divisão. Os agentes sociais partici-
pam de diversos campos, o econômico, o escolar, o jurídico, o político 
e o artístico, e possuem determinadas quantidades de capitais relativos a 
cada um dos campos.

Nessa concepção, o vôlei de rua é o espaço de sociabilidade e lazer 
das camadas populares, tornando-se, às vezes, a única opção de ocupação 
territorial e temporal para muitas pessoas.

Essa modalidade esportiva é simultaneamente um evento de massa 
e um espaço de lazer, de recreação. Contudo, o espaço não se fecha em si 
mesmo; antes, se insere em um campo popular de suas práticas e consu-
mos que formam um sistema. A rua se torna para muitos um espaço de 
poder e de manifestação cultural em torno do esporte.

As comparações entre o vôlei de rua e o voleibol de quadra são 
inevitáveis. Na cidade de Cuiabá, os praticantes daquele primeiro (amador), 
por exemplo, começaram a fazer comparações entre o que era do real e o 
que era do imaginário deles mesmos. O vôlei de rua apresenta uma estética 
muito particular, própria do espaço em que se realiza, o qual faz referência e 
representa a quadra de voleibol tradicional. Ao contrário dessa identificação, 
as regras, a criatividade e a estrutura do vôlei de rua, na contemporanei-
dade, atribuem a sua prática um caráter informal, incorporando o conceito 
de ludicidade e a atividade lúdica no jogo, no brinquedo e na brincadeira, 
quando o prazer e não o caráter competitivo e mecânico. A manifestação 
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é qualificada pela alegria, pelo prazer de sua vivência, pelo descompro-
misso e pela negação aos critérios competitivos de regras impostas.

Portanto, o espaço do esporte aparentemente favorável, que 
propõe uma relação espacial distinta, é um lugar de práticas possíveis; 
a oferta, e um espaço das disposições a serem praticadas, a procura, de 
espaço de poder.

Do lado da oferta, temos um espaço dos esportes 
entendidos como programas de práticas esportivas, 
que são caracterizadas, em primeiro lugar, em suas 
propriedades intrínsecas, técnicas (isto é, em par-
ticular, as possibilidades e, sobretudo as impossi-
bilidades que eles oferecem à expressão das dife-
rentes disposições corporais), e, em segundo lugar, 
nas suas propriedades relacionais, estruturais, tal 
como se definem em relação ao conjunto dos ou-
tros programas de práticas esportivas simultanea-
mente oferecidas, mas que só se realiza plenamen-
te num dado momento, recebendo as propriedades 
de apropriação que sua associação dominante lhes 
confere, tanto na realidade como na representa-
ção, através dos participantes modais, em relação 
a uma posição no espaço social; por outro lado, 
da parte da procura, temos um espaço das dispo-
sições esportivas que, enquanto dimensão do sis-
tema de disposições (do habitus), estão relaciona-
mento, estruturalmente, caracterizadas como as 
posições às quais elas correspondem, e que num 
dado momento são definidas na particularidade de 
sua especificação pelo estado atual da oferta (que 
contribui para produzir a necessidade, apresentan-
do-lhe a possibilidade efetiva de sua realização) e 
também pela realização da oferta no estado ante-
rior. (BOURDIEU, 2004, p. 214).

O pensamento de Bourdieu converge para a compreensão de 
sociedade concebida não em sua totalidade, mas a partir de seus campos 
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sociais, que se caracterizam pela autonomia relativa e pelas relações espe-
cíficas de interdependência, sob uma ótica relacional. Desde então, numa 
perspectiva sociológica, o autor focaliza as ações individuais coordenadas e 
se distancia de abordagens que veem o indivíduo com pouca importância 
analítica ou o classificam como ser social, isolado ou agente de si mesmo.

Destaca-se, ainda, que o campo esportivo possui autonomia rela-
tiva e não pode ser somente associado ou articulado a condições sociais, 
políticas e econômicas de dada sociedade ou contexto social. Sendo assim, 
defende-se que o estudo do fenômeno esportivo é mais amplo, já que dispõe 
de autonomia, regras próprias, crises, etapas e cronologias.

O campo apresenta regras de funcionamento específicas e conta 
com diversos praticantes ou atores sociais com interesses distintos, os atle-
tas, dirigentes, torcedores e jornalistas, entre outros.

Ao percorrer a história do vôlei de rua em Cuiabá, verificamos que, 
na atualidade, a modalidade se destaca em termos de prática e organiza-
ção em duas localidades distintas: no bairro Tijucal e na cidade de Várzea 
Grande/MT, localizadas, respectivamente, nas regiões Sul e Norte da capital.

Na década de 1990, os primeiros grupos de amigos e jogadores 
de voleibol de quadra encontravam-se na rua, um contexto informal e 
descontraído, para dividir experiências e técnicas do esporte. As partidas 
aconteciam no contraturno das atividades regulares dos praticantes, por 
exemplo, após o período escolar e os treinamentos desportivos de quadra. 
No bairro Tijucal, ocorriam na praça do Popeye, muito conhecida e 
frequentada pelos moradores, mas, hoje, não mais em razão de atividades 
esportivas e sim de entretenimentos como playground, feirinhas culinárias 
e bares (LIMA, 2018).
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A praça era o ponto de encontro de grandes atletas mato-gros-
senses de voleibol de quadra da época e dos apreciadores da modalidade, 
que se reuniam para disputas na rua, em jogos de um set corrido. Set é o 
conjunto de pontos de uma rodada. No caso do vôlei de rua, esse total 
é de 15 pontos, tal como era à época o tiebreak no voleibol de quadra, 
ou set de desempate de uma partida com times formados por três joga-
dores por equipe, um levantador e dois atacantes.

A estrutura da quadra também era modificada conforme a rua, e 
seu tamanho variava entre 18 metros de comprimento por 9 de largura 
e 15 metros de comprimento por 7 de largura.

A rede que dividia uma equipe da outra tinha altura de aproxi-
madamente de 2,43 metros igual à do voleibol de quadra na categoria 
masculina. Determinadas regras constituíam adaptações do regulamento 
dos jogos oficiais de quadra, como aquela em que qualquer jogador posi-
cionado na rede era proibido de tocá-la em alguma de suas partes.

Na rua não havia a linha de 3 metros, e qualquer jogador podia 
atacar na rede, só não a invadir nem por cima nem por baixo, e o rodízio 
acontecia sequencialmente. As regras nunca tinham um padrão único, 
elas eram conformadas ao contexto do grupo participante.

Em Várzea Grande, nos bairros Jardim dos Estados e Ipase, região 
Norte da cidade, ocorriam partidas quase simultâneas entre grupos distin-
tos, os quais muitas vezes se encontravam nos fins de semana para uma 
grande manifestação esportiva, promovendo interações sociais. Partici-
pavam atletas de voleibol de quadra que já não jogavam mais e atletas 
em atividade. Nessas circunstâncias de informalidade, o jogo era consi-
derado uma diversão (LIMA, 2018).
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Dentre esses vários personagens e atletas, o protagonista dessa 
história nunca foi um notável jogador, levantador e sim o senhor Délio 
Lima o grande idealizador do vôlei de rua em Cuiabá e no estado de Mato 
Grosso, além de criador da Associação Estadual de Vôlei de Rua (AEVR). 
Délio nasceu no estado de Mato Grosso em meados da década de 1970 e, 
conforme relatos de alguns agentes e amigos foi usuário de drogas, tendo 
passado por todos os tipos de problemas que afetam as pessoas nessa situ-
ação de vulnerabilidade. Ele, que media um metro e meio de altura e se 
intitulava um bom levantador de voleibol, sofreu um grave acidente de 
moto disso decorrendo a amputação de um dos pés. Délio Lima superou 
todas essas dificuldades com a parceria de alguns amigos e sempre foi uma 
pessoa admirada por todos pela força de vontade e por ter conseguido aglu-
tinar tantas pessoas em um projeto de vôlei de rua.

A prática da modalidade foi estruturada pelos próprios praticantes, 
muitos ex-jogadores de voleibol de quadra amador, de vôlei de areia e até 
mesmo ex-jogadores profissionais de voleibol de quadra. O vôlei teve seu 
início com esse formato em Cuiabá no ano de 2010 como resultado da 
dedicação e atuação do então Presidente da Associação Estadual de Vôlei 
de Rua, o Sr. Délio Lima, que idealizou o Circuito Estadual de “Vôlei 
de Rua”, abrangendo a capital e alguns municípios da baixada cuiabana. 
Por ano, realizavam-se entre 7 e 8 etapas em diversos bairros e cidades da 
baixada cuiabana.

Em março de 2010, foi divulgado nas mídias sociais o primeiro 
circuito estadual de vôlei de rua, que aconteceria em Cuiabá no 1º domingo 
do mês de março daquele mesmo ano. A intenção era mobilizar a comu-
nidade cuiabana para mais uma forma de lazer, principalmente essa, tão 
praticada nas escolas e clubes da nossa capital. A importância das mídias 
sociais nesse processo de mobilização foi muito grande, pois as caracte-
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rísticas do esporte, a data e o local de realização e a premiação. Essa 
etapa, especificamente, contou com a participação de 16 trios somente 
da categoria masculina, os quais foram divididos em 4 chaves de 4 trios 
cada uma. O valor cobrado nas inscrições das equipes foi considerável, 
60,00 reais por trio, prevendo-se os custos do evento com premiação, 
arbitragem, estrutura, água e despesas extras. Arrecadou-se um total de 
960,00 reais, assim distribuídos: 300,00 reais para a arbitragem, então 
divididos entre o 1º e o 2º árbitros e a mesa; 160,00 reais, destinados ao 
custeio de água para todos os participantes diretos e à pintura das linhas 
delimitadoras da quadra de vôlei; e 500,00 reais, utilizados na premia-
ção (LIMA, 2018).

Passados muitos anos desde a última etapa do circuito, quando? 
voltou ao bairro Tijucal, ao lado da Praça do Popeye, a 1ª etapa estrutu-
rada e organizada pela Associação Estadual de Vôlei de Rua, ainda que 
contando com poucos recursos, mas com muita força de vontade por 
parte dos envolvidos.

Esse retorno às raízes, ou seja, para onde tudo começou, desper-
tou lembranças impregnadas de sentimento de nostalgia.

O evento foi um sucesso, e os idealizadores, Délio Lima e o 
João (Papaguaio), decidiram investir mais enfaticamente nesse formato 
de torneio. No início, as etapas aconteciam somente nos bairros de 
Cuiabá e no município de Várzea Grande, porém, com o crescimento 
dos eventos esportivos (torneios) e a vinda de atletas de outros municí-
pios de Mato Grasso e até de fora do Estado para participar dos torneios, 
a associação passou a expandir as etapas para outros municípios (além 
de Várzea Grande e Cuiabá) outros municípios em datas comemorati-
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vas, como o aniversário das cidades, em época de festivais de pesca e nos 
feriados prolongados.

As etapas de vôlei de rua foram acontecendo, ano a ano, mês a mês, 
em cidades como Barão de Melgaço/MT, localizada na baixada cuiabana, 
a 64 km da capital.

Segundo Caroline Lima (2018), na cidade de Várzea Grande, 
dentre outras, aconteceram mais duas etapas, a 2ª e a 7ª, que contaram 
com muitos inscritos, devido provavelmente ao fácil acesso do local dos 
jogos para o público interessado. A cada etapa, melhorias em estrutura, 
planejamento e investimentos eram compartilhadas pelos atletas, organi-
zadores e participantes.

Perfil dos praticantes de vôlei de rua

As primeiras narrativas apresentadas, acerca do perfil dos entre-
vistados, encontramos um público distinto no que se refere a faixa etária, 
escolaridade, origem e renda, as com interesses comuns associados à paixão 
e ao prazer de jogar e estarem envolvidos com o vôlei de rua, de cuja prática, 
aliás, esporte figura como mediador cultural.

Buscamos, por meio das entrevistas, identificar nos relatos dos joga-
dores o seu perfil do com relação à idade, ao sexo e à profissão e desvendar 
que, mesmo constituindo um grupo eclético, eles se reconhecem, se iden-
tificam com a prática do vôlei de rua:

Tenho 42 anos, sou católico, bancário tenho uma 
vida estável. (Narrador 1).

Fiz 18 anos este ano, não prático religião alguma, sou 
estudante e vivo com os meus pais. (Narrador 3).
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[...] desde os [...] os 16 anos. Os 12 que foi brinca-
deira depois com os 16 anos eu fui para quadra, eu 
parei com 22 quando eu casei. Voltei, retomei de-
pois com 32, 34 senão me falha a memória e então 
eu voltei a jogar e isso tem mais de 60% do meu 
tempo de vida eu pratico vôlei e eu estou muito fe-
liz. Muito bem, obrigado, como diz o velho ditado, 
praticando voleibol. Eu acho que é muito interes-
sante. Meu sonho é de praticar ele se deus, o gran-
de arquiteto do universo me deixar eu praticar ele 
até os 80, entendeu. (Narrador 2).

Eu na verdade comecei a jogar assim…eu era de 
outro esporte. Comecei a jogar no voleibol e dezoi-
tos anos já, lá em 1998. (Narrador 4).

Me chamo Everton. Apelido boi. Boi porque 
quando ele sai daqui com 14 anos para jogar no 
Minas, o pessoal pegava muito no meu pé, porque 
era de Mato Grosso. Então eles ligavam uma coi-
sa com outra, Boi, Mato Grosso, e ficou esse apeli-
do. (Narrador 5).

Percebemos que os jogadores se diversificam quanto às idades e 
profissões e que é o fenômeno social “esporte”, neste específico caso, o 
vôlei de rua, que estabelece a inter-relação social entre os pares. Chama 
bastante atenção o contraste entre o nível esportivo de cada um, como 
evidenciado pelo Narrador 3 – tem apenas 18 anos, é estudante e joga-
dor de voleibol iniciante e pelo Narrador 1 – tem 42 anos, profissão 
consolidada e é um jogador de voleibol das antigas. Essas discrepâncias 
são de extrema importância para a consolidação deste estudo, uma vez 
que o são constitutivas do grupo de indivíduos que se encontram em 
uma “rua” para dividir um mesmo espaço de disputa em jogos de vôlei 
de rua (LIMA, 2018).
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Notamos também que essa diversidade se atribui não só à idade, ao 
sexo e à profissão, mas também a valores morais e religiosos, o que viabi-
liza a emergência de elementos favoráveis às várias mediações culturais.

[...] “você é uma pessoa fantástica, aguerrida mais ti-
nha de arruma outro Délio, tá”. Pessoa de garra, de 
fibra, persistente, que ouve a crítica aqui, sai aqui, 
porque tem gente para taca pedra tem demais. En-
tão, primeiro tem de se apaixonado pelo vôlei, isso 
eu sei que você é, segundo tem que ter amparo, tem 
que ter um amparo. Por exemplo, o Délio conseguia 
milagres com prefeituras, porque fazer isso aqui sem 
dinheiro, não existe, complicado, patrocínio esquece, 
é... então assim, precisa de um Délio, precisa de am-
paro, acredito que amparo vai ter. Um Délio pode 
surgir, também no que precisar da gente tamos ai ... 
E, para mim seria a melhor coisa e o Nicanor agra-
dece, inclusive, porque depoimento do Nicanor para 
mim, a melhor coisa para mim é Délio, é gente que 
fomenta o voleibol no Estado. Isso para mim é óti-
mo, não é concorrência, não é nada, eu adoro isso, 
ouvi isso do Nicanor e ele falou com alegria. E ele 
falou bem detalhadamente do Délio. Délio é fan-
tástico. Dou apoio para ele, forneço equipamento 
para ele fomentar mesmo, que é fantástico essa ini-
ciativa do Délio. Eu preciso de mais gente assim e é 
isso. (Narrador 5).

O Narrador 5 também apontou as dificuldades enfrentadas e as 
estratégias adotadas no início da sua prática de vôlei de rua, apontando 
a ausência de times e os arranjos sociais para a formação das equipes nos 
primeiros torneios e etapas da modalidade esportiva.
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Diferenças entre o vôlei de rua e o vôlei de quadra

O Narrador 3, ao trazer informações sobre sua primeira experi-
ência no vôlei de rua, deixou evidente as principais diferenças entre jogar 
na quadra e jogar na rua:

[...] eu pratico voleibol há 7 anos, o vôlei de rua é 
minha primeira vez, eu fui convidado por um ex 
técnico meu, para vir nesta etapa, mas nunca tinha 
jogado vôlei de rua. Minha maior paixão é o vôlei 
de quadra, e o de rua tem tudo a ver, senti um pou-
co de dificuldades para me adaptar na rua. Tudo é 
diferente jogamos somente com três jogadores, as 
regras mudam, o lugar e diferente hoje jogamos 
com chuva e vento, o que eu mais senti de diferen-
te da quadra foi a pontuação, na quadra você tem 
um tempo para recuperar a partida que é de no mí-
nimo 3 sets, na rua não é somente 1 set de 25 pon-
tos, mata - mata.

Apreendemos nessa fala que, enquanto no vôlei de quadra há seis 
jogadores, que só têm 21 ou 25 pontos, dependendo da etapa, para recu-
perar o jogo; no vôlei de rua há somente três jogadores, que têm três sets 
de 25 pontos para recuperar o jogo, descrevendo a situação com o termo 

“mata-mata”. O entrevistado ainda abordou as adaptações das regras do 
voleibol tradicional para o vôlei de rua, destacando que elas são recon-
figuradas apenas para a situação de rua, pois o ambiente é cambiante. 
Por exemplo, o jogo por ele referido aconteceu sob chuva e muito vento, 
dificultando sua performance durante a partida.

O Narrador 1 também teceu considerações acerca de sua expe-
riência no voleibol de quadra e no vôlei de rua:

Nossa nem me lembro há quanto tempo eu jogo 
voleibol, o de quadra, mas deixa eu ver, jogo vo-
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leibol a exatamente 31 anos, na rua estou jogando 
a mais ou menos 5 anos, fui convidado a participar 
das primeiras etapas de vôlei de rua que acontecia em 
Cuiabá, pelo próprio Délio, ele era meu grande ami-
go, no início senti algumas dificuldades em jogar na 
rua, pois na rua jogamos em trio e a responsabilida-
de é muito maior. Senti muita dificuldade na rua por 
conta das dimensões da quadra, mas por outro lado 
o clima o ambiente as pessoas os amigos, nossa isso 
faz toda diferença.

O Narrador 1, que era atleta do voleibol de quadra, revelou que, 
desde a formação, estruturação e organização do vôlei de rua em Cuiabá 
por Délio Lima, já praticava essa modalidade tão antiga e, ao mesmo 
tempo, contemporânea. Como no início de qualquer prática esportiva, sua 
adaptação foi complexa, haja vista a responsabilidade de jogar em trios ser 
muito maior do que jogar com 6 jogadores e as diferenças nas dimensões 
da quadra na rua. Contudo, ele ressaltou que o clima das relações com os 
amigos fazia toda a diferença, pois entre ficar em casa e sentir o tempo passar 
ou ir para a rua a fim de reviver o esporte e reencontrar antigas amizades.

Em seu relato, o Narrador 2 desenha uma realidade comum entre 
jogadores de voleibol de quadra que nunca jogaram vôlei de rua:

Ah! É completamente diferente. Sofre bastante por-
que as medidas são completamente diferentes. A 
rede está um pouco mais baixa. O voleibol de rua... 
Ele quem pratica leva muita vantagem sobre o joga-
dor de quadra. Então, é completamente diferente, eu 
sofro bastante para jogar aqui.

Embora o vôlei de rua tenha o mesmo nome que o da modalidade 
oficial, de quadra, sua prática no ambiente externo e peculiar se transforma 
em uma arena de disputas, e o prêmio em questão é dominá-lo. Nesse 
contexto, quem é o rei da rua? Geralmente não é o mesmo que o das 
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quadras, ou seja, o maior pontuador! Além disso, segundo o Narrador 
2, o jogador de rua certamente leva vantagem sobre o jogador de quadra.

O Narrador 5 reiterou as diferenças entre o vôlei de rua e o 
vôlei de quadra, apontadas nas falas dos demais entrevistados, quanto 
ao número de atletas e o tamanho e espessura da marcação da quadra:

O vôlei de quadra ele tem uma denotação da mar-
cação, o tamanho, a espessura, o tamanho da qua-
dra, né. Ela é um pouco maior, né. Até porque 
jogam mais atletas, são seis atletas no... vôlei de 
quadra e... no vôlei de rua são três, geralmente é 
trio, né. Inclusive, nós até fizemos algumas suges-
tões outras vezes, prá ser de quarteto, mas fica pe-
queno a rua, já não fica tão legal. Então essa é uma 
das diferenças. Existem outras diferenças na mar-
cação, né. A lei que faz na hora ali, a regra que é 
acordado antes de acontecer a brincadeira ou até 
mesmo no torneio, é acordado ali, não pode con-
duzi a bola de uma maneira que lá no jogo, na 
quadra é diferente, né. Igual no vôlei de... areia, 
por exemplo, a maneira de você levantar é diferen-
te, você não pode tocar de mão aberta, você tem 
de fechar a mão prá tocar na bola, senão é condu-
ção. Então, são algumas dessas é... regras que são 
diferentes também no vôlei de rua, né. Ali você a... 
marcação é um meio fio, lá na quadra é a linha pin-
tada, né. Então tem algumas diferenças assim no 
vôlei de quadra.

O entorno dos eventos de vôlei de rua: sociabilidades e disputas

Uma pergunta dirigida aos atletas, referente ao perfil dos partici-
pantes (aqueles que participam das etapas, mas não treinam nem foram 
jogadores de quadra), indicou que alguns deles são ex-atletas de outras 
modalidades, jogadores e atletas (aqueles que, mesmo inseridos no volei-
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bol de quadra ou no vôlei de rua, são atletas no dia a dia, são ex-jogadores 
profissionais de voleibol de quadra, de vôlei de areia) do vôlei de rua. Além 
disso, ao terem sido interrogados com a questão “Em sua opinião, além 
do jogo, o que você pode apontar que acontece como um todo nos even-
tos de vôlei de rua?”, o Narrador 2 assim se expressou:

[...] estou impressionado quanta informação estamos 
tendo na rua as pessoas são tão interativas, ajudam a 
catar a bola, os vizinhos levam água e até outras be-
bidas, as ligações que podemos perceber dos vizinhos 
nossos amigos e família com o vôlei de rua é muito 
legal, isso faz com que podemos jogar e estar entre 
amigos e família.

Nas ponderações dos participantes, jogadores e atletas acerca de 
suas impressões sobre o entorno de onde ocorrem as etapas de vôlei de rua, 
nos surpreendemos com alguns relatos como o do Narrador 2:

[...] sentir-se muito confortável com a acolhida prin-
cipalmente dos vizinhos que primeiramente saem 
das casas para ver o que está acontecendo, posterior-
mente se unem ao grupo, ora como espectador ora 
como ajudantes, pegam as bolas, servem água e ou-
tras bebidas. O clima é familiar e convidativo.

Na sociedade, a disputa pelo poder acompanha a evolução da huma-
nidade, e isso não seria diferente no esporte, especificamente no vôlei de 
rua, em cujo contexto as provocações, mais latentes que no voleibol de 
quadra, são muito maiores, pois os laços de amizade e as relações estabe-
lecidas ao longo da prática da modalidade fazem com todos conheçam 
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os pontos fortes e os pontos fracos uns dos outros, independente de se 
encontrarem dentro ou fora do jogo.

O Narrador 4, por exemplo, assim se expressou a esse respeito:

[...] eu acho muito interessante por que aqui na 
rua eu sou o rei dela, enquanto na quadra eu não 
tinha o mesmo prestigio, adoro isso.

O título de “rei da rua”, que ele atribui a si mesmo, motiva-o, 
mas tem a consciência de que se estivesse em outro contexto (o voleibol 
de quadra, por exemplo), não teria a mesma notoriedade.

Sobre isso explica Bourdieu (1993, p. 90): “Para que um campo 
funcione, é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para 
disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no conhecimento e no 
reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de disputas etc.”.

No vôlei de rua, a disputa pelo domínio do poder no campo 
social, ou subcampo esportivo, a rua no esporte seduz e integra os parti-
cipantes, jogadores e atletas por meio de suas regras e coerências próprias. 
Então, para se inserirem no jogo, eles têm de dividir comportamentos e 
atitudes conformados ao próprio jogo. O campo social, no caso, a rua, 
é um espaço frequentado por esses agentes e com o qual estes mantêm 
uma relação de pertencimento, sendo determinado por particularidades 
e consentimentos (LIMA, 2018).

Nesse sentido, os jogadores compartilham habitus, termo defi-
nido por Bourdieu (2011) como a condição condicionante do campo, 
significando que os participantes, jogadores e atletas que não têm as 
particularidades ou não conseguem se adaptar ao habitus para conviver 
em grupo revela não fazer parte do meio e, sendo assim, é excluído do 
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campo. “O habitus é essa espécie de senso prático do que se deve fazer em 
dada situação - o que chamamos, no esporte, o senso do jogo [...].” (p. 42).

Os relatos também nos trouxeram referência à prática esportiva 
como meio de alcançar uma vida saudável, o que fica claro nas pala-
vras do Narrador 1:

Olha, primeiramente eu vim aqui para...mais... é pra 
mim tá me exercitando, entendeu. Porque hoje em 
dia, se você fica parado é perigoso você ter um AVC, 
entendeu. Então se você está praticando um espor-
te... qualquer esporte.

Ainda, percebemos que os praticantes do vôlei de rua vivenciam 
sentimentos diferentes para fazeres comuns ao jogo e mediados no mesmo 
ambiente, que, desse modo, é perpassado por interesses distintos ou confli-
tuosos. Essa talvez seja uma das mais impressionantes facetas da modalidade.

Em relação às mediações culturais estabelecidas entre os agentes 
participantes do vôlei de rua, a análise dos relatos nos conduz a Barbero 
(1997), de acordo com quem o massivo não anula o popular na produ-
ção da cultural. Ao contrário, elementos da dimensão popular, como o 
vôlei de rua, conseguem se infiltrar no massivo, mantendo sua tradição e 
cultura, o que resulta na constituição de uma mistura cultural, com valo-
res, crenças e formatos que, não raro, se opõem.

A partir dessa constatação, o autor enfatiza as inter-relações que 
tecem emissores e receptores e os fatores intervenientes nessas reciprocida-
des, bem como nas formas de apropriação e (re) significação de sentidos 
que frequentam a pluralidade dos discursos contemporâneos (LIMA, 2018).
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Os significados da rua para os praticantes do vôlei de rua

Por meio destas questões, “O que o vôlei de rua significa para 
sua vida?”, “Quando eu falo a palavra rua, descreva o que vem à cabeça? 
e “Quais significados a rua tem na sua vida ou do esporte?”, buscamos 
entender o significado desse campo social como espaço de mediações 
culturais e os significados e sentidos da prática do vôlei de rua na vida 
agentes/praticantes.

Adiantamos que identificar e analisar as principais mediações 
culturais que permeiam o vôlei de rua não são uma tarefa fácil. O Narra-
dor 4, por exemplo, aponta em sua fala uma diversidade dessas mediações, 
que as tornam tão importantes por apontar inúmeros caminhos distin-
tos, mas convergentes para um único objetivo, a saber, fazer do vôlei de 
rua palco e mediador das manifestações das várias culturas:

Me lembro da rua como um momento de lazer e 
diversão, eu brincava muito na rua, meus melho-
res amigos hoje são meus vizinhos da infância, nos 
lembramos tanto das nossas brincadeiras de rua, 
falar ou pensar na rua e lembrar dos melhores mo-
mentos da minha vida, e hoje voltar para rua jo-
gando um esporte que eu tanto amo é incrível, te-
nho hoje muito respeito pela rua, hoje não é como 
antes, temos medo de estar na rua, mas o vôlei de 
rua fez com que eu relembrassem minha infância, 
encontrei muitos dos meus amigos voltando a jo-
gar vôlei de rua, não quero deixar de jogar na rua, 
hoje levo meus filhos, minha esposa para os jogos, 
meus filhos adoram, por que normalmente não 
deixamos eles ficarem na rua sozinhas, e através do 
vôlei de rua posso fazer isso. [...] ah! “hoje eu até 
ganho dinheiro jogando, melhor ainda”.



327

Cuiabá 300 anos 

O entrevistado relembrou a rua como um espaço de lazer e diver-
são, buscando na memória a infância, as brincadeiras e os amigos que 
atualmente continuam sendo amigos e vizinhos. Ademais, refletiu que 
voltar à rua, hoje, apesar de lhe trazer preocupação e medo, vale a pena, 
pois ali pode jogar vôlei de sua adoração, encontrar os amigos, reunir a 
família e, mais ainda, poder ganhar dinheiro com as vitórias acumuladas 
nas etapas disputadas.

O Narrador 3 tem uma visão da rua contrária essa do Narrador 4:

[...] a rua me lembra o ir e vir, de acesso rápido, na 
minha infância não pude ficar muito na rua, morava 
em apartamento não tive essa chance, mas jogar na 
rua me fez perceber o quanto a rua tem várias fun-
ções, e aqui somos famosos, as estrelas, sempre temos 
público assistindo.

Percebemos nesse relato que a rua é concebida com fins utilitários, 
de “acesso rápido” ao “ir e vir” de pessoas, carros. O depoente, um jogador 
de voleibol de quadra, também explicita que, tendo vivido uma infância 
limitada pelo medo da violência nas ruas, se surpreendeu ante a oportuni-
dade de participar de uma etapa de vôlei de rua, devido às múltiplas funções 
que esta pode desempenhar enquanto espaço de manifestações culturais.

Espaço de “liberdade” e “prisão”, de crianças “carentes”, de reali-
zação de atividades ligadas à saúde e ao lazer, todas essas são expressões 
denotativas dos sentidos da rua para o Narrador 5:

Ai é uma coisa muito profunda, né. É rua, eu acho 
que hoje, é uma das coisas, inclusive, músicas, até 
com a palavra rua, ela nos dá um... entendimento 
ai, de tanto de liberdade como de prisão, né. Por-
que se você pega, por exemplo, igual nós tamos con-
versando sobre este cunho de, de pessoas que podem 
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ser estabelecidas ao esporte e que podem praticar 
o esporte, não só essas pessoas que são menores ca-
rentes ou talvez pessoas que são delinquentes, mas 
pessoas normais mesmo. Pessoas da sociedade eles 
podem vim também a praticar o esporte, o vôlei 
de rua e o vôlei de quadra, o vôlei de areia, mas es-
pecificamente o vôlei de rua é nossa vontade, por-
que eles também vão estar fazendo um bem terrível 
prás suas vidas. Eles vão está fazendo um bem prá 
saúde quem pratica esporte, voltando a falar, tal-
vez vá adoece mas a demora é maior de quem não 
pratica, você entende. Cientificamente até inclusi-
ve a comunidade médica, ela nos explica isso, que 
quando você prática exercício físico o seu corpo 
produz a água oxigenada dentro da corrente san-
guínea. Ela consegue a [...] matar células propicias 
a serem cancerígenas, então quer dizer, é um bem 
terrível prá quem pratica qualquer tipo de esporte, 
entendeu. Não importa se é vôlei, futebol de salão 
ou se é basquete ou qualquer um. Vai ser benéfi-
co prá nossa resistência, prá nossa saúde. Eviden-
te, com responsabilidade porque se você também 
prática de qualquer maneira, vai ser maléfica, en-
tendeu. Então, tem de ser de certa forma com al-
guma orientação, por isso que eu acho que deve-
ria virar lei, porque se vira lei. A lei tem coisas a 
respeitar também, não é de qualquer jeito, enten-
deu, prá pessoa também não se lesionar, não vim 
ter um problema, né. Crianças não ficar até tarde 
da rua envolvida só com isso, né. Larga de estu-
da, prá... prá... poder ter envolvimento só com isso. 
Então seria superinteressante se a gente conseguis-
se que isso virasse um projeto de lei, entendeu. Eu 
me dou totalmente se for prá lutar a respeito dis-
so dai, entendeu.
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Para o mesmo entrevistado, a rua tem diversos significados e 
sentidos, desde lugar de pessoas “desocupadas” a espaço de lazer, diversão, 
socialização e expressão das emoções:

A todo mundo fala assim, mas porque vôlei de rua. 
Volei de rua não tem, eu conto, tem os dois lados, 
aquele trabalho que você faz um mês antes prá che-
gar no nível, que é fazer divulgação que é ir na im-
prensa, ir ná rádio, ir na Semov, prá trancar a rua, a 
gente vai na polícia pra pedir coisa... você tem de ar-
rumar, corre atrás dos matérias, prá você poder fazer 
o serviço e... Ah! Bom, rua no aspecto social já a edu-
cação nossa que fala assim, rua é lugar de coisa que 
desocupado, de quem não tem o que fazer, mas pra 
nós dentro do vôlei. Volei de rua é um lazer, é uma 
forma de a gente extravasa um pouco todas as coi-
sas da semana, você vai lá de você extravasa, de você 
jogar prá fora todas as coisas, as agruras da semana 
que você passa.

Por meio das narrativas dos participantes, jogadores e atletas, veri-
ficamos que eles se empode ao tomar para si o espaço da rua, no entanto, 
no caso específico do volei de rua, essa lógica se inverte: a autoridade passa 
a ser o jogador.

O Narrador 1 relatou sua trajetória e sua vasta experiência na moda-
lidade do voleibol de quadra e no acompanhamento do início do vôlei de 
rua em Cuiabá e região metropolitana. Nesse contexto, apontou a difi-
culdade de dar continuidade a um projeto da AEVR sem a presença do 
seu idealizador, Délio Lima, que no início de 2015 veio a falecer, tendo o 
vôlei de rua entrado em decadência. Destacou, ainda, que Lima, além de 
adorar o esporte, articulava muito bem as relações entre patrocinadores, 
meio político e jogadores e que, no final daquele mesmo ano, um grupo 
de jogadores e árbitros se encontram para homenageá-lo com um torneio 
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comemorativo. Participaram do evento 36 trios, isso representando uma 
demanda superior à esperada, tanto que, em vez de acontecer em um 
dia, foi estendido para dois. O acontecimento foi o marco da história de 
resgate do vôlei de rua em Cuiabá. Em suas rememorações, o entrevis-
tado teceu importantes considerações sobre como e onde ocorreu uma 
das primeiras etapas da modalidade esportiva. Foi em Várzea Grande, 
em meados de 2005, quando um grupo de amigos e jogadores de volei-
bol de quadra decidiram fazer um torneio por eles denominado pirata, 
o qual passou a integrar o rol de jogos organizados e realizados não por 
intermédio de uma federação ou associação e sim de indivíduos inte-
ressados em jogar.

É importante retomarmos aqui a questão da mediação cultu-
ral, sublinhando sua função de viabilizar a construção e a reconstrução 
de novas significações por meio de interações, contatos, sensibilizações, 
apreciações, participações e críticas, como expresso nestes relatos:

[...] entendo que a rua ela é mediadora de vá-
rios aspectos culturais da sociedade contemporâ-
nea, ela sempre foi mais em especial hoje ela se 
torna mediadora de vários aspectos, muitas vezes 
a gente pensa que a rua é espaço apenas de trânsi-
to e esquece que a rua também é um espaço de la-
zer. (Narrador 1).

[...] aí trazer para rua o vôlei é fazer da rua um es-
paço mais democrático. (Narrador 2).

Robert Ott (1997, p. 112) defende que, na Educação, os conteú-
dos de arte podem ser associados a temas sociais e culturais, entre outros, 
visto que a “[...] arte é um poderoso e significativo meio de comunica-
ção na sociedade contemporânea.” Nessa perspectiva, acreditamos que 
o esporte, em nosso caso, o vôlei de rua, pode constituir um espaço 
para ações/práticas/atitudes que possibilitem a análise, a compreensão, a 
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intervenção, a interpretação e o restabelecimento de referências dos códi-
gos culturais da sociedade pós-moderna.

Na visão de Lima (2018), a identificação da sociedade contempo-
rânea e suas relações sociais medeiam os variados aspectos da cultura local 
ou da rua, permitindo-nos constatar, na diversidade de depoimentos dos 
agentes entrevistados, que a utilização da rua foi apresentada como espaço 
democrático, servindo, conforme a escolha de cada indivíduo seja para o 
lazer, para ir e vir, seja para a prática do vôlei de rua. Por conseguinte, esta se 
configura como uma modalidade esportiva igualmente democrática, sendo 
praticada, por uns, com fins de lazer e, por outros, com fins de disputa. 
No interessante relato do Narrador 1, citado há pouco, ele historiou as 
circunstâncias do surgimento do vôlei de rua em Cuiabá e região metro-
politana e descreveu o seu entendimento sobre a difusão da modalidade.

Identificamos que os aspectos mediadores dessa prática vão além 
do exposto naquelas quatro linhas em que a fala do entrevistado figura 
transcritas. Referimo-nos aos significados da retomada do vôlei de rua para 
vários participantes, jogadores e atletas, que afirmaram estar muito feli-
zes devido aos benefícios do esporte, dentre os quais, alcançar uma vida 
saudável, estabelecer relações amigáveis entre os envolvidos e movimen-
tar a economia na comunidade pela qual o evento esportivo é recebido. 
Por outro lado, os conflitos e as disputas pelo poder produzem algumas 
contradições com relação à arbitragem, fazendo parecer que é inerente ao 
ser humano querer sempre vencer. O narrador 2 corrobora de que as regras 
do jogo depende da configuração dos atores sociais envolvidos no vôlei de 
rua quando destaca que o funcionamento das regras da rua depende de um 
acordo antecipado entre as partes, os jogadores, organizadores e árbitros:

[...] o vôlei de rua ele tem suas regras próprias e pode 
inclusive, ser alteradas, né. Dependendo do que é 
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acordado antes, entendeu. Para que fiquem mais 
limpa assim a brincadeira ou a competição, o tor-
neio. (Narrador 2).

O mesmo depoente evidenciou, no registro a seguir, as diferenças 
entre o voleibol de quadra e vôlei de rua quanto às regras delimitadoras 
do espaço de jogo, bem como expressou as dificuldades enfrentadas para 
se adaptar a esses aspectos:

O vôlei de quadra ele tem uma denotação da mar-
cação, o tamanho, a espessura, o tamanho da qua-
dra, né. Ela é um pouco maior, né. Até porque 
jogam mais atletas, são seis atletas no ... vôlei de 
quadra e... no vôlei de rua são três, geralmente é 
trio, né. Inclusive, nós até fizemos algumas suges-
tões outras vezes, para ser de quarteto mas fica pe-
queno a rua, já não fica tão legal. Então essa é uma 
das diferenças. Existem outras diferenças na mar-
cação, né. A lei que faz na hora ali, a regra que é 
acordado antes de acontecer a brincadeira ou até 
mesmo no torneio, é acordado ali, não pode con-
duzi a bola de uma maneira que lá no jogo, na qua-
dra é diferente, né. Igual no vôlei de... areia, por 
exemplo, a maneira de você levantar é diferente, 
você não pode tocar de mão aberta, você tem de 
fechar a mão para tocar na bola, senão é condu-
ção. Então são algumas dessas é... regras que são 
diferentes também no vôlei de rua, né. Ali você a... 
marcação é um meio fio, lá na quadra é a linha pin-
tada, né. Então tem algumas diferenças assim no 
vôlei de quadra. (Narrador 2).

Vemos que a marcação da linha demarcatória do espaço de jogo 
coincide com o meio fio. A esse respeito, podemos ressaltar que, por mais 
inapropriada que seja a rua para o desenvolvimento dessa modalidade 
esportiva, poucas são as lesões graves decorrentes de sua prática. Muito 
comuns são apenas os episódios em que jogadores sentem dificuldades 
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para respirar, pois o espaço é aberto, exposto ao sol, vento e chuva. Isso, 
no entanto, não constitui motivo de interrupção do jogo (LIMA, 2018).

Dentre os entrevistados, foi o Narrador 1 que descreveu mais precisa 
e enfaticamente a força das mediações culturais e os fatores mediadores, 
como o tempo, o espaço, os atletas, o ambiente e os interesses diversos, 
haja vista a maioria dos participantes, tanto jogadores quanto organizado-
res, hoje adeptos do vôlei de rua, serem oriundos do voleibol de quadra.

O vôlei de rua em Cuiabá foi tratado neste texto como fenômeno 
sociológico. Procuramos desvendar os componentes mediadores dessa 
modalidade esportiva, bem como identificar os interesses de seus praticantes 
evidenciando, ademais, as histórias de vida de agentes sociais que cons-
truíram uma trajetória de lazer ao ocupar espaços comunitários, bairros e 
ruas do centro urbano da capital mato-grossense. Ainda, nos propusemos 
traçar o perfil dos praticantes do esporte, diferenciá-lo do vôlei de quadra 
e analisar as formas de sociabilidades e disputas firmadas em torno dos 
eventos e jogos de vôlei de rua.

Deparamo-nos com percepções interessantes acerca dos aspec-
tos mediadores do vôlei de rua em Cuiabá. Com base em cada narrativa 
colhida dos agentes entrevistados, destacamos que essa prática social, no 
tempo presente, evidencia percursos culturais diversos.

Conduzidos pela questão inicial, “Quais estratégias delineiam as 
maneiras de fazer o Vôlei de Rua na cidade de Cuiabá e no Mato Grosso?”, 
desvendamos, por meio dos relatos orais desse conjunto de agentes, o 
começo da prática esportiva, desde a fundação da associação de vôlei de 
rua, e as mediações ali evidenciadas para, então, entendermos as diversas 
maneiras pelas quais relacionar os participantes, jogadores e atletas e a rua. 
Rendeu-nos uma percepção ainda mais aprofundada observar a intensa 
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participação da comunidade no entorno das etapas de vôlei despertan-
do-nos, por exemplo, para o fato de que, nos dias de jogos, a vida na 
rua dota a comunidade de outro ritmo e quebra o cotidiano da rotina 
caseira, além de transformar outras rotinas, que a rua completa com 
algo diferente e novo em ambiente tão familiar. Sublinhamos, sobre-
tudo, os relatos que começaram com a idealização dessa versão híbrida 
do voleibol e se aproximaram do momento atual, de maneira que cada 
entrevistado pôde, ao menos por alguns minutos, parar e refletir sobre os 
fatos mediadores da prática de vôlei de rua, ora por lazer ora por disputas, 
e as relações disso advindas. Muitos sentimentos se enviesaram nessas 
reflexões, com exceção da indiferença.

De fato, entre os entrevistados, apreendemos sentimentos de 
saudades da infância, alegrias, vitórias, derrotas, decepções, rivalidades, 
coragem e companheirismo, entre outros; só não de indiferença. Capta-
mos, também, uma relação de afetividade com o vôlei de rua na cidade 
de Cuiabá e região metropolitana. E cada qual expressou amor pela 
própria história de vida, apontando os ganhos, primeiro, com o volei-
bol de quadra e, hoje, com o reencontro do vôlei de rua. Esse fato ficou 
explícito nos relatos de alguns participantes que revelaram o desejo de 
que as etapas continuassem, além de outras manifestações da cultura 
popular, para levar vida nova às ruas, novas maneiras de fazer o cotidiano. 
Novas devido à (trans) formação de outro território em consequência dos 
embates socioesportivos. Nesse contexto, notamos que a conectividade 
ultrapassa as demarcações territoriais e sociais, cujo laço de manutenção 
reside nas diferenças, que são múltiplas, desde as maneiras cotidianas de 
fazer o vôlei de rua às aceitações de grupos sociais distintos, das diver-
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sidades religiosas e de gênero, marcadas, por exemplo, pela presença de 
alguns jogadores homossexuais.

Nos relatos podemos perceber claramente as diferenças entre os 
discursos: uns mais conservadores ou resistentes; outros mais receptivos ao 
desconhecido, ao novo. Entretanto, em ambos os casos, o fio condutor de 
todos os conflitos, provocador da ruptura ressignificante, reside naquele 
ato de expor publicamente o nome de jogadores que, antes, na quadra, não 
tinham nenhuma relevância e, no ambiente da rua (vôlei de rua), haviam 
se tornados os reis desse espaço social. Se ali existiu alguma hierarquiza-
ção, ela residia na “habilidade”, porque todos os agentes – em geral e com 
poucas exceções – provinham de um quadro socioeconômico que os situ-
ava num mesmo nível, mantendo, assim, o mesmo capital simbólico.

Voltando um pouco à história do espaço de lazer, vemos que as táti-
cas de jogo social foram passando, de período em período, por atividades 
variadas. Como exemplo, houve uma época de evidência da atividade de 
vôlei de areia, outra do futevôlei, depois foi o vôlei de rua que alcançou 
certa notoriedade e passou a fazer parte da história cuiabana nesse esporte. 
Então, têm estimulado o surgimento e a manutenção da economia local, 
a venda de produtos alimentícios e principalmente as inter-relações pesso-
ais entre os diversos agentes. Pelos relatos colhidos, sentimos que o vôlei 
de rua em Cuiabá vem ressurgindo, ainda que timidamente, por meio de 
um ou outro agente esportivo mantém as etapas e as mediações culturais 
na teia cultural, que, seguramente, haverá de possibilitar novas relações de 
força como estratégia de permanência dos jogos de poder social existentes 
na rua. Talvez filhos e filhas, netos e netas, desde já, estejam se prepa-
rando para o retorno à rua, àquelas diversas comunidades, em busca de 
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novas maneiras de fazer e resolver seus conflitos, tendo por apito inicial 
a vontade de (re) começar.

Talvez, uma vez mais, assim o esperamos, a prática socioesportiva 
do vôlei de rua sirva de mediadora silenciosa ou gritante a ramificar as 
infinitas possibilidades de ser, estar e utilizar a rua como espaço de mani-
festações culturais e mediadas. Nesse sentido, destacamos a necessidade 
de ações de divulgação e incentivo de políticas públicas que atendam 
as demandas das comunidades relativamente a modalidades esportivas 
contemporâneas. Em especial, o vôlei de rua, para o que contribuiriam os 
diversos relatos orais dos agentes protagonistas de sua prática em Cuiabá.
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DO ESTÁDIO GOVERNADOR 
JOSÉ FRAGELLI E SUA RELAÇÃO IDENTITÁRIA 

ESPORTIVA COM A POPULAÇÃO CUIABANA1

Fabiana Cristina de Lima

Francisco Xavier Freire Rodrigues

Trazer à cena informações sobre determinado local, o estádio 
Governador José Fragelli – Verdão, que no trajeto dos 34 anos de sua 
presença na paisagem de uma cidade, Cuiabá/MT, estando a serviço de 
grandes eventos esportivos ligados ao futebol, isso incide na tentativa 
de ultrapassar o campo de mero registro e adentrar âmbito da pesquisa. 
De fato, pois que é essa a via pela qual se desvenda tal espaço como um 
elemento constituidor de identidade, de maneira que, a partir dele próprio, 
representando uma marca expressiva no desenvolvimento do esporte 
local, se possa acender a formação da consciência histórica. Neste texto, 
sustentamo-nos em Marc Augé (1994, p. 73) para entendermos a ideia 
de lugar como um que, a partir da experiência, impulsiona as relações e 
afeições nele e a partir dele constituídas, ascendendo ao status de lugar 
por “[...] se definir como identitário, relacional e histórico.”.

É com essa intenção que neste artigo nos propomos delinear as 
aproximações entre o torcedor cuiabano e o cenário futebolístico local, 
a fim de retratar a história decorrente da edificação do estádio até a sua 
total demolição, bem como identificar seus traços de relação com a iden-
tidade esportiva da população cuiabana.

1 Texto integrante da tese de doutorado intitulada Do “Verdão” à Arena Pantanal: a cir-
culação da identidade futebolística em Cuiabá, a qual se encontra em fase de elaboração.
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Idealizado a partir de uma demanda local espontânea2, já no ano 
de 1970, o estádio Verdão, assim chamado inicialmente, foi pauta de 
intensa discussão pelo poder público estadual e municipal e, desde então, 
foi ganhando força nas intenções da população cuiabana, que, ansiosa, 
alimentava a esperança de muito brevemente ver o projeto de edificação 
do estádio tornar-se realidade3.

Em 08 de julho de 1970, anunciou-se4 em um dos principais peri-
ódicos de circulação na capital, o Equipe, que os estudos para a construção 
do estádio, já conhecido popularmente pelo nome Verdão, se encontravam 
bem adiantados. Na notícia, informou-se também que no dia anterior ao 
da publicação, dia 07, houve uma reunião entre o presidente da Federação 
Mato-Grossense de Desportos (FMD), o economista Agripino Bonilha 
Filho (1970-1975), e o então governador do Estado, o engenheiro Pedro 
Pedrossian (1966-1971), sinalizando a anuência para os preparativos dos 
procedimentos de empréstimo a ser feito na Caixa Econômica Federal (CEF) 
e reafirmado o suporte para a edificação do novo estádio, que seria prestado 
pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), como foi comprome-
tido pelo seu então presidente, o senhor João Havelange (1958-1975).

A essa altura dos acontecimentos, a população ansiava por um 
estádio maior e mais moderno, e a construção da nova praça esportiva 
de Cuiabá não podia mais esperar. Isso repercutia em constantes matérias 

2 Utilizamos o termo demanda espontânea para indicar o surgimento de um espaço/lo-
cal a partir da necessidade dos desportistas regionais da época. No caso deste texto, a 
demanda por um espaço de jogo maior, mais bem estruturado ou mais adequado à re-
alização de competições de futebol.

3 A primeira notícia sobre o assunto e com a qual tivemos contato trouxe o enunciado 
“‘Verdão’ foi discutido em Assembleia”. A publicação consta do extinto jornal Equipe, 
em sua edição de número 430, datada de 08 de maio de 1970.

4 Por meio da matéria intitulada “Vem aí o ‘Verdão’”, informou-se a população sobre a 
reunião entre as autoridades estaduais responsáveis pelas primeiras articulações do es-
tádio Verdão.
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jornalísticas publicadas nos principais jornais daquele tempo, as quais 
seguiram sendo noticiadas ao longo do período de articulação e de 
início das obras, bem como durante o processo da edificação até a inau-
guração do Verdão, em todas as etapas demonstrando incisivamente o 
interesse e a necessidade da capital mato-grossense por uma nova “casa” 
para o futebol local.

Os estádios de futebol de Cuiabá na década de 1960

Do registro histórico sobre o primeiro contato da população 
cuiabana com o futebol, temos no ano de 1905 o marco da introdu-
ção dessa modalidade esportiva na capital mato-grossense, trazida pelo 
padre Antônio Maria Malan, que, retornando de uma de suas viagens a 
São Paulo, trouxe consigo duas bolas de futebol e informações sobre as 
condições para a prática do esporte. Integrante da expedição missionária 
de Mato Grosso e atuante no Colégio Salesiano São Gonçalo, o padre 
Malan disseminou o futebol entre os estudantes salesianos e tornou essa 
instituição educacional o espaço inaugural de realização de jogos de fute-
bol (PÓVOAS, 1983).

Nesse contexto, os mato-grossenses ganharam outra atração de 
natureza contemplativa e de prática coletiva, o futebol, que caiu nas boas 
graças da população e passou a dividir espaço com as touradas que já 
ocorriam no Campo D’Ourique, popularmente conhecido como Largo 
da Forca, situado na rua Barão de Melgaço, local que atualmente sedia 
a Câmara Municipal de Cuiabá.

O primeiro confronto oficial entre duas equipes de futebol na 
cidade – Cuiabá Foot-ball Club vesus Internacional Foot-ball Club 
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– aconteceu em 15 de novembro de 1913 no Campo D’Ourique. (FOOT-
-BALL, 1913, p. 2).

Esse “match de football”5 pioneiro aconteceu por ocasião dos feste-
jos comemorativos da Proclamação da República, tendo sido acompanhado 
por um numeroso grupo de pessoas, incluindo o então governador de Mato 
Grosso Joaquim Augusto da Costa Marques (1911-1915) e demais auto-
ridades do Estado. Era uma tarde de sábado, quando a partida teve início 
às 17 horas e 05 minutos, sagrando-se campeão na disputa o time Cuiabá 
Foot-ball Clube, por 03 gols a 0. Esse placar foi considerado razoável na 
opinião da imprensa escrita reconhecendo-se o valor positivo da iniciativa 
dos jogadores da primeira equipe desse gênero esportivo, o Cuiabá Foot-

-Ball Clube, fundado entre agosto e setembro de 1913, de ter introduzido 
de maneira organizada em disputa o esporte futebol em Cuiabá.

Devido às limitações estruturais do local em que se realizou esse 
primeiro jogo oficial da história de Cuiabá, ficou a cargo dos próprios 
interessados em assistir e prestigiar a partida iminente que providencias-
sem suas acomodações. Essa demanda foi anunciada na matéria intitulada 

“Entre os dois clubes de foot-ball”, veiculada no jornal O Debate, edição 
de 15 de novembro de 1913, que informou a necessidade do público de 
encaminhar cadeiras para o local uma hora antes do início do jogo, tendo 
a diretoria do Cuiabá Foot-ball Club organizado uma comissão para rece-
ber os assentos e marcar os lugares. Chamar a população para estimular a 
primeira disputa já denotava a boa organização das equipes, porém a neces-
sidade de os torcedores providenciarem a própria acomodação denunciava 
a precariedade do local.

Outros espaços também compuseram o cenário de jogos antes que 
a capital mato-grossense tivesse um espaço próprio para o desenvolvimento 

5 Denominação utilizada à época para se referir ao jogo de futebol.



344 345

Projeto Ouro & Mel

da prática. Tal foi o caso do campo do largo do Arsenal de Guerra e o 
campo da Praça General Mallet, em cujo local posteriormente foi cons-
truído o nosso primeiro estádio de futebol.

Ao verificarmos as circunstâncias de ocorrência das primeiras mani-
festações de futebol em Cuiabá, constatamos que esse gênero esportivo 
surgiu das “peladas” em campos de várzeas, despertando grande inte-
resse na população local, e se desenvolveu até ser organizado em clubes.

Contudo, a trajetória dessa modalidade esportiva na capital seguia 
“sem rumo e sem apoio” e, apesar da melhoria oriunda da organização 
dos times em clubes, carecia de “suporte financeiro e a estrutura indis-
pensável à sua sobrevivência” (CAMPOS, 1983, p. 16). Entendemos por 
estrutura exatamente um local apropriado para a realização dos jogos. 
Disso dependia, pois, o futuro do futebol em todo o estado de Mato 
Grosso a partir do que começava a se delinear o contexto de surgimento 
da primeira demanda local espontânea por um estádio que acompanhasse 
e viabilizasse o crescimento desse gênero esportivo em nossa cidade.

Foi assim que, dos campos de várzeas ao Estádio do Comércio, o 
primeiro de Cuiabá, localizado na avenida Getúlio Vargas, o jogo de futebol 
deslocou-se para outro ponto da cidade como possibilidade de ampliar a 
difusão do esporte mediante a realização de campeonatos oficiais como 
o primeiro Campeonato Mato-Grossense de Futebol, disputado na cate-
goria amador em 31 de janeiro de 1943. O evento ocorreu já vinculado 
à FMD, fundada em 26 de maio de 1942 e presidida inicialmente pelo 
senhor Alexandre Arddor Filho (1942-1946), responsável por legalizar 
a entidade, registrando-a no Cartório de 1º Ofício de Cuiabá em 11 de 
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janeiro de 1943, e por criar seu primeiro Estatuto Oficial, registrado no 
Diário Oficial (DO/MT) em de dezembro de 1943.

 Antes disso, até o ano de 1942, as competições de futebol ocorri-
das no estado de Mato Grosso eram organizadas pelas ligas esportivas de 
cada cidade que, por se simpatizarem com o esporte e devido à ausência 
de uma entidade oficial no Estado, se propunham a promover competi-
ções entre os clubes de futebol já fundados à época.

Na capital mato-grossense, em razão da proximidade da finalização 
das obras do primeiro estádio, os diretores esportivos segundo nos informa 
Manoel Soares Campos (1983, p. 20), interessados em criar “[...] um órgão 
que dirigisse e orientasse o esporte em Cuiabá e o conduzisse aos seus glorio-
sos destinos [...]”, promoveram duas reuniões e fundaram em 11 de junho 
de 1936 a Liga Esportiva Cuiabana (LEC), que foi presidida pelo desem-
bargador José Vieira do Amaral, eleito por unanimidade pelos membros das 
seguintes entidades esportivas constituídas sócias fundadoras da LEC: Clube 
Esportivo Feminino; Mixto Esporte Clube; Esporte Clube Pelote; Esporte 
Clube Formoso; Comércio Esporte Clube; Americano Futebol Clube; Clube 
Esportivo Dom Bosco; Esporte Clube Paulistano; Esporte Clube Destemido; 
e Associação Atlética Tipográfica.

Em face da quase inexistência de registros sobre a edificação do Estádio 
do Comércio, a única fonte de que dispomos é o livro intitulado Reminiscência 
do futebol cuiabano – Comércio Esporte Clube suas realizações e participação 
nas decisões pelo engrandecimento do esporte em Cuiabá, de autoria de Manoel 
Soares de Campos. Publicada no ano de 1983, a obra traz como assunto 
principal o percurso do futebol cuiabano entre os anos de 1935 e 1941.

O autor informa o maior empenho para a construção do Estádio do 
Comércio, inaugurado em 07 de setembro de 1936, partiu dele próprio, à 
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época ocupando o posto de presidente do Comércio Esporte Clube, fundado 
em 10 de agosto de 1931.

Imagem 1 – Campo do Estádio do Comércio/Campo do Bosque Municipal

Imagem 2 – Arquibancada do Estádio do Comércio/Campo do 
Bosque Municipal

Fonte: Futebol no Estádio (14 maio 2018).
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Conforme Campos, o primeiro estádio de Cuiabá pertencia ao Comér-
cio Esporte Clube, ao qual foi doado o local em que se edificou o Estádio do 
Comércio. A doação foi feita pelo então governador Mário Corrêa da Costa 
(1926-1930, 1935-1936), já em seu segundo mandato, via o Decreto n. 
42, oficializado em 23 de dezembro de 1935 e que trata, em seu artigo 
primeiro, da cedência gratuita ao Comércio Esporte Clube do terreno 
localizado na Praça General Mallet, antes de propriedade do estado de 
Mato Grosso, para construção de um campo de futebol que atenderia a 
sociedade local como uma praça de esportes.

Em 1939, 04 anos após a cedência do imóvel, o Presidente da 
República, senhor Getúlio Vargas (1930-1945), decidiu revogar a doação, 
via o Decreto-lei n. 314, de 16 de novembro de 1939, e retornar ao domí-
nio do Estado a área na qual fora construído o Estádio do Comércio. Por 
causa dessa decisão, Mato Grosso suspendeu por dois anos a realização do 
Campeonato Estadual de Futebol, que retornou em 1941 com a inaugura-
ção do Estádio do Bosque Municipal, no mesmo espaço do anteriormente 
denominado Estádio do Comércio (CAMPOS, 1983).

No entanto, as ocorrências de atividades esportivas relacionadas às 
competições de futebol nesse estádio ficaram bastante restritas a partir do 
ano de 1944, quando, anexo àquele local, foi inaugurado o Liceu Cuiabano, 
denominado atualmente, por meio do Decreto n. 1.826, de 11 de outubro 
de 2000 (CUIABÁ, 2000), Escola Estadual Liceu Cuiabano Maria de Arruda 
Muller. A construção desse estabelecimento de ensino impactou a realização de 
campeonatos no Estádio do Bosque Municipal, pois inviabilizou o acesso dos 
jogadores e dos espectadores/torcedores ao seu interior, o qual ficou vinculado 
à escola. Assim, as competições de futebol passaram a ser disputadas, também, 
no Campo do Arsenal, um campo de futebol com estrutura física limitada 
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apenas ao próprio gramado e que, tempos depois, cedeu espaço para a cons-
trução daquele que se tornou o segundo estádio de futebol cuiabano.

Dessa ocorrência surgiu a segunda demanda local espontânea para 
a construção de um novo estádio para a comunidade cuiabana, tendo sido 
nesse contexto que se iniciaram as conjecturas para edificação do segundo 
estádio de futebol de Cuiabá, apresentado, em 1952, aos citadinos com a 
denominação Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra – o Dutrinha.

Sua construção começou efetivamente em 02 de fevereiro de 1950, 
quando o então prefeito de Cuiabá, senhor Leonel Hugueney (1947-1951), 
procedeu à doação, com esse fim, de um terreno de 25.650 m² (vinte e cinco 
mil, seiscentos e cinquenta metros quadrados), localizado na rua Joaquim 
Murtinho, bairro Porto, para a FMD, presidida à época pelo senhor José 
Monteiro de Figueiredo (1950-1954).

De posse do terreno, a federação precisava captar recursos para a 
edificação do estádio, tendo o presidente da entidade conseguido subsídios 
no valor de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) do general Eurico 
Gaspar Dutra, presidente da República à época (1946-1951), graças ao 
intermédio do deputado federal de Mato Grosso, senhor João Ponce de 
Arruda (1945-1966).

Com isso, deu-se início ao delineamento da estrutura do novo espaço 
de jogo da cidade, projetado para se tornar uma réplica do estádio Maracanã 
em atendimento às solicitações do senhor presidente da República, cuiabano 
de nascimento que foi homenageado emprestando seu nome à nova praça 
esportiva (OLIVEIRA JUNIOR, 2007).

Há que se destacar que Gaspar Dutra era um aficionado por 
futebol e, durante a sua gestão, trouxe para o Brasil uma das edições do 
Mundial de Futebol, a Copa do Mundo da Federação Internacional de 
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Futebol (FIFA) de 1950, para cujo evento construiu o maior estádio de 
futebol do Brasil, o Estádio Mário Filho, ou Maracanã, inaugurado em 16 
de junho de 1950 na cidade do Rio de Janeiro, tendo servido de modelo 
para o projeto arquitetônico do Dutrinha.

No entanto, mesmo com os recursos captados, a recomendação 
presidencial para que a edificação tivesse características similares às do 
Maracanã não se concretizou. Relatos indicam que o presidente brasileiro, 
em 1952, esteve em Cuiabá para a inauguração do estádio e constatou 
que sua estrutura não fazia qualquer referência ao projeto inicial, ou seja, 
o Dutrinha não se assemelhava em nada ao estádio fluminense. Então, o 
ilustre presidente, expressando o seu desapontamento com o produto da 
obra, recusou-se a participar da cerimônia oficial de inauguração do está-
dio Eurico Gaspar Dutra (OLIVEIRA JUNIOR, 2007).

Contudo, mesmo apresentando instalações, em termos estruturais, 
inferiores ao projetado e tendo capacidade de comportar somente 07 mil 
pessoas, o segundo estádio de futebol da cidade de Cuiabá por muitos anos 
funcionou como o principal palco do futebol mato-grossense, sediando 
jogos memoráveis, como a partida entre as equipes Santos Futebol Clube e 
Mixto Esporte Clube, cujo placar foi de 05 gols a 01 para o Santos, dispu-
tada em 08 de abril de 1969 durante um torneio realizado por ocasião da 
comemoração do aniversário de 250 anos da capital do Estado. Aliás, essa 
foi a terceira atuação da equipe de futebol do Santos nos gramados do 
Dutrinha, tendo as duas outras ocorrido em jogos realizados no mesmo 
estádio, respectivamente, em 08 de maio de 1965 e 13 de junho de 1966. 
Ambas as partidas foram disputadas com a equipe do Clube Esportivo 
Dom Bosco e contaram com a presença de uma das figuras mais ilustres 
do cenário futebolístico nacional e internacional, o jogador Edson Aran-
tes do Nascimento, o Rei Pelé, tornando-se um dos jogadores de expressão 
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mundial que marcou presença e deu “vida” ao gramado do Dutrinha. 
Foram anos de glória, até que em 1976 foi oficialmente inaugurado um 
novo estádio de futebol na cidade, maior e mais moderno.

Imagem 3 – Vista do Campo pela arquibancada principal

Imagem 4 – Arquibancada do Dutrinha em dia de jogo

Fonte Mixtonet (14 maio 2018).
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Vítima da ação do tempo, por um longo tempo o Dutrinha não 
recebeu as manutenções necessárias e, em estado de quase total deteriora-
ção, por diversas vezes foi interditado.

Sob o pretexto de preservá-lo, o senhor Emanuel Pinheiro, então 
vereador do parlamento cuiabano criou a Lei Municipal n. 2.761, de 25 de 
maio de 1990, na qual declara o Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra 
Patrimônio Histórico Municipal de Cuiabá, Mato Grosso. Ainda sob essa 
aspiração, em 12 de julho de 2011 foi assinado o Decreto de desapropria-
ção do estádio, condicionando-o à administração municipal do prefeito em 
exercício, o senhor Júlio Pinheiro, à época presidente da Câmara de Cuiabá, 
que ficou à frente da prefeitura deste município por um período de 15 dias 
(30/06/2011-15/07/2011), durante o período de licença prefeito eleito, o 
senhor Francisco Galindo (2010-2012) (JORDÃO; OLIVEIRA, 2011).

Até a data da desapropriação, o Dutrinha permanecia sob a posse da 
Federação Mato-Grossense de Futebol, Antiga Federação Mato-Grossense 
de Desportos6 (1942-1975), situação que foi justificada pela preocupação 
dos governantes municipais de que o estádio deixasse de existir por causa 
das dívidas contraídas e acumuladas no correr dos anos e que poderiam 
levá-lo a leilão, JORDÃO; OLIVEIRA, 2011).

Com esse ato, a gestão intentava tornar lucrativas as atividades 
realizadas no estádio, de maneira que este se tornasse autossustentável. 
Entretanto, o estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra ainda segue interdi-
tado e com a estrutura precarizada devido à falta de manutenção e demais 
investimentos necessários por parte dos setores públicos responsáveis.

6 Em 25 de maio de 1975, a Federação Mato-Grossense de Desportos passou a ser no-
minada Federação Mato-Grossense de Futebol (O ESTADO DE MATO GROSSO 
(24 maio 1975).
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De estádio em estádio – por um espaço de jogo em Cuiabá segundo 
a demanda do futebol mato-grossense da década de 1970

Preza-se que o Dutrinha “viu” ascender os mais notáveis clubes 
do Estado; deu suporte na realização de grandes jogos dos principais 
campeonatos locais, mesmo quando já existia o Estádio Governador 
José Fragelli – Verdão; dividiu a atenção do público e contribuiu para o 
desenvolvimento do esporte em Mato Grosso; “assinou” seu nome na 
história do futebol estadual. Porém, já não atendia as demandas da moda-
lidade esportiva, em estágio de franco crescimento, nem dos projetos 
de modernização da capital mato-grossense. As ocorrências advindas da 
estrutura precária do Dutrinha provocaram insatisfações e uma série de 
advertências sobre a ausência de um espaço de jogo de futebol compa-
tível com a importância de uma capital, ainda mais sendo esta o celeiro 
do futebol do Estado. Eis que surgiu aí a terceira demanda local espon-
tânea por um novo estádio na cidade de Cuiabá.

Tamanha era a aspiração pelo novo espaço esportivo, que a demora 
no início das obras e os anúncios de reforma do Dutrinha ecoava em tons 
de decepção. A imprensa escrita noticiava com acidez tais ocorrências e colo-
cava em dúvida as intenções do governador.

Na matéria intitulada “A farsa do Verdão”, publicada na edição 
de 07 de fevereiro de 1973 do jornal Equipe, atualmente depositado na 
Superintendência de Arquivo Público de Mato Grosso, serviu-se de meios 
metafóricos para manifestar sua posição acerca da promessa do governa-
dor do Estado, senhor José Manuel Fontanillas Fragelli (1971-1975), de 
entregar o estádio Verdão em seis meses. Tratando-a de ludibriosa devido 
ao anúncio do então presidente da FMD, senhor Agripino Bonilha Filho, 
sobre a ampliação do “estádio do Porto”, o periódico, com uma boa dose 
de ironia, congratulou o governador do Estado e o presidente da FMD ante 
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as “benécias” ao futebol mato-grossense, por meio dos seguintes trechos da 
matéria: “Obrigado, governador, pela sua dedicação. Pela sua promessa. Pelo 
seu amor a Cuiabá.”. Ao senhor Bonilha, em consideração ao seu anúncio de 
ampliação do estádio Dutrinha, assim se pronunciou: “Deus te abençoe pela 
grande solução para o nosso futebol... Deus te abençoe, pela construção de 
mais um lance nas arquibancadas [...]” (p. 3).

Entretanto, a estrutura deficitária não era o único motivo do anseio 
dos citadinos por um novo espaço de jogo, os quais, antes mesmo desse 
período de necessidades de recorrentes manutenções no Dutrinha, já se 
manifestavam solicitando a construção de outro estádio em solos cuiabanos.

Algumas dessas reivindicações também guardavam um quê de 
vaidade, haja vista ter sido inaugurado, em 07 de março de 1971, na cidade 
de Campo Grande, o Estádio Universitário7 Pedro Pedrossian, conhecido 
popularmente como Morenão, cujo nome lhe fora atribuído em deferên-
cia ao seu idealizador, o governador de Mato Grosso, ainda uno, legando 
à região Sul do Estado a sede do futebol estadual.

Não bastasse a restrita e frágil estrutura do estádio Dutrinha, cujas 
arquibancadas não comportavam o número de torcedores que compareciam aos 
jogos, dois quais grande número acabava ficando do lado de fora, havia também 
acirrada disputa entre as cidades de Cuiabá e Campo Grande, esta última 
com estrutura urbana mais desenvolvida do que a da capital mato-grossense.

Nesse contexto, a reivindicação por um novo estádio tornou-se mais 
incisiva após a inauguração do Morenão, “Afinal de contas, Cuiabá, não 

7 O Estádio Universitário Pedro Pedrossian foi construído no campus da Universidade Estadu-
al de Mato Grosso, instituição criada em 1962 e que, depois da divisão do Estado em dois, 
Mato Grosso e o outro Mato Grosso do Sul, foi federalizada, passando a denominar-se Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul, conforme a Lei Federal n. 6.674, homologada em 
05 de julho de 1979 (BRASIL, 1979).
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poderia ficar atrás em modernidade, e faltava um estádio de futebol à 
altura. O velho ‘Estádio Presidente Dutra’ o ‘Dutrinha’, já não compor-
tava mais uma cidade em pleno crescimento. O ‘inha’ precisava ser ‘ão’.”. 
(PORTELA, 2008 apud PEREIRA, 2013, p. 151).

Intensificou-se, pois, a contenda entre as duas cidades, e a construção 
de uma nova praça esportiva em Cuiabá passou a ser uma questão de honra:

A construção do Estádio Governador José Fra-
gelli representa este desejo de se modernizar e de 
mostrar a Campo Grande seu poderio; [...] Res-
pectivamente, era “Verdão” contra “Morenão”; o 
sufixo “ão” de imponência foi associado às perí-
frases pelas quais eram conhecidas as duas cida-
des: “Cidade Verde”, Cuiabá e “Cidade Morena”, 
Campo Grande, como forma de marcar a rivali-
dade, seja no campo da política, seja no campo 
desportivo. (PORTELA, 2008 apud PEREIRA, 
2013, p. 150-151).

Pesava, ainda, o fato de o futebol apresentar-se, à época, como 
um elemento social de grande prestígio entre os citadinos de Cuiabá, 
- a partir do qual se organizavam muitas formas de manifestação popu-
lar. Exemplo disso seria a realização, pela Federação Mato-grossense 
de Desportos, do clássico Mixto Esporte Clube de Cuiabá versus Asas 
Esporte Clube de Campo Grande em homenagem ao ex-governador 
Pedro Pedrossian e ao então govenador José Fragelli. O período era de 
transição de governo, tendo sido entregues à equipe vencedora duas taças, 
a Taça do Adeus, homenageando Pedrossian, e a Taça de Boas Vindas, 
homenageando Fragelli. No amistoso, o Mixto Esporte clube consagrou-

-se vencedor com um placar de 03 gols a 0.

A população cuiabana precisava de um estádio maior, que compor-
tasse seu amor pelo futebol, e precisava se legitimar social, esportiva e 
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politicamente em face dos campo-grandenses. E, na defesa e insistência 
pela construção imediata do novo estádio na capital, o jornal O Estado de 
Mato Grosso, em sua edição de 18 de junho de 1972, publicou a matéria 
“‘Verdão’ uma questão de honra”, destacando que a construção do ‘“nosso 
estádio’, o ‘Verdão’” era uma “questão de consciência, de lógica, de razão”, 
visto que “[...] em Cuiabá se encontra o único futebol profissional do 
Estado. [...] teríamos ainda o fato de ser o cuiabano o mais entusiasmado 
desportista de Mato Grosso, tendo no futebol uma vibração tal que chega 
até a surpreender a aqueles que acompanham a evolução dos esportes no 
País e no mundo.” (p. 4).

Desse modo, a identidade esportiva local passou por um processo de 
ressignificação, e a construção do Verdão tornou-se necessária sob diferentes 
aspectos, os quais extrapolaram a necessidade de um estádio que abrigasse um 
maior número de pessoas.

Do ponto de vista social, Cuiabá carecia de um espaço que agregasse 
diferentes possibilidades de lazer e possibilitasse o acesso da população às mais 
diversas atividades artísticas, esportivas e culturais, conforme os interesses mani-
festados pelos cuiabanos e população adjacente. E o Verdão foi idealizado para 
atender, também, a esses interesses, visto que, quando da sua projeção, espera-
va-se que na estrutura do estádio fosse construído um teatro ao ar livre, com 
capacidade para receber três mil pessoas (“VERDÃO” será inaugurado no 
dia 15 de março, 1976, p. 1).

Do ponto de vista político, Mato Grosso era palco de algumas mani-
festações de desejo por sua divisão, e o fato de que Campo Grande já se 
destacava em termos de crescimento urbano fortaleceu a frente separatista 
do Sul do estado. O despontamento de Campo Grande em relação a Cuiabá 
causou grande incômodo à capital, “[...] que buscava, a qualquer custo, incre-
mentar sua população, seja com obras de modernização e infraestrutura, 
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seja com a expansão das fronteiras agrícolas.” (PORTELA, 2008 apud 
PEREIRA, 2013, p. 150).

Na contramão dos desejos dos cuiabanos de ver estabelecida sua 
estrutura urbana e se sobrepor à cidade rival, o governo de Pedro Pedros-
sian inaugurou uma praça esportiva em Campo Grande, o Morenão. A obra 
aqueceu o campo de disputa entre as duas cidades e potencializou as cobran-
ças da população cuiabana por um novo estádio de futebol, com pressões 
populares mais abrangentes ocorridas no governo de José Fragelli, que teve, 
por diversas vezes, sua competência administrativa questionada e preci-
sava atender esse requerimento dos moradores locais.

 Nas considerações da imprensa escrita, nenhum motivo seria 
forte o suficiente para adiar a construção do estádio Verdão, ainda mais 
considerando que as rendas oriundas dos jogos realizados no Dutrinha 
foram superiores àquelas arrecadadas nas mesmas circunstâncias em qual-
quer outra cidade de Mato Grosso. Isso se devia ao fato de que a cidade 
de Cuiabá tinha a maior torcida e mais tradição no futebol, bem como 
possuía o precedente de o Morenão ter sido construído em uma cidade 
inferior a nossa quanto ao tamanho da torcida e ao tempo de prática 
dessa modalidade esportiva:

[...] as rendas do Estádio Presidente Dutra somen-
te foram superadas pelas apresentadas no “More-
não” na sua solenidade inaugural e assim mesmo 
somente um pouco a mais [...]. Mesmo que Cuia-
bá não aprestasse rendas recordes em Mato Gros-
so, o governo encontraria justificativas no fato de 
aqui se encontrar a Capital do Estado e a mais vi-
brante torcida [...]. O “Verdão” não pode ser mais 
adiado. A sua construção precisa vir o quanto an-
tes. (“VERDÃO” uma questão de honra, 1972, p. 4).
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Do ponto de vista esportivo, a construção de um local de jogo 
maior e melhor estruturado em Cuiabá se tornava extremamente necessá-
ria e urgente, pois a baixada cuiabana abrigava pelo menos dez times de 
futebol que dinamizavam a realização de jogos/competições e atraíam um 
número considerável de público para o estádio, superando diversas vezes 
a capacidade total de 07 mil lugares, principalmente nas disputas envol-
vendo o Mixto Esporte Clube, o Clube Esportivo Dom Bosco e o Operário 
Futebol Clube de Várzea Grande. Ademais, buscava-se projetar os times 
locais às competições nacionais e atrair para a capital grandes jogos entre 
equipes de fora do Estado.

Junto com a potencialização do futebol local, a edificação do novo 
estádio prometia, além disso, alavancar outras modalidades esportivas, já que, 
no anúncio de seu projeto, propagou-se que o futebol não seria o único bene-
ficiado. Nesse sentido, aventou-se a possibilidade de estruturação de “[...] 
quadras para disputas simultâneas de oito modalidades esportivas, sem 
contar os locais, no fundo de cada gol, destinados a esportes que exigem 
menores espaços, como lançamento de disco, dardos, martelos, arremes-
sos de peso e assim por diante.” (“VERDÃO” será inaugurado no dia 15 
de março, 1976, p. 1).

De todas as formas e em todos os argumentos, o Verdão sempre 
era requerido e defendido sob a alegação de que sua construção supriria 
uma necessidade local. Clara já ia a percepção das relações afetivas esta-
belecidas com a ideia de que a cidade teria um novo espaço de jogo. Um 
novo estádio não era mais uma solicitação popular; o Verdão já ocupava 
espaço no imaginário coletivo e se tornara uma exigência dos mais dife-
rentes grupos da sociedade cuiabana. Então, mãos à obra.
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“‘Verdão’, do sonho à realidade”8

Palácio Alencastro, Cuiabá, 29 de fevereiro de 1972. O governador 
do estado de Mato Grosso, o senhor José Manuel Fontanillas Fragelli, assi-
nou o Decreto n. 379 (CUIABÁ, 1972), por meio do qual desapropriou a 
área em que foi construído o estádio da capital mato-grossense. A assinatura 
se realizou em um ato solene que contou com a presença de autoridades esta-
duais e municipais, o presidente da Federação Mato-Grossense de Desportos 
e a primeira dama de Mato Grosso, a senhora Maria de Lourdes Ribeiro 
Fragelli, já escolhida como madrinha do Verdão pelos desportistas locais por 
ser uma das maiores incentivadoras da edificação do novo estádio.

Então, “[...] numa homenagem ao único cuiabano que chegou à 
chefia da nação.”, a intenção era manter o nome “Presidente Dutra” no 
estádio vindouro, cujo endereço foi definido na manhã daquele 29 de feve-
reiro: o bairro Cidade Alta, incluindo parte do loteamento Jardim Oliveira 
e Jardim Primavera, com extensão abrangente à margem direita do córrego 
Manoel Pinto, até a avenida doutor Agrícola Paes de Barros, região Oeste 
da capital (ESTÁDIO de Cuiabá: Fragelli desapropria área, 1972, p. 1, 6).

Passados três meses, aproximadamente, desde a cerimônia de assina-
tura do decreto de desapropriação do terreno começaram algumas cobranças 
pelo início das obras. Havia muitas expectativas em torno do estádio e a 
preocupação de que, com o correr do tempo, sua construção ficasse mais 
onerosa. As obras precisavam começar, “[...] o ‘Verdão’ precisa partir para a 
fase concreta.”. A população lembrava a confiança atribuída à palavra e ao 
empenho do governador José Fragelli e, por isso, cobravam “[...] do chefe 
do Executivo mato-grossense o início das obras o mais depressa possível.”. 

8 Título da matéria publicada no jornal O Estado de Mato Groso em 28 de março de 
1976, anunciando a proximidade da inauguração e descrevendo toda a estrutura do 
Estádio José Fragelli – Verdão, publicada no jornal.
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Os apelos carregados de ansiedade demonstravam que a população tinha 
pressa e depositavam na nova praça esportiva a possibilidade de potencializar 
o futebol de Cuiabá, tão estimado pelos cidadãos (“VERDÃO” uma questão 
de honra, 1972, p. 4).

O governador de Mato Grosso respondia com algumas ações, por 
exemplo, o anúncio do início das obras, proferido em 07 de setembro 
daquele mesmo ano, quando Fragelli apresentou ao público a maquete 
do “famoso e esperado Verdão”.

Segundo apontado na matéria intitulada “Hoje o ‘chute inicial’ 
das obras do Verdão”, publicada pelo jornal O Estado de Mato Grosso na 
edição de 09 de setembro de 1972, aquela tarde de 07 de setembro do 
mesmo ano ficaria registrada na “história do futebol mato-grossense como 
o ‘Dia do Júbilo’”, pois nunca antes Estádio Presidente Dutra sediou 
tanta festa como naquela oportunidade. Por sua vez, o então govenador 
de Mato Grosso recebeu

[...] uma verdadeira consagração popular [...]. O povo, 
em pé, empunhando as bandeiras dos clubes que parti-
cipavam do Quadrangular do Sesquicentenário, ovacio-
nou o governador José Fragelli e a primeira dama do es-
tado, senhora Maria de Lourdes Fragelli, apontada por 
todos como a “Madrinha do estádio”. Quando o chefe 
do Executivo mato-grossense apresentou a maquete do 
novo estádio, o delírio foi geral (p. 1).

Na ocasião, o então presidente da FMD entregou ao govenador de 
Mato Grosso “[...] uma placa de prata comemorativa daquele momento histó-
rico e sentimental, quando os desportistas da Capital mato-grossense rendiam 
a sua homenagem ao governador do Estado, pela construção do ‘Verdão’.” 
(HOJE o “chute inicial” das obras do Verdão, 1972, p. 1).
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Em 09 de setembro de 1972, no lugar em que posteriormente tive-
ram início as obras da construção do centro esportivo de Cuiabá, Fragelli 
realizou um ato solene em presença de grande concentração popular, no 
qual prometeu que seria aquele o maior estádio de futebol do Centro-Oeste 
brasileiro, representando uma “verdadeira renovação no gênero”. Na ocasião, 
a imprensa escrita, por meio da matéria intitulada “Surge o “Verdão”: trato-
res em ação (1972, p. 1), noticiou que aquele ato não representava” “[...] 
apenas o início das obras de um estádio qualquer: era o ‘Verdão’ que surgia. 
Este ‘Verdão’, representando a reivindicação maior do povo cuiabano [...].”

O projeto previa a edificação do estádio pelo sistema de módulos, 
que possibilitaria a ampliação gradativa de suas dependências até alcançar a 
marca de 70 mil lugares, tendo sido prevista a entrega de aproximadamente 
50 mil assentos ainda na gestão de José Fragelli. A propósito, todas as infor-
mações que circularam à época indicavam a promessa de entrega do estádio, 
pronto, ainda nessa administração.

Para o ano de 1973 foi prevista no orçamento do Estado a importân-
cia de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) para a construção das 
primeiras etapas da obra de edificação do Verdão, bem como foi firmado o 
compromisso do provimento de mais recursos nos exercícios posteriores para 

“[...] transformar em realidade o grande sonho dos desportistas cuiabanos.”, 
o que viabilizaria, “sem a menor dúvida, a inauguração ainda na atual admi-
nistração” (FRAGELLI e esposa serão homenageados: estádio, 1972, p. 7).

Em todos os atos de demonstração do empenho do governo para a 
concretização da nova praça esportiva e do andamento dos procedimentos 
de sua edificação fazia-se presente um número considerável de cuiabanos, 
que com isso demonstravam seu grande interesse no acompanhamento da 
obra e seu grande desejo pelo estádio.
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E, aos poucos, iam aparecendo sinais dos encaminhamentos para 
a construção. Em 22 de fevereiro 1973 firmaram contrato a Companhia 
de Desenvolvimento de Mato Grosso, a contratante, e a firma Engenharia 
e Pesquisa Tecnológica (EPT), contratada para prestar consultoria técnica 
no processo de edificação do Verdão. Em 28 de junho do mesmo ano, 
chegaram mais máquinas para dar suporte aos serviços de terraplanagem 
e resolver os problemas técnicos que obstaculizavam o desenvolvimento 
das obras. Com esse suporte, a ordem era intensificar o ritmo dos servi-
ços, “[...] e os operários, técnicos e engenheiros se desdobram no mister 
de superar o tempo perdido”, até porque o primeiro jogo no Verdão estava 
previsto “[...] para julho de 1974 e até o fim da administração José Fragelli 
a obra [...] [deveria estar] [...] concluída e pronta para ser inaugurada.” (O 
VERDÃO e o CPA, 1973, p. 2).

No entanto, seis meses depois da chegada de mais máquinas para refor-
çar os serviços de terraplanagem, estes ainda não tinham sido concluídos, e as 
intensas chuvas foram responsabilizadas pelo atraso e a posterior paralização 
das obras. Passados dois meses, aproximadamente, sem que sequer tivessem 
dado início às obras civis, anunciou-se o prazo de, no máximo, mais treze meses 
para a conclusão e a entrega do novo estádio, portanto, em 17 de janeiro de 
1974, conforme deu no jornal O Estado de Mato Grosso (COM AS CHUVAS 
intensas, obras do Verdão param 1974, p. 1).

Mais uma vez repercutiu negativamente o atraso na entrega do estádio, 
ansiosamente aguardado pela população cuiabana, principalmente após ter se 
tornado de conhecimento geral o fato de que dois times campo-grandenses 
participariam do Campeonato Nacional:

É certo de que nenhum cuiabano se opõe a que os times 
do Sul sejam incluídos no maior certame de futebol do 
mundo, o que, a propósito é sinal de grande prestígio 
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de todo Estado de Mato Grosso [...]. O que os cuia-
banos lamentam é a falta de um estádio à altura do 
certame brasileiro e, por isso, depositam na adminis-
tração atual suas maiores esperanças de que o “Verdão” 
seja construído em tempo hábil para que possa sair 
de Cuiabá o representante (ou representantes) mato-

-grossense para disputar o torneio da CBD. (ALTA 
prioridade, 1974, p. 2).

Todos sabiam que a inclusão de um time da capital do Estado nesse 
grande evento esportivo de futebol vinculava-se ao fato de Cuiabá não dispor, 
à época, de um estádio com capacidade mínima para receber 40 mil torce-
dores, como exigia a CBD.

E essa repercussão levou o então secretário de Viação e Obras Públi-
cas de Mato Grosso, o senhor Ernesto Vargas Batista, a se pronunciar aos 
jornalistas locais relativamente ao cronograma das obras, que, segundo ele 
próprio, previa o período de chuvas e estava sendo cumprido normalmente, 
apesar do mau tempo, de modo que o estádio Verdão estaria pronto para 
ser entregue ao público em janeiro de 1975, “[...] possibilitando a inclusão 
de time local no Campeonato Nacional.” (ERNESTO Vargas confirma: 
Verdão em janeiro, 1974, p. 10).

Segundo o senhor Ernesto Vargas, seis empresas, contratadas por inter-
médio da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso, trabalhavam na 
execução do projeto global de construção do estádio, sendo administradas 
pelo Departamento de Obras Públicas uma vez que, no conjunto, a cons-
trução compreendia as etapas de “[...] terraplanagem, drenagem do campo, 
sondagem para fundação de suportes, obras civis, estrutura e cobertura, 
campo de futebol, quadras esportivas, teatro, cinema ao ar livre e paisa-
gismo.” (ERNESTO Vargas confirma: Verdão em janeiro, 1974, p. 10).
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Mesmo ante as afirmações de que as obras ocorriam dentro do 
previsto, chegou o mês de julho, e o primeiro jogo que havia sido plane-
jado para acontecer naquele período, precisou ser adiado. Tudo que se 
sabia a respeito era que as obras deveriam ser aceleradas o máximo possí-
vel para que o jogo se realizasse ainda no governo Fragelli. Porém, até a 
data de 05 de setembro de 1974, tudo o que se tinha era parte da estru-
tura para arquibancadas, parte do campo de futebol e o isolamento entre 
o campo e os espaços reservados à plateia. A situação levou o govenador 
José Fragelli a visitar as obras do estádio na manhã de 08 de outubro e a 
exigir do secretário, Ernesto Vargas, um relatório sobre o andamento das 
obras, incluindo o desenvolvimento do cronograma de serviços.

Àquela altura, tudo o que se conseguia noticiar era que as obras 
de construção do centro esportivo de Cuiabá seguiam em ritmo acelerado, 
que todo o esforço possível estava sendo envidado para o cumprimento 
mínimo dos prazos e que se tratava do mais belo estádio de futebol do 
Centro-Oeste brasileiro. Contudo, já se reconhecia que boa parte da obra 
só seria concluída pelo próximo governo.

Tentava-se transmitir à população local que o empreendimento 
do e para o povo cuiabano estava sendo tratado como prioridade pelo 
governo do Estado e que estava prestes a ser-lhe entregue uma suntuosa 
estrutura com dimensões e aparatos similares ou até superiores aos dos 
padrões nacionais e internacionais. Todos os representantes do governo e 
até mesmo alguns jornais eram contundentes em afirmar que José Fragelli 
estava realizando um sonho, o principal sonho, um grande sonho dos cuia-
banos e dos desportistas locais. Aquele trabalho não estava sendo tratado 
como mais uma edificação para a cidade; era um trabalho em prol do 
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esporte e com o potencial de incorrer em uma grandiosa evolução do 
futebol mato-grossense.

Obras em andamento, e a população convidada para compare-
cer maciçamente, na tarde de 12 de março de 1975, à pré-inauguração, 
conforme anunciada, do Verdão. O chamamento geral implicaria “casa” 
cheia, que resultaria em bons rendimentos, e isso se tornaria em argumento 
favorável para que um clube cuiabano fosse incluído no Campeonato 
Nacional de 1975 – “Brasileirão-75” ou Copa do Brasil 1975, como 
também era chamada a competição de futebol que envolvia equipes 
oriundas de diferentes Estados do Brasil.

O momento era convidativo para que se selasse uma “união 
de forças”. Mensagens foram encaminhadas, via telex, ao ministro da 
Educação, o senhor Ney Braga (1974-1978), e ao presidente da CBD, 
almirante Heleno Nunes (1975-1979), carecendo a inclusão de pelo 
menos um time de Cuiabá no Campeonato Nacional e lembrando que 
isso havia sido prometido pelo antecessor, o senhor João Havelange, ao 
govenador José Fragelli e ao povo de Cuiabá, caso a cidade viesse a ter 
um estádio com capacidade para receber um grande público.

O primeiro confronto se deu entre a equipe carioca Fluminense 
Futebol Clube e uma equipe selecionada entre os times de futebol da 
cidade de Cuiabá. Uma das atrações para a festividade de inauguração 
no dia 12 de março seria a vinda do Rei Pelé para compor a Seleção 
Cuiabana e abrilhantar o evento. No entanto, o convite, que havia sido 
articulado pela Casa Civil do governo do Estado, foi recusado em razão 
de o jogador ter assumido outro compromisso anteriormente.

Mesmo contando com apenas 40%, aproximadamente, das obras 
concluídas, o estádio Verdão recebeu muito público. Segundo a matéria 
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intitulada “Inauguração do ‘Verdão’ com renda Record” (1975, p. 1), publi-
cada na imprensa escrita da época, “O desportista cuiabano demonstrou 
ontem, quando da inauguração do ‘Verdão’, claramente, que Cuiabá deve 
participar do ‘Brasileirão-75’.”, afirmação essa baseada nas rendas obtidas, 
que foram comparadas à arrecadação auferida no Campeonato Nacional:

Até mesmo as mais otimistas previsões foram ultrapassa-
das, pois a primeira partida de ingressos esgotou-se com 
uma rapidez espantosa. Houve a necessidade de colo-
car maior quantidade de ingressos à disposição do povo 
de Cuiabá, pois os primeiros 20 mil desapareceram tão 
logo estiveram à disposição dos torcedores. [...] sabe-se 
que a renda ascende à casa dos 500 mil cruzeiros, para 
mais. É importante notar que este recorde estadual foi 
obtido num estádio que ainda não está completo. Com 
apenas um time de fora.

Em ato solene, o então governador José Fragelli proferiu algumas 
mensagens aos desportistas locais e oficializou a entrega da praça de espor-
tes à população cuiabana, após o que o futuro governador José Garcia Neto 
(1975-1978) empenhou sua palavra para garantir a conclusão das obras do 
estádio Verdão. Em ato simbólico para iniciar o jogo inaugural na nova praça 
esportiva de Cuiabá, José Fragelli, posicionado no centro do campo de fute-
bol, tocou a bola com o pé esquerdo e a passou ao seu sucessor, Garcia Neto, 
que a devolveu com um chute para o meio do campo.

O jogador Gil do Fluminense foi o primeiro a fazer “balançar a rede”, 
marcando o gol inaugural da história do estádio do Verdão, tendo seu time 
se sagrado vencedor do jogo, cujo placar, de 02 a 0, não foi positivo à Seleção 
de Cuiabá, portanto.

Obras em ritmo acelerado, jogo inaugural realizado, público recorde, 
significativa arrecadação com as vendas de ingresso, nada disso foi suficiente 
para garantir uma vaga no “Brasileirão -75”, o que gerou muita indignação 
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e decepção, conforme expressou a imprensa local ao afirmar que Cuiabá 
não merecia “uma situação, inacreditável, como esta” (A INEXPLICÁVEL 
ausência de Mato Grosso, 1975, p. 3).

Dias depois da negativa, chegou a notícia de que o fato teve rela-
ção direta com o estágio em que as obras do estádio Verdão se encontravam, 
tendo o presidente da CBD, Heleno Nunes, a fim de não comprometer a 
qualidade da construção daquela que seria a mais importante praça esportiva 
de Mato Grosso. Nunes alegou que a inclusão de Cuiabá no “Brasileirão -75” 
exigiria do governo do Estado o término das obras em tempo muito exíguo. 
A vaga novamente ficou com a região Sul-mato-grossense, tendo o Esporte 
Clube Comercial representado Mato Grosso no Campeonato Nacional 
daquele ano (DECIDIDA a participação de MT no “Brasileirão”, 1975, p. 7).

Passados o jogo da primeira estreia do Verdão e a negativa de conces-
são de uma vaga para um dos times de Cuiabá participar no Campeonato 
Nacional de 1975, o ritmo das obras de edificação do novo estádio, já sob 
a responsabilidade de Garcia Neto, diminuiu sensivelmente. Isso trouxe 
muitas preocupações a todos aqueles que mantinham relação direta com 
o futebol e aos adeptos do esporte, que já se começavam a ver escapando a 
possibilidade de Cuiabá conseguir uma vaga para um de seus times até no 

“Brasileirão - 76”. Um clima de desânimo tomou conta de boa parte dos 
desportistas locais, as rendas obtidas com os jogos caíram significativamente 
e a imprensa interna deu o seu ultimato:

O público, desiludido que foi em sua esperança, 
artificialmente mantida, desencantou-se e afastou-

-se do estádio. As rendas desapareceram, os prejuí-
zos avultam-se e há, em todos os setores, a certeza 
de que a única possibilidade de impedir a falên-
cia total e completa do futebol na região norte de 
Mato Grosso é a pronta inauguração do “Verdão”.
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O “Verdão” deixou de ser um pedido para transfor-
mar-se numa necessidade inadiável ao futebol do 
norte de Mato Grosso. A comparação das rendas, 
pouco mais de cinco mil no “Dutrinha”, contra 397 
mil no “Morenão” domingo último, são um atesta-
do claro e irretorquível da necessidade de serrem as 
obras do “Verdão” atacadas com decisão e concluídas 
ainda este ano, a menos que se pretenda ver desapa-
recer o futebol profissional no norte de Mato Grosso. 
É uma questão de sobrevivência, tendo, por conse-
guinte, ultrapassado os limites de um pedido, da rei-
vindicação popular.

Os fatos vêm sendo analisados com justificado temor da 
FMF que observam as obras em ritmo de “espera de ver-
ba”, enquanto o tempo passa e, a prosseguir assim, nem 
mesmo para o início do Campeonato-76, em feverei-
ro, não haverá possibilidade de o “Verdão” ser utilizado, 
acabando assim com as possibilidades de Cuiabá can-
didatar-se à participação na Copa do Brasil-76. (VER-
DÃO: sérias preocupações na FMF, 1975, p. 9).

O estágio em que se encontrava a construção culminou em maior 
apreensão devido à possível visita a Cuiabá do então presidente da CBD, com 
a função exclusiva de verificar o andamento das obras. Como já sabido, o que 
se dispunha da estrutura do estádio ainda não atendia às mínimas exigências 
para comportar muitas pessoas, de sorte que possivelmente o estádio seria 
reprovado na vistoria de Nunes.

Nesse ponto, os apelos para a retomada imediata e acelerada das obras 
se intensificaram, sob pena de uma frustração ainda maior se abater nos torce-
dores locais e provocar o seu distanciamento definitivo dos estádios de Cuiabá, 
com isso transferido seu apoio a times de outras localidades. A solução apon-
tada para o caso foi a “conclusão imediata, a curtíssimo prazo, do Verdão”. 
Caso contrário, a capital mato-grossense dificilmente teria a possibilidade 
de participar do “Brasileirão -76”, o que, na ocasião, redundaria “[...] num 
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verdadeiro morticínio do futebol profissional da região da Grande Cuiabá, 
uma vez que, sem estádio não há ‘Brasileirão’ e sem ‘Brasileirão’ o torcedor 
não mais prestigiará os clubes da região.” (VERDÃO: sérias preocupações 
na FMF, 1975, p. 9).

Novos contatos foram estabelecidos com a CBD, novo prazo para 
entrega do estádio foi prometido em Cuiabá, nova garantia de inserção de 
um time da capital no Campeonato Nacional foi anunciada. Ascendia a 
animação da população em torno dessa vaga, e o estádio promessa precisava 
o quanto antes virar o estádio realidade.

Deu-se seguimento as obras do estádio que daria à população cuia-
bana a oportunidade de ver um clube “prata da casa” no “Brasileirão -76”, 
o ritmo foi acelerado, e o governador do Estado firmou o compromisso de 
realizar a tão sonhada entrega do estádio Verdão na data de comemoração 
do aniversário da cidade de Cuiabá.

Enquanto o grande dia não chegava, “Garcia Neto oficializa: 
‘Verdão’ é Fragelli” 9.

Palácio Paiaguás, Cuiabá, 10 de março de 1976. O governador 
do estado de Mato Grosso assinou o Decreto n. 465 (CUIABÁ, 1976) 
determinando que passaria a ter a denominação Govenador José Fragelli 
o estádio até então conhecido popularmente por Verdão e que até o ano 
de 2010 integrou o Centro Esportivo de Cuiabá.

Durante a cerimônia de 09 de setembro de 1972, outros nomes 
foram indicados, inclusive o da ex-primeira-dama do Estado, a senhora 
Maria de Lourdes Fragelli, citado pela população presente empolgada 

9 Título da matéria publicada no jornal O Estado de Mato Groso em 13 de março de 
1976, anunciando a assinatura do decreto que oficializava a atribuição do nome Go-
vernador José Fragelli ao estádio do Centro Esportivo de Cuiabá.
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com o pleno funcionamento dos tratores, que imprimiam as primeiras 
marcas da obra tão desejada pelos cuiabanos, e sensibilizada que estava 
com o envolvimento e todo o empenho da Sra. Fragelli para a construção 
do Verdão (SURGE o “Verdão”: tratores em ação, 1972, p. 1).

Até o governador José Fragelli se manifestou a esse 
respeito, chegando a externar o desejo de atribuir no-
vamente o nome do presidente Dutra ao novo estádio.

Ainda, mais um nome foi cogitado. O historiador Rubens de 
Mendonça e o poeta Lidio Modesto “[...] iniciaram uma campanha 
pretendendo dar o nome de Ranulpho Paes de Barros ao Verdão”, mas o 
próprio homenageado, em carta, posicionou-se contra a ideia e opinou 
que, “[...] por uma questão de justiça e coerência, o nome tem que ser 
mesmo Governador José Fragelli.” (COMOVIDAMENTE Cuiabá disse: 

“Adeus Ranulpho”, 1975, p. 8).

Assim foi feito. O novo estádio foi oficialmente registrado com o nome 
daquele que mais trabalhou em prol de sua edificação.

Então, chegou o grande dia. Quinta-feira, 08 de abril de 1976, o está-
dio de Cuiabá, conhecido popularmente como Verdão e patenteado com o 
nome de Governador José Fragelli, ficou pronto a um custo de aproximada-
mente Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros). Comportava pouco 
mais de 50 mil pessoas comodamente sentadas, sendo que, na arquibancada 
descoberta, disponibilizavam-se 41 mil assentos; na coberta, 07 mil; nas cadei-
ras, 02 mil; e nas cadeiras cativas, 500 assentos, conforme anunciado pelo 
Departamento de Obras do Governo do Estado (HOJE, a esperada inaugu-
ração do “Verdão”, 1976, p. 9).
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Imagem 5 – Vista aérea do estádio Governador José Fragelli – Verdão

Imagem 6 – Faixada do estádio Governador José Fragelli – Verdão

Fonte: Mixtonet (08 mar. 2018).
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O Verdão ocupava uma área de 31 hectares, tendo sido construído 
em um ponto estratégico da cidade devido ao seu potencial de crescimento 
urbano, e, para época, foi considerado um moderno centro esportivo cuja 
estrutura se descrevia pelos seguintes aspectos:

O Estádio de Cuiabá não possui gerais e sim arquiban-
cadas descobertas. O sistema de acesso ao Centro Es-
portivo é dos mais modernos não implicando na de-
mora de trânsito. O sistema de iluminação cujo cento e 
sessenta holofotes foram importados da Holanda é con-
siderado o segundo do mundo. Sistema de som pelas 
características do Estádio que foge aos demais existentes 
no Brasil, é considerado perfeito o mesmo acontecen-
do com o setor de gramado. O Estádio “Verdão” possui 
quatro vestiário e mais um especial para árbitros. Possui 
ainda salas coletivas para aquecimento de atletas, além 
disso salas para médicos setor de massagem e enferma-
ria. 532 cadeiras numeradas e 500 simples, divisões es-
peciais com tribuna de honra e camarote para autori-
dade, 12 gabinetes para rádio e TV. (“VERDÃO” do 
sonho à realidade, 1976, p. 1).

Um público superior a 50 mil pessoas, um terço da população da 
cidade, compareceu para ver de perto o tão sonhado estádio de Cuiabá e o 
presidente da República, o senhor Ernesto Geisel, convidado de honra para 
a solenidade oficial10 de inauguração do Verdão. Outras autoridades também 
estavam presentes: o govenador de Mato Grosso, Garcia neto; o prefeito da 
capital, Rodrigues Palma; o presidente da CBD, senhor Heleno Nunes; o 
ex-governador José Fragelli, dentre outras personalidades públicas. De todo o 
público presente, mais de 45 mil eram pagantes, rendendo um montante de 
Cr$ 400, 000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), bilheteria recorde em compa-

10 Há que se lembrar que em 15 de março de 1975 uma primeira inauguração já ha-
via sido realizada.
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ração com os outros estádios de Mato Grosso (“VERDÃO” lotado em sua 
festa de inauguração, 1976, p. 12).

O tão esperado acontecimento foi transmitido para todo o país por 
meio de várias emissoras de rádio e televisão. Dois jogos aconteceram no 
evento: um entre o Mixto Esporte Clube e o Clube Esportivo Dom Bosco, 
que antecedeu a cerimônia de abertura e teve o placar de 02 gols a 0 em 
favor do time do Mixto; o outro, o jogo principal, entre o Operário Fute-
bol Clube de Várzea Grande e o Clube de Regatas do Flamengo do Rio de 
Janeiro, tendo o time carioca saído vitorioso com um placar de 03 gols a 01.

Os dois jogos ocorridos na cerimônia de inauguração fizeram parte 
de um quadrangular encerrado no domingo, 11 de abril de 1976, três dias 
após a inauguração. Dom Bosco e Operário, derrotados na primeira rodada, 
disputaram no domingo o terceiro lugar, e Mixto e Flamengo disputaram 
a primeira colocação. Para abrilhantar o segundo dia de comemorações, o 
time do Flamengo foi reforçado pelos jogadores Geraldo e Zico, este último 
um dos que apresentava melhor desempenho no Brasil. Do confronto final, 
o Flamengo saiu vitorioso, consagrando-se o campeão do quadrangular. 
O placar, 1 gol a 0, foi definido por um gol de pênalti marcado por Zico 
(“VERDÃO” lotado em sua festa de inauguração, 1976, p. 12).

Cuiabá estava se firmando em termos de crescimento e moderni-
zação, e o Verdão significava, também, um símbolo de progresso para a 
capital de Mato Grosso. O futebol local pôde se beneficiar desse espaço 
de jogo, alcançando a projeção de três clubes da baixada cuiabana no 
Campeonato Nacional. O primeiro clube da “casa” a ter garantida uma 
vaga para atuar, no ano de 1976, no Brasileirão foi o Mixto Esporte 
Clube. Depois, em 1977, foi a vez do Clube Esportivo Dom Bosco. 
Então, somente no ano de 1979, estreou no Campeonato Brasileiro o 
Operário Futebol Clube, que, apesar de oriundo da cidade de Várzea 
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Grande, também se valeu do estádio Verdão como um de seus grandes 
palcos de atuação esportiva.

Adeus, Verdão

Durante os 34 anos de figuração na paisagem urbana da cidade, o 
estádio proporcionou entretenimento à população local. Na sua fase de 

“ouro”, participava das atrações esportivas realizadas em suas dependências 
uma média de 40 mil torcedores pagantes. Dentre as atrações futebolísticas 
promovidas, citamos jogos locais; campeonatos estaduais; jogos interesta-
duais; campeonatos nacionais; jogos internacionais; e amistosos da seleção 
brasileira contra seleções de outros países.

Diante do novo espaço esportivo com capacidade para abrigar 
numeroso público, a população de Cuiabá pôde receber “em casa” jogos 
de futebol de grande importância, dentre os quais destacamos os cinco 
confrontos nos quais se fez presente a Seleção Brasileira de Futebol, trazendo 
muita alegria aos desportistas locais e a lotação das arquibancadas do Verdão.

Em face do potencial de constante formação e transformação iden-
titária, dinamizadas pela representação que os diversos sistemas culturais 
produzem (HALL, 2006), a relação dos desportistas cuiabanos com o 
futebol acompanhou as significações atribuídas aos espaços de jogo. Na 
medida em que ocorreram os progressos da arquitetura esportiva no intuito 
de promover o desenvolvimento do esporte local, os moradores da capital 
mato-grossense se reafirmavam socialmente em um campo de disputa de 
poder entre o Norte e o Sul do Estado. Nesse processo de identificação 
do sujeito com o local de jogo, é possível considerar, também, o favoreci-
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mento do estádio Verdão ao fortalecimento dos laços de identidade dos 
citadinos com a cidade de Cuiabá.

E, também pela condição de transitoriedade, da não fixação da 
identidade (HALL, 2006), em pouco mais de três décadas desde a sua 
inauguração, o Verdão foi totalmente demolido para dar lugar a outro 
espaço de jogo, sob a mesma alegação que sucedeu a sua construção: pers-
pectiva de progresso, de desenvolvimento do esporte local e da conquista 
de uma estrutura de jogo compatível com “a Cuiabá de hoje”. E essa 
radical substituição de espaço decorreu de um novo campo de disputa 
estabelecido entre as cidades Cuiabá e Campo Grande, ambas agora na 
condição de cidade capital devido à divisão1 do Estado no ano de 1979, 
em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que competiram para sediar 
alguns jogos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

 Em 30 de outubro de 2007, o Brasil foi declarado sede da Copa 
do Mundo de 2014, embora as cidades interessadas em sediar algumas 
das partidas do mundial já houvessem iniciado no ano anterior uma 
campanha persuasória na qual explicitavam os méritos que as aponta-
riam aptas a receber “em casa” o maior evento esportivo de futebol do 
mundo. Em maio de 2007, último prazo para a submissão da candidatura 
das cidades, Cuiabá foi apresentada como uma das dezoito concorren-
tes à cidade-sede, tendo se inscrito para concorrer a uma das doze vagas 
: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, 

1 Em 1979, o grandioso território mato-grossense foi dividido em dois, passando a ser 
redimensionado em estado de Mato Grosso e estado de Mato Grosso do Sul, ten-
do Cuiabá permanecido na condição de capital daquele primeiro, e Campo Grande, 
conquistado o status de capital deste último.
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Fortaleza, Florianópolis, Goiânia, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, 
Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Assim, o Estado deu início a intensa mobilização, implementando 
várias ações para convencer a FIFA sobre o potencial da capital mato-gros-
sense para receber um evento como a Copa do Mundo.

 Em 31 de maio de 2009, em Nassau, nas Bahamas, o presidente 
da federação, Joseph Blatter (1998-2015), anunciou as doze cidades-sedes 
da Copa de 2014, entre as quais, Cuiabá. A partir disso, foi dada a largada 
aos preparativos para o grandioso acontecimento.

Dentre as providências a serem tomadas, estavam os ajustes dos 
estádios conforme os padrões de segurança e conforto estabelecidos pela 
entidade organizadora. E, em uma análise estrutural, realizada por uma 
equipe de inspeção da própria entidade, já se sabia que todos os estádios 
das cidades eleitas deveriam passar por reforma e, em algumas delas, deve-
ria até mesmo ser construído um novo estádio oficial dentro dos padrões 
estruturais exigidos, tal como se deu na capital.

Nessa perspectiva, em cumprimento a essas exigências, foi anun-
ciado o fim do estádio que marcou parte da história esportiva do estado 
de Mato Grosso. O estádio Governador José Fragelli – o Verdão, mesmo 
com o apelo de muitos por sua preservação, foi posto abaixo em maio de 
2010 e, no mesmo período, deu-se início à construção da nova praça de 
esportes, a Arena Pantanal.

Deu-se adeus ao Verdão, que, guardado “no coração” de muitos 
como patrimônio arquitetônico do Estado, é hoje somente um registro 
na biografia esportiva de Mato Grosso.



376 377

Projeto Ouro & Mel

Referências

A FARSA do Verdão. Equipe, Cuiabá, 07 fev. 1973. p. 3. Acervo da Supe-
rintendência de Arquivo Público de Mato Grosso.

A INEXPLICÁVEL ausência de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, 
Cuiabá, 23 mar.1975. p. 3. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. 
Disponível em: http://memoria.bn.br /DocReader/DocReader.aspx?bi-
b=098086&pesq=pelas%20informa%C3%A7%C3%B5es%20que%20
dispomos,%20cuiab%C3%A1%20n%C3%A3o. Acesso em: 20 fev. 2018.

ALTA prioridade. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 24 jan. 1974. p. 2. 
Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: http://memoria.
bn.br/DocReader/DocReader. aspx?bib=098086&pesq=Verd%C3%A3o%20
em%20janeiro. Acesso em: 20 fev. 2018.

AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da super-
modernidade. Campinas: Papirus, 1994. (Coleção Travessia do Século).

CAMPOS, Manoel Soares. Reminiscência do futebol cuiabano. Comércio 
Esporte Clube suas realizações e participação nas decisões pelo engran-
decimento do esporte em Cuiabá. Cuiabá: [s.n.], 1983.

COM AS CHUVAS intensas, obras do Verdão param. O Estado de Mato 
Grosso, Cuiabá, 17 jan. 1974. p. 1. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bi-
b=098086&pesq=COM%20as%20chuvas%20intensas,%20obras%20
do%20Verd%C3%A3o%20param. Acesso em: 23 fev. 2018.

COMOVIDAMENTE Cuiabá disse: “Adeus Ranulpho”. O Estado de 
Mato Grosso, Cuiabá, 4 fev. 1975. p. 8. Arquivo da Biblioteca Nacional 
Digital. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader. 
aspx?bib=098086&pesq=Comovidamente%20cuiab%C3%A. Acesso 
em: 01 maio 2018.

DECIDIDA a participação de MT no “Brasileirão”. O Estado de Mato 
Grosso, Cuiabá, 19 abr. 1975. p. 7. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bi-
b=098086&pesq=uma%20vez%20decidido%20que%20o%20comercial. 
Acesso em: 20 fev. 2018.



377

Cuiabá 300 anos 

ENTRE OS DOIS clubes de foot-ball. O Debate, Cuiabá, 15 nov. 
1913. p. 1. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader .aspx?bib=765660&pas-
ta=ano%20191&pesq=annunciado%20torneio%20no%20Campo%20
D%E2%80%99Ourique. Acesso em: 23 fev. 2018

ERNESTO Vargas confirma: Verdão em janeiro. O Estado de Mato Grosso, 
Cuiabá, 24 jan. 1974. p. 10. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível 
em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=098086&pesq=-
Verd%C3%A3o%20em%20janeiro. Acesso em: 20 fev. 2018.

ESTÁDIO de Cuiabá: Fragelli desapropria área. O Estado de Mato Grosso, 
Cuiabá, 01 mar. 1972. p. 1, 6. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. 
Disponível em: http://memoria.bn.br /DocReader/DocReader.aspx?bi-
b=098086&pesq=decreto%20379. Acesso em: 20 fev. 2018.

FOOT-BALL. O Debate, Cuiabá, 18 nov. 1913. p. 2. Arquivo da Biblio-
teca Nacional. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.
aspx?bib=765660&

pasta=ano%20191&pesq=o%20interesse%20em%20que%20se%20achava. 
Acesso em: 02 jun. 2018.

FRAGELLI e esposa serão homenageados: estádio. O Estado de Mato 
Grosso, Cuiabá, 06 setembro de 1972, p. 7. Arquivo da Biblioteca Nacio-
nal Digital. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.
aspx?bib=098086&pesq=Fragelli%20e%20esposa%20ser%C3%A3o. 
Acesso em: 20 fev. 2018.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. 11. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2006.

HOJE, a esperada inauguração do “Verdão”. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 
08 abr. 1976. p. 9. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 
http://memoria.bn.br /DocReader/DocReader.aspx?bib=098086&pes-
q=HOJE,%20a%20esperada%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20
do%20%E2%80%9CVerd%C3%A3o%E2%80%9D. Acesso 
em: 20 fev. 2018.



378 379

Projeto Ouro & Mel

HOJE o “chute inicial” das obras do Verdão. O Estado de Mato Grosso, 
Cuiabá, 09 set.1972. p. 1. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bi-
b=098086&pesq=HOJE%20o%20%E2%80%9Cchute%E2%80%9D. 
Acesso em: 20 fev. 2018.

INAUGURAÇÃO do “Verdão” com renda Record. O Estado de Mato 
Grosso, Cuiabá, 13 mar. 1975. p. 1. Arquivo da Biblioteca Nacional 
Digital. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.
aspx?bib=098086&pesq=a%20capital%20de%20mato%20grosso%20
parou%20na%20tarde%20de%20ontem. Acesso em: 23 fev. 2018.

JORDÃO, Angela; OLIVEIRA, Otmar. Dutrinha é patrimônio do muni-
cípio de Cuiabá. Cuiabá: Secretaria de Comunicação; Prefeitura de Cuiabá, 
30 set. 2011. Disponível em: http://www.cuiaba.mt.gov.br/esporte-cida-
dania-e-juventude/dutrinha-e-patrimonio-do-municipio-de-cuiaba/3541. 
Acesso em: 12 fev. 2018.

JUNIOR, Oliveira. História do estádio que seria a cópia do Maracanã pode 
virar livro. Jornal Gazeta Digital, Cuiabá, 16 mar. 2007. Disponível em: 
http://www.gazetadigital.com.br /conteúdo/show/secao/21/materia/137738. 
Acesso em: 15 fev. 2018.

O VERDÃO e o CPA. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 29 jun. 1973. p. 
2. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: http://memo-
ria.bn.br/DocReader/DocReader. aspx?bib=098086&pesq=TODOS%20
OS%20PROBLEMAS%20T%C3%89CNICOS%20QUE%20ESTA-
VAM. Acesso em: 20 fev. 2018.

PEREIRA, Rodrigo Pinheiro Tóffano. Sustentabilidade em estádios de fute-
bol: o caso da Arena Pantanal em Cuiabá-MT. 2013. Dissertação (Mestre 
em Engenharia de Edificações e Ambiental) – Programa de Pós-gradua-
ção em Engenharia de Edificação e Ambiental, Universidade Federal de 
Mato Grosso, Cuiabá, 2013.

PÓVOAS, Lenine de Campos. Cuiabá de Outrora: testemunho ocular 
de uma época. Cuiabá: Editora Resenha Tributária, 1983.

SURGE o “Verdão”: tratores em ação. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 
11 jan. 1972. p. 1. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível 

http://www.cuiaba.mt.gov.br/esporte-cidadania-e-juventude/dutrinha-e-patrimonio-do-municipio-de-cuiaba/3541
http://www.cuiaba.mt.gov.br/esporte-cidadania-e-juventude/dutrinha-e-patrimonio-do-municipio-de-cuiaba/3541


379

Cuiabá 300 anos 

em: http://memoria.bn.br /DocReader/DocReader.aspx?bib=098086&Pas-
ta=ano%20197&Pesq=surge%20o%20%22verd%C3%A3o%22. Acesso 
em: 23 fev. 2018.

“VERDÃO” do sonho à realidade. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 28 mar. 
1976. p. 1. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: http://
memoria.bn.br/DocReader /der98086&pesq=%E2%80%9CVERD%-
C3%83O%E2%80%9D%20do%20sonho%20%C3%A0%20realidade. 
Acesso em: 23 fev. 2018.

“VERDÃO” lotado em sua festa de inauguração. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 
10 abr. 1976. p. 12. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=098086&pesq=Ver-
d%C3%A3o%20lotado. Acesso em: 23 fev. 2018.

“VERDÃO” será inaugurado no dia 15 de março. O Estado de Mato 
Grosso, Cuiabá, 11 jan. 1976. p. 1. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bi-
b=098086&pasta=ano%20197&pesq=TEATRO%20AO%20AR%20
LIVRE. Acesso em: 20 fev. 2018.

VERDÃO: sérias preocupações na FMF. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 
10 set. 1975. p. 9. http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?-
bib=098086&pesq=desiludido%20que%20foi%20em%20sua%20
esperan%C3%A7a. Acesso em: 20 fev. 2018.

“VERDÃO”, uma questão de honra. O Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 
18 jun. 1972. p. 4. Arquivo da Biblioteca Nacional Digital. Disponível 
em: http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=098086&pas-
ta=ano%20197&pesq=uma%20quest%C3%A3o%20de%20honra. Acesso 
em: 20 fev. 2018.



380 381

Projeto Ouro & Mel

O FUTEBOL DE VÁRZEA EM CUIABÁ/MT: LAZER, 
IDENTIDADES E MEDIAÇÃO CULTURAL NA 

COMUNIDADE SÃO GONÇALO BEIRA RIO, CUIABÁ

Allan Kardec Pinto Acosta Benitez

Olhar o futebol de várzea como agente de mediação cultural 
possibilita-nos adentrar um campo vasto do fazer mais cotidiano do 
lazer que, por excelência, é praticado e mantido nos mais inusitados 
rincões deste Brasil, seja na cidade, seja no campo. Esse fazer se revela 
múltiplo, repleto de (re) invenções e improvisações que o dinamizam e o 
mantêm no imaginário popular, nos relatos de vida, nos fins de semana 
sociabilizados ou mediados pelas partidas de futebol que contam, além 
de empates, vitórias e derrotas, maneiras de fazer o lazer de cada lugar.

Analisar e compreender esse papel mediador, função tão silen-
ciosa quanto ruidosa atribuída ao futebol de várzea, força-nos a perceber 
a multiplicidade de campos/esferas que se imbricam nesse jogo de rela-
ções sociais, culturais, comunicativas, antropológicas, históricas; enfim, 
são tantas as facetas quanto as possibilidades bifurcativas, os rizomas 
deleuzianos a nos oferecerem devires.

Nesse jogo que agora tem início, entrecruzam-se os lances, as 
táticas, as estratégias, a vida factual e a vida fictícia, a pessoa e o jogador, 
todos em ritmos diferentes, em posições diversas, em territórios tão conhe-
cidos quanto estranhos, mundos dentro de outros mundos no mundo, 
com regras e infrações, códigos e transgressões que, ao se transmutarem, 
revelam as maneiras de fazer o jogo sociocultural mediado pelo futebol 
de várzea na comunidade São Gonçalo Beira Rio.
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“Quais táticas delineiam as maneiras de fazer o futebol de várzea 
na comunidade São Gonçalo Beira Rio?” Esse é o leitmotiv, o objetivo a 
nos conduzir por intrincados caminhos que contam sobre as maneiras de 
fazer, reveladoras de percursos e trajetórias de dois times locais de futebol 
de várzea, o São Gonçalo Beira Rio Futebol Clube e o Milionários Futebol 
Clube, ambos criados no seio da comunidade há pouco referida.

Os propósitos investigativos dos quais resultam este texto ultra-
passam as fronteiras de mero registro histórico daquelas práticas e recaem 
principalmente sobre a importância do assunto eleito, uma vez que este é 
revelador das histórias de vida de atores sociais que construíram, por meio 
do futebol de várzea, uma trajetória de lazer que ocupou aquele espaço 
comunitário, bairro isolado do centro urbano de Cuiabá/MT, e mediou 
conflitos locais de resistências e fronteiras sociais.

A história de vida integrou a pesquisa de campo, desenvolvida por 
meio de entrevista semiestruturada com perguntas abertas e baseadas em 
roteiro preliminar, cujas análises nos viabilizaram a visualização dos devires, 
ou possíveis caminhos rizomáticos daquela prática, bem como as perspec-
tivas e os anseios que delineiam novos rumos e retomam o caráter lúdico 
do futebol de várzea, abrindo-se a possibilidades de outras investigações 
acadêmicas dentro desse campo de estudo.

O futebol de várzea em Cuiabá

Nosso objeto neste texto é o vetor futebol de várzea como mediador 
da realidade sociocultural vivida na comunidade São Gonçalo Beira Rio 
(SGBR), ou, nos termos de Michel de Certeau (1998), suas maneiras de 
fazer, contexto em que devemos pontuar primeiramente o destaque dado 
aqui ao conhecimento popular, concebido por Babini (1957, p. 21 apud 
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MARCONI; LAKATOS, 2000, p. 17) como “[...] o saber que preenche 
nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem 
a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo.”.

Assim conceituado, o conhecimento popular traz consigo, de 
acordo com Ander-Egg (1978, p. 13-14 apud MARCONI; LAKATOS, 
2000, p. 21), características peculiares, como: superficialidade, isto é, 
conformado à aparência, àquilo que se pode comprovar simplesmente 
estando junto das coisas; sensitividade, associado a vivências, estados de 
ânimo e emoções da vida diária; subjetividade, ou próprio do sujeito 
que organiza suas experiências e conhecimentos; e assistematicidade, 
implicando que tais “organizações” das experiências não visam a uma 
sistematização das ideias, nem quanto à forma de adquiri-las, nem quanto 
à tentativa de validá-las.

Em A Invenção do Cotidiano (1998, p. 45), De Certeau dá a 
conhecer um “método” de pesquisa inovador, intitulado análise polemoló-
gica da cultura, considerando que “[...] a cultura articula conflitos e volta 
e meia legitima, desloca ou controla a razão do mais forte.”. Ademais, 
referindo-se à análise das narrativas das práticas comuns, como aque-
las sobre o futebol de várzea, o autor sugere “[...] introduzi-las com as 
experiências particulares, as frequentações, as solidariedades e as lutas 
que organizam o espaço aonde essas narrações vão abrindo um caminho, 
significará delimitar um campo.” (p. 35).

Convém explicitarmos nossa opção por incluir neste escrito 
a teoria contemporânea de De Certeau, disseminadora das ideias de 
Michel Foucault e Pierre Bourdieu, que, mesmo sendo figuras teóricas 
de oposição, não o impedem de se interessar por teses contrárias, ainda 
que prevalecendo explícita e quantitativamente em suas teorias a marca 
de Bourdieu. No entanto, De Certeau busca a sua autonomia e liberdade:
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Dir-se-ia que, sob a realidade maciça dos poderes e 
das instituições e sem alimentar ilusões quanto a seu 
funcionamento, sempre discerne um movimento 
brownniano de micro-resistências, as quais fundam 
por sua vez micro liberdades, mobilizam recursos in-
suspeitos, e assim deslocam fronteiras verdadeiras da 
dominação dos seres sobre a multidão anônima [...] 
é natural que ele concentre a atenção nos minúscu-
los espaços de jogo que táticas silenciosas e sutis “in-
sinuam”. (p. 18-19).

De fato, em seus estudos, De Certeau se interessa por diversas áreas, 
entrecruza métodos, “[...] que pratica sem prestar vassalagem a nenhum 
dele, e pela diversidade de suas competências [...] intriga e desconcerta.” 
(p. 18-19). Assim, ouvir os relatos orais de jogadores de futebol de várzea 
da comunidade SGBR introduz novos olhares no campo investigado, no 
qual se buscam elementos de tensão que emprestam “equilíbrios simbólicos, 
contratos de compatibilidade e compromissos mais ou menos temporários” 
(p. 45), tendo-se essa modalidade esportiva como mediadora dessas práticas.

“Quais táticas delineiam as maneiras de fazer o futebol de várzea na 
comunidade São Gonçalo Beira Rio?” Antes da abordagem específica do 
tema encerrado nessa indagação, cabe a apresentação de alguns conceitos 
e distinções entre os termos “táticos” e “estratégia”. Em De Certeau, tática 
designa uma maneira de se aproximar da problemática suscetível de articu-
lar o material coletado e a descrição de sua prática tal como o fizemos para 
a análise dos dados coletados. Segundo Koogan e Houaiss (1993, p. 815), 

“Tática”, do grego taktiké ou téchne, é qualquer elemento componente de 
uma estratégia empregada com o objetivo de atingir a meta desejada em 
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um empreendimento qualquer, sendo a estratégia a visão macro, sistê-
mica, de conjunto do empreendimento.

Se, por um lado, a tática se ocupa do microssistema, por outro, 
a estratégia abrange o todo desse conjunto de táticas. Desse modo, De 
Certeau afirma que a estratégia é “[...] o cálculo das relações de forças 
que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer 
e poder é isolável de um ambiente.”, ao passo que a tática é “[...] um 
cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto, com uma 
fronteira que distingue o outro como totalidade visível.” (p. 46); “[...] a 
tática só tem por lugar o do outro.” (p. 45).

Nesse sentido, ela representa também a gama de ações ou manei-
ras de fazer o futebol de várzea, além de outros esportes, isso insinuando 
certo entrecruzamento metafórico na utilização de alguns termos dentro 
deste texto. No futebol amador, há uma tática de disposição em campo 
intitulada “carrossel” ou “futebol total”, na qual todos os jogadores ocupam 
todas as funções e posições, indiscriminadamente, com eventual exceção 
do goleiro. Então, os atores sociais dos quais colhemos os relatos orais 
foram os jogadores inscritos no campo social da comunidade SGBR. 
De nossa parte, procuramos apanhar as bolas jogadas nos diversos alvos.

Evidenciar as maneiras de fazer esse futebol requer, antes, saber-
mos que “[...] deve haver uma lógica dessas práticas.” (p. 42) e, mais, 
que nas práticas culturais julgadas marginalizadas existem “[...] opera-
ções dos usuários, supostamente entregues à passividade e à disciplina.” 
(p. 37) e emanentes de suas formações discursivas.

Assim sendo, concebemos o futebol de várzea como produto 
cultural emergido da vivência popular, podendo ser estudado em termos 

“[...] daquilo que o consumidor cultural ‘fabrica’ durante a sua prática.” (p. 
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39) ou, de como o seu consumo se prolifera nas relações sociais e culturais 
peculiares a cada região, bairro, campo de jogo, ou seja, de como se dife-
rencia em relação ao uso, às práticas, às maneiras de fazer. Nesse sentido, 
os jogadores do futebol de várzea, os espectadores em torno do campo, 
a comunidade e a sociedade em geral são consumidores cujas produções 
diferem e, ainda, denotam uma bifurcação que dão margem a inúmeras 
interpretações. Pelo menos duas vertentes são evidentes: a primeira refere-
-se à produção da imagem do futebol de várzea propalada, geralmente via 
senso comum e meios comunicativos, principalmente o rádio; e a segunda 
refere-se à produção secundária que se esconde nos processos de sua utili-
zação, havendo diferença ou distanciamento entre imagem e produção 
(DE CERTEAU, 1998, p. 40).

Na comunidade SGBR, o futebol de várzea alcançou grande 
sucesso entre as décadas de 1980 e 1990, conforme constatamos nas narra-
tivas colhidas na pesquisa. Dois times, o São Gonçalo Beira Rio Futebol 
Clube e Milionários Futebol Clube, disputavam entre si em quase todos 
os torneios, sendo este último uma dissidência daquele primeiro. Havia 
também outro time, não investigado aqui, na comunidade de Carrapicho, 
localizada na outra margem do rio Cuiabá.

Portanto, temos o espaço dos campos de futebol de várzea 
como espaço de contradições ou nichos culturais, cujas maneiras de 
fazer “[...] constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam 
do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural.” (DE 
CERTEAU, 1998, p.41).

Esse espaço, com seu mapa, percursos e demarcações, eviden-
cia modos de proceder, astúcias de consumidores, que para De Certeau 
formam uma rede de antidisciplina, não se reduzindo, pois, a uma rede de 

“vigilância”, uma vez que jogar como os mecanismos da disciplina e não se 
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conformar com ela constitui a contrapartida, “do lado dos consumido-
res (ou ‘dominados’?), dos processos mudos que organizam a ordenação 
sócio-política” (p. 41).

Partimos da premissa de existem inúmeras maneiras de fazer o 
futebol de várzea na comunidade SGBR, onde “as operações multifor-
mes e fragmentárias, relativas a ocasiões e detalhes” (DE CERTEAU, 
1998, p. 42) supostamente apresentam uma lógica na sua prática. Mais 
ainda: temos por ponto primordial apreender a maneira, as táticas utili-
zadas e que fazem do futebol de várzea o mediador daquelas práticas 
socioculturais.

As táticas de abordagem remontam às maneiras de fazer de cada 
time de futebol de várzea em SGBR, sendo a cultura de sua prática o 
lugar enunciativo dos narradores. “Tática”, termo por nós escolhido, 
denota a intenção de dar voz ao outro, ou de considerar a contradição 
discursiva, levando em conta o fato de que “[...] a tática só tem por lugar 
o do outro.” (p. 46).

Ademais,

Essas táticas manifestam igualmente a que ponto 
a inteligência é indissociável dos combates e dos 
prazeres cotidianos que articula, ao passo que as es-
tratégias escondem sob cálculos objetivos a sua re-
lação com o poder que os sustenta guardado pelo 
lugar próprio ou pela instituição.

As táticas dos relatos orais representam microdiferenças discur-
sivas que, em conjunto, formam uma bricolagem. Mosaico dinâmico, 
incerto, tentador e audaz que compõe este livro a partir do desconhe-
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cido, aglomerando métodos, técnicas, teorias que nos trazem idiossincrasias, 
contradições dialógicas as maneiras de fazer a cultura aqui focalizada.

Efetivamente, a moldagem dos relatos em táticas serve apenas 
como base de “consulta” às problematizações aqui chamadas de “estraté-
gias” e que implicam a combinação de elementos heterogêneos, no dizer 
de De Certeau o “[...] cálculo das relações de forças que se torna possível 
a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de 
um ‘ambiente’.” (p. 46).

Dispomos as táticas nestes quatro rizomas multiplicadores (que, 
seguramente, se redistribuem e se bifurcam): 1) Táticas fundacionais, 2) 
Táticas organizacionais, 3) Táticas relacionais e 4) Táticas de embate.

Por conseguinte, esses percursos supõem, antes, uma expressivi-
dade que territorializa, ação esta “que nomeia [...] o ato do ritmo tornado 
expressivo, ou dos componentes de meios tornados qualitativos. A marca-
ção de um território é dimensional, mas não é uma medida, é um ritmo.” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1998, p. 122).

1) Táticas fundacionais compreendem os relatos sobre a fundação 
dos dois times, o São Gonçalo Beira Rio Futebol Clube e o Milionários 
Futebol Clube, sendo as incertezas alusivas às recordações entendidas 
apenas como tentativas de revisitar o passado em face da evidência do 
presente em evidência e o devir dessas impressões. Memórias e confissões 
se enchem de imagens que se entrecruzam, posto que

Los recuerdos no son de fiar, pero, en cambio, sí pue-
de serlo el modo en que dichos recuerdos acuden a 
nuestra imaginación, confundidos pues con pensa-
mientos, ideas, sensaciones ligadas a otros recuerdos 
y otras sensaciones. (CABALLÉ, 1995, p. 109).
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Entre os onze entrevistados, apenas os dois mais antigos relata-
ram sobre a fundação do time São Gonçalo Beira Rio Futebol Clube, 
iniciada na década de 1960, assunto que não foi sequer mencionado 
pelos entrevistados do time Milionários Futebol Clube. Curiosamente, 
estes últimos, sendo dissidentes daqueles primeiros, poderiam ter aven-
tado alguma história, mas isso não ocorreu.

Entretanto, quase todos tiveram algo a declarar sobre a história 
de fundação do Milionários; os que nada disseram foram aqueles mais 
velhos, que desde muito tempo acompanharam o SGBR.

O Milionários Futebol Clube nasceu de uma dissidência no time 
São Gonçalo, havendo quem tivesse mencionado a elaboração de uma 
lista com o nome dos jogadores mais velhos do time, a qual foi afixada 
na parede para que ficasse visível a todos:

[...] aí escreveu numa parede lá os nomes das pes-
soas que eles não queriam mais no futebol de-
les. (Narrador 8).

Na lista foram apontados aqueles jogadores considerados 
inabilitados para continuar no time devido à idade ou ao rendimento insa-
tisfatório em campo, os quais, revoltados com a situação, resolveram criar 
outro time, o “Milionários”, sobre cuja formação assim se expressaram:

Esse Milionário foi fundado por Grau-
co. (Narrador 2).

É o seguinte nóis começamos com o Milionário 
que a minha família jogava no São Gonçalo Bei-
ra Rio [...] agora nóis vamo fundá o time do Mi-
lionário, do time dos enjeitado aqui da comunida-
de. (Narrador 8).
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[...] ficaram revoltados e resolveram se juntar e for-
mar uma nova equipe na qual eu e o finado Valdir 
fomos presidente do Crube, que nós fomos funda-
dor do Milionários, que nós que começamos o pri-
meiro Milionários que naquela época era só um jun-
ta junta de pessoas que formaram, que formou um 
time e com o passar dos anos depois mais ou menos 
três anos de fundação aí surgiu o Milionários mes-
mo. (Narrador 11).

Foto 1 – Time Milionários Futebol Clube no final da década de 70

Nota: Acervo pessoal de dona Pedrosa.

A origem da denominação do time SGBR foi esclarecida nesta fala:

[...] e ali pra 64, 65 “[...] nós pusemos uma dire-
toria que falava São Gonçalo, o gigante Beira 
Rio.” (Narrador 1).

Sobre o nome Milionários, foram registradas três narrativas, nas 
quais percebemos controvérsias:
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Foi da cabeça. Foi da cabeça que eu tirei. (Narra-
dor 8, Tática I).

Nóis achamo o nome, por que nóis não podia pôr 
o nome de São Gonçalo... aí o Cráudio, um rapaiz 
que tinha loja aqui no Coxipó disse vamo arrumá 
um time pra nóis jogá... [...] aí tem que pôr nome 
de time... aí a turma começo falá que tem tanta 
gente rico no time... brincadeira NE... ah! Vamos 
por Milionários e fico. (Narrador 9, Tática I).

Era camisa do Framengo só que tava escrito Mi-
lionário... intão um certo tempo aí... os reserva fi-
caram murdido aí emprestaram minha camisa, a 
camisa do Framengo... intão falaram vamo mon-
ta um time co esse nome só pra brincá e com isso 
chegaram lá e arrumaram o time do... do Milioná-
rio. (Narrador 2, Tática I).

Foto 2 – Time São Gonçalo Beira Rio e o público presente no final 
da década de 80

Nota: Acervo pessoal de dona Pedrosa.

As tensões expressas nessas narrativas referem diretamente uma fala 
de Homi Bhabha (1998, p. 222), apresentada sob o título “De margens 
e minorias”, na obra O local da cultura: “De que modo se pode encon-
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trar o passado com uma anterioridade que continuamente introduz uma 
outridade ou alteridade dentro do presente?”.

As dissensões evidenciam o esburacamento da memória, que se 
situa no desvão do espaço entre passado e presente, espaço intermediário 
de tempos e lugares cujos conflitos do passado ressurgem no presente como 
sucessão sem sincronia, em uma ausência de tempo homogêneo, ainda que 
os fragmentos de relatos apresentados possam ser inseridos no âmbito que 
Bhabha chama de “espaço da anomia da nação” (p. 225).

Ampliar o quadro das microdiferenças para o cenário nacional nos 
permite observar que o “auge” da disputa dos times São Gonçalo Beira Rio 
e Milionários deu-se em um período diacrônico, quando o futebol profis-
sional da Seleção Brasileira chegou às quartas de final da Copa do Mundo 
FIFA, em 1986, mas foi derrotada pela França; despontou com o título de 
tetracampeão na Copa Mundial de 1994; ainda, ganhou a Copa América 
em 1989, 1997 e 1999 , e venceu a Copa das Confederações em 1997.

Seguramente, esses estímulos se refletiram nas maneiras de fazer 
o futebol de várzea em muitas comunidades ou bairros brasileiros, (re) 
surgindo times cuja aparente vontade de afirmar a nacionalidade ressoou 
como continuidade da tradição de que, no Brasil, futebol é cultura. Entre-
tanto, Bhabha adverte que tais leituras inspiram cuidado, pois

A cultura como produção irregular e incompleta de 
sentido e valor, frequentemente composta de de-
mandas e práticas incomensuráveis, produzidas no 
ato da sobrevivência social. A cultura se adianta para 
criar uma textualidade simbólica, para dar ao coti-
diano alienante uma aura de individualidade, uma 
promessa de prazer. (p. 240).
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Retomemos o cenário local da comunidade SGBR, cuja histó-
ria nos traz as diversas crises socioeconômicas decorrentes da distância 
do bairro São Gonçalo em relação a situada à margem do rio Cuiabá, 
a localidade teve seu acesso facilitado no início da primeira década do 
século XXI, até então, os recursos eram a fabricação artesanal de cerâ-
micas e utensílios, a agricultura de subsistência e a pesca, sendo que se 
deteriorou poluição e a instalação de dragas ao longo do rio.

Na década de 1990, sobreveio nova crise, já que os produtos 
artesanais não tinham meio de escoamento e a comunidade não possuía 
qualificação técnica para enfrentar o mercado competitivo que despon-
tava. A situação chamou a atenção do poder público e da sociedade civil, 
que passou a revitalizar e (re) valorizar o patrimônio cultural da comu-
nidade, como o siriri, o cururu e a pesca.

Com apoio em Claude Dubar (2009, p. 21), podemos entender 
que o termo “crise” não se restringe à esfera socioeconômica, havendo, 
também, a “crise do vínculo social”, que envolve as transformações e 
rupturas das relações sociais do passado, ou, ainda, a “crise antropoló-
gica”, que “[...] afeta, ao mesmo tempo, os comportamentos econômicos, 
as relações sociais e também as subjetividades humanas.”.

O futebol de várzea na comunidade SGBR foi reinventado dentro 
de uma crise, talvez como maneira de combatê-la, de tornar mais forte 
a identidade local ou de deixar emergir a alteridade existente e até então 
velada. Dessa reinvenção criou-se um time, nascido, portanto, da rejeição 
manifestada por membros da própria comunidade, e isso nos mostra que

A diferença cultural não pode ser compreendida 
como um jogo livre de polaridades e pluralidades 
no tempo homogêneo e vazio da comunidade na-
cional. O abalo de significados e valores causado 
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pelo processo de interpretação cultural é o efeito da 
perplexidade do viver nos espaços liminares da socie-
dade nacional [...] a diferença cultural, como uma 
forma de intervenção, participa de uma lógica de 
subversão suplementar semelhante às estratégias do 
discurso minoritário. (BHABHA, 1998, p. 228).

Se, por um lado, houve essa identificação com o futebol nacional, 
naquele bairro as diferenças começaram a vir à tona por meio da crise insta-
lada dentro do único time ali existente, o São Gonçalo Beira Rio. A partir 
do instante em que alguns jogadores foram “desligados” da equipe, sem 
que tenham sido previamente chamados para um diálogo, um novo time 
despontou de uma minoria marginalizada pelos pares praticantes do esporte.

Como começou a história dos dois times? Quem falou a verdade? 
Aliás, o que é a “verdade”? Distante do propósito historicista de registrar 
diacronicamente esses “fatos” interessa-nos mais compreender que cada 
um dos entrevistados apresentou a “sua” verdade, tendo se apropriado da 
história que, por isso mesmo, se tornou ambivalente e cuja “[...] agência 
de identificação nunca é pura ou holística, mas sempre constituída em um 
processo de substituição, deslocamento ou projeção.” (BHABHA, 1998, 
p. 228). Diríamos deslocamento do local discursivo, uma desterritorializa-
ção que reflete desejos pela apropriação do objeto perdido, talvez. Como 
um acontecimento em um sonho sonhado por outro; como a vontade de 
lembrar e manter viva na memória temporal a convergência para o inte-
rior da comunidade, das suas pessoas; como manter a divergência surgida 
dessa convivência mais estreitada por meio da maneira de fazer o futebol 
de várzea na região.

Os relatos denotaram as diferenças nas maneiras de fazer, as contra-
dições surgidas antes, durante ou depois da criação do Milionários Futebol 
Clube, as demarcações de territórios que ultrapassavam o campo esportivo e 
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se entrecruzavam com as diferenças sociais ali existentes. Dentro daquele 
mapa, visualizamos que as casas situadas mais próximas do campo do 
Milionários eram expressivas de uma melhor condição econômica de seus 
moradores, apresentando fachadas mais modernas, maior planejamento 
arquitetônico, terrenos mais amplos, carros mais modernos.

Contrariamente, à medida que íamos adentrando a comunidade, 
avistávamos ao redor ou perto do campo do São Gonçalo Beira Rio casas 
mais antigas, algumas conservando a arquitetura do antigo modelo “cuia-
bano”, quase inexistindo muros para dividir os terrenos. Precisamente 
nessa parte, observamos que a produção da cerâmica, a manutenção do 
folclore, do siriri e do cururu, bem como a concentração das peixarias 
eram muito maiores e mais evidentes.

Outra diferença, aqui já comentada, diz respeito à disposição e 
estrutura dos dois campos de futebol: o do Milionários, na avenida prin-
cipal de acesso à comunidade; e o do SGBR, no centro de um grande 
terreno público, rodeado por casas e quintas fronteiriças com o campo.

Implícitas a essas diferenças socioeconômicas, expressões ou forma-
ções discursivas: “[...] o expressivo é primeiro em relação ao possessivo, as 
qualidades expressivas ou matérias de expressão são forçosamente apro-
priativas, e constituem um ter mais profundo que o ser.” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1998, p. 123). Dito de outra maneira, as discrepâncias 
visíveis em aspectos econômicos evidenciaram conflitos arraigados e 
constituíram as diferenças socioculturais que, levadas para dentro do 
campo, tornaram o futebol de várzea o mediador dos problemas locais.

Era no campo de futebol de várzea que as diferenças se exacer-
bavam. Nos relatos, a evidência de que todo ressentimento ou dissensão 
afetiva ganhava vazão durante o jogo, durante o qual gritos, gestos bruscos, 
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palavrões, duras vozes de comando traziam subliminarmente a mensa-
gem de uma luta de poderes pela manutenção da supremacia de um time 
sobre o outro, como extensão rizomática de outras diferenças existentes 
ali, onde “[...] há um equilíbrio instável de poder, com as tensões que lhes 
são inerentes.” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 23).

Norbert Elias e John L. Scotson, em Os estabelecidos e os Outsiders: 
Sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade (2000), 
evidenciam os confrontos nas relações de poder entre moradores anti-
gos de uma comunidade, os “estabelecidos”, e aqueles que vieram depois, 
estrangeiros ou não, os outsiders, ou “forasteiros”. Para os autores, há uma 
evidente estigmatização que sobrepassa o campo socioeconômico e afeta 
a autoestima daqueles classificados como “inferiorizados”:

Os grupos mais poderosos, na totalidade desses ca-
sos, vêem-se como pessoas ‘melhores’, dotadas de 
uma espécie de carisma grupal, de uma virtude es-
pecífica que é compartilhada por todos os seus mem-
bros e que falta aos outros. Mais ainda, em todos es-
ses casos, os indivíduos ‘superiores’ podem fazer com 
que os próprios indivíduos inferiores se sintam, eles 
mesmos, carentes de virtudes – julgando-se humana-
mente inferiores. (p. 20).

Elias e Scotson chamam a atenção para a estigmatização coletiva, 
não específica de um ou outro membro, caso da disputa de poder entre 
os times Milionários e São Gonçalo Beira Rio, apesar de que este último, 
formado por antigos moradores, não se sentia “superior” nessa relação. 
Contrariamente, ao time Milionários se atribuía o status de “vitorioso”, 
por ter se sagrado vencedor em quase todas as partidas entre os dois clubes. 
Curiosamente, atualmente, há uma espécie de reviravolta nesse jogo social, 
posto que os moradores da parte de baixo da rua, os menos favorecidos 
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financeiramente, são os que mantêm restaurantes, os artesanatos de cerâ-
mica e as danças populares da comunidade.

Isso deixa explícita a interdependência que mantém as relações 
culturais intermediadas pelo futebol de várzea no SGBR. Ou seja, “[...] 
um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem insta-
lado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído.” 
(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 23).

Por exemplo, a criação do time Milionários foi uma resposta à 
afronta sofrida pelos jogadores, que foram desterritorializados, marginados 
e, em face disso, expressaram nos discursos a busca por uma reterritoriali-
zação, como forma de resistência à opressão a que foram expostos. E isso 
se deu justamente pela mesma via de (re) acesso, o futebol de várzea, que 
se tornou o mediador dessas diferenças, o percurso cujos movimentos, 
ou táticas compunham um conjunto de estratégias contrárias à situação 
posta e voltadas à demarcação territorial naquele mapa.

Para Richard Sennett (2006, p. 137):

O consumidor busca o estímulo da diferença em 
produtos cada vez mais homogeneizados. Ele se 
parece com um turista que viaja de uma cida-
de clonada para outra, visitando as mesmas lojas, 
comprando em cada uma delas os mesmos produ-
tos. Mas o fato é que viajou: para o consumidor, o 
estímulo está no próprio processo do movimento 
[...] o que mobiliza o consumidor é a própria mo-
bilidade e imaginação: o movimento e a incomple-
tude energizam a imaginação; da mesma forma, a 
fixidez e a solidez embotam.

A exclusão territorial motivou a constituição de personagens 
rítmicos, e os contrapontos territoriais formaram as paisagens meló-
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dicas. Temos, então, narradores que saíram do anonimato e assumiram 
para si mesmos a autoria de um feito que, sendo antitético, transgrediu 
as regras sociais. Tornaram-se, então, dois times, duas forças antagônicas 
que se completavam em uma contradança forçada. Dois times dividindo 
o pequeno espaço da comunidade SGBR e demarcando seus territórios 
repletos de diferenças. Houve uma redistribuição do espaço, e “[...] ali ela 
cria ao menos um jogo, por manobras entre forças desiguais e por referên-
cias utópicas.” (DE CERTEAU, 1998, p. 79).

Na inventividade do cotidiano, o futebol de várzea tornou-se media-
dor de um conflito, ou, mais ainda, o mote principal de sua exacerbação. 
Nesse sentido, destacamos o que se estabeleceu em cada fala, consideran-
do-se que as táticas de recontar a história da fundação dos times são

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou 
seja, o espaço instituído por outros, caracterizam a 
atividade, sutil, tenaz, resistente de grupos que, por 
não ter um próprio, devem desembaraçar-se em uma 
rede de forças e de representações estabelecidas. Tem 
que “fazer com”. Nesses estratagemas de combaten-
tes existe uma arte de golpes, dos lances, um pra-
zer em alterar as regras de espaço opressor. Destreza 
tática e alegria de uma tecnicidade. (DE CERTE-
AU, 1998, p. 79).

Se, nos dizeres de Giles Deleuze e Felix Guattari (1998), o territó-
rio é primeiramente a distância crítica entre dois seres da mesma espécie, 
entendemos que os dois times buscaram maneiras de propiciar a coexistência 
de seus membros, configurando uma paisagem melódica da comunidade, 
paisagem repleta de contrapontos complexos.

À medida que avançamos no trato dos relatos, as diferenças media-
das pelo futebol de várzea adquiriram contorno mais definido. Vimos, 
por exemplo, que aqueles jogadores rejeitados ou excluídos deram novo 
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ritmo às maneiras de fazer o esporte no SGBR. Onde começaram os 
rastros? Para onde nos levaram? Muitas foram às pegadas, e múltiplos 
os caminhos dentro desse campo, de modo que deixamos o futebol de 
várzea ir se insinuando por onde nos foi possível caminhar, correr, parar, 
retomar, enfim.

Quem começou o quê? Sem que houvesse uma história “oficial”, 
deparamo-nos com um torneio de relatos, com alguns narradores se 
colocando em campo e assumindo o feito do gol que foi a criação do Milio-
nários, inclusive havendo a possibilidade de dois tempos: o primeiro e o 
segundo Milionários, como pudemos observar nos fragmentos destacados.

Há que se observar que, dentre os relatos colhidos, todos os atores 
entrevistados tenderam a falar mais sobre o time Milionários do que 
sobre o São Gonçalo Beira Rio, isso revelando relativo domínio daquele 
primeiro sobre este último, principalmente se compararmos o número 
de vitórias de um e de outro. Nas disputas diretas, o Milionários venceu 
mais vezes o São Gonçalo Beira Rio.

2) Táticas organizacionais reúnem relatos ligados aos modos 
de articulação e organização de cada time, como equipe de futebol de 
várzea, nos quesitos diretoria, torcida, formação da ala feminina, equipe 
técnica, locomoção para participar de jogos em outros bairros, alimenta-
ção, entre outros. Como demarcação dos percursos, cada narrador nos 
falou especificamente sobre o time de que fez parte, como se as memó-
rias lhe servissem de autoproteção ou defesa em campo.

Os pontos em comum aos dois times foram resumidos pelos 
seguintes fatos: existiu a Liga de Campeonatos dos Bairros (LCB); 
equipe tinha a própria diretoria; as categorias existentes eram chama-
das de aspirante e de titular; os torneios aconteciam durante o dia todo; 
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quase inexistiam treinos; as mulheres (geralmente esposas) desempenha-
vam tarefas secundárias, mas imprescindíveis, de auxílio aos times, entre 
as quais lavar uniformes e levar água de beber; havia responsáveis pelo 
cuidado e pela marcação dos campos; após os jogos, fazia-se comemora-
ção; todos colaboravam com cotas financeiras para pagar árbitros e outras 
necessidades do grupo.

De discrepante, e que nos chamou a atenção, tivemos a proce-
dência dos jogadores do São Gonçalo Beira Rio: o time era integrado 
exclusivamente por moradores da comunidade. Enquanto isso, o time do 
Milionários era formado por jogadores de diversos bairros.

Entre os seis narradores do SGBR não houve relatos sobre a esco-
lha de técnicos. No Milionários, contrariamente, registrou-se que

[...] às vezes era meu marido, às vezes era seu Aqui-
no que vinha ajudar também, mas no mais era só jo-
gador. (Narrador 8).

O Narrador (8), uma mulher, foi presidente do Milionários por 
quase vinte anos; seu esposo foi técnico e jogador; e seu filho é jogador até 
hoje. A seguir, alguns entrevistados, inclusive o Narrador 8, explicitam as 
atribuições deste colaborador:

Eu arrumava água, arrumava gelo, era água gela-
da, não era quente não [...] tinha vez já entrava com 
sete jogador e eu zangava demais, xingava jogador 
[...]. (Narrador 8).

Ela fazia tudo, teve veis que ela comprô até unifor-
me, trabalhô assim, empregada na Coophema, com-
prô unifore com o dinheiro dela, ela fazia tudo, lava-
va roupa tudo [...] e ela tinha veiz que ajudava, tava 
meio apertado pra pagá juiz arguma coisa, ela tinha 
dinheiro ia dá... ia assim... [...]. (Narrador 9).
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A dona Pedrosa... era a comandante de tudo, né? Ela 
enfrentava os jogadores adversários como se fosse 
mãe da gente... então ela protegia a gente, botava 
a mão na cara, quando precisava ela xingava e en-
tão a gente se sentia filho deles [...]. (Narrador 10).

Antes de prosseguirmos em nossas análises, destacamos que, após 
a criação do time Milionários Futebol Clube, o São Gonçalo Beira Rio 
Futebol Clube dificilmente ganhou nos embates entre essas duas equipes. 
Aquele primeiro time convidava muitos jogadores de fora para integrar 
sua equipe. Vitórias e derrotas acentuaram os confrontos e o ritmo da 
competitividade, como se um desvão começasse a esboçar a fronteira 
entre os dois territórios, demarcando os discursos e as maneiras de cada 
time fazer o futebol de várzea.

A esse respeito, cada time apresentava uma maneira diferente de 
fazer o futebol de várzea? Seguramente. Evidentemente. Comecemos, 
então, pela latente diferença na constituição de ambas as equipes. Se, 
por um lado, o São Gonçalo Beira Rio resistiu às mazelas do cotidiano, 
buscando manter como jogadores apenas os moradores da comunidade, 
o Milionários, por outro lado, adotou a tática de buscar reforços nos 
campos vizinhos, como se pode observar no seguinte relato:

[...] O nosso, Milionários sempre teve jogadores 
de outros bairros, o time aqui do... daqui do São 
Gonçalo ele era mais bairrista. Ele era mais tra-
dicional e o time do Milionários era mais...libe-
ral. (Narrador 10).

Secular embate entre conservadores e vanguarda, entre os “esta-
belecidos” e os outsiders, diriam Elias e Scotson, tão evidente no âmbito 
de todas as artes e de todas as manifestações culturais. Do ponto de 
vistas tático, ambas as equipes mantiveram o foco na meta de firma-
rem-se como times de futebol de várzea dentro da comunidade SGBR, 
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bem como dentro do município e do estado de Mato Grosso. Formação 
discursiva de dois Nós: de um lado, se exclui enquanto o Outro é inclu-
ído pelo time contrário.

Sennett, ao falar sobre a resistência ao novo, ao desconhecido 
quando se busca conservar a identidade do grupo primeiro, afirma que 

“[...] hoje, no novo regime de tempo, esse uso de ‘nós’ se tornou um ato de 
autoproteção. O desejo de comunidade é defensivo, muitas vezes manifes-
tado como rejeição a imigrantes e outros marginais.” (p. 165).

Em sua obra A corrosão do caráter, o autor narra a experiência de 
Walter Lippmann, que, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, tentou 
transformar o cálculo material de fracasso e sucesso “[...] em experiências 
de tempo mais pessoais, opondo a experiência à deriva, errática, ao controle 
dos fatos.” (p. 142). Parece-nos oportuna essa alusão por dialogar com (re) 
territorializações expressivas, contraditórias, entre o estático e o dinâmico.

Em vez de julgarmos com veemência que as derrotas sofridas pelo 
São Gonçalo Beira Rio foram fruto da escolha do time por manter-se 

“bairrista”, termo usado pelo Narrador 10, preferimos admitir maneiras de 
lidar deliberadamente com a vida, de imaginar a organização social como 
marco de uma resistência na qual o vetor futebol de várzea se estabeleceu 
fez mediador de diferenças nos campos financeiro, político, ideológico e 
acional, construindo formações discursivas diversas.

Então, mediante tais maneiras de fazer o futebol de várzea, este 
arbitrou sentidos, sentimentos, expressividades que talvez desde há muito 
estiveram guardadas ou calados e foram deslocados para dentro do campo; 
para a beira deste, ocupada pelas torcidas; e para dentro das casas, espa-
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ços intimistas nos quais supomos uma infinidade de diálogos sobre 
essa rivalidade.

O Milionários adveio do processo de desterritorialização social 
daqueles jogadores excluídos do seio “tradicional, familiar” do fute-
bol de várzea da comunidade SGBR. Essa experiência possibilitou-lhes 
transformar a estratégia crítica, conduzindo-os do pertence ao não-per-
tence, a “[...] lidar com a cultura como produção irregular e incompleta 
de sentido e valor, freqüentemente composta de demandas e práti-
cas incomensuráveis, produzidas no ato da sobrevivência social.” (DE 
CERTEAU, 1998, p. 240).

Discussões sobre deslocamento espacial (territorialização, desterri-
torialização e reterritorialização) levam-nos à ideia de Deleuze e Guattari 
(apud MOSTAFÁ; NOVA CRUZ, 2009, p. 29) acerca de “todo um 
novo mundo possível”. Sentindo-se fora de campo, sem o território de 
origem, aqueles jogadores, movidos pelo desejo de continuarem jogando, 
reterritorializaram o espaço do futebol de várzea naquela comunidade. 
Feito isso, incidentalmente, talvez, se libertaram da “única ordem possí-
vel estabelecida”, indo ao encontro do Outro, esse Outrem deleuziano 
que possibilita “[...] a nova visão de que não há nem sujeito, nem objeto 
e sim relações, encontros.” (MOSTAFÁ; NOVA CRUZ, 2009, p. 31).

Resultou, daí, possivelmente como tática organizacional, a posse 
de uma mulher como presidenta do time Milionários, dona Marli Alves 
da Silva, a dona Pedrosa, representação de uma transgressão de regras 
esportivas e sociais posta em confronto direto com a organização, até 
então delegada a um homem, dentro da cultura popular das maneiras 
de fazer o futebol de várzea no Brasil. Supostamente, não se tratou da 
única nem da primeira mulher a ter exercido função. A presença ativa 
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da mulher à frente de um time de futebol criou e cria impactos mediados 
pelo próprio futebol.

Naquela comunidade, berço da cultura mato-grossense, com foco 
naquelas décadas em que dona Pedrosa dirigiu um time, sublinhamos 
essa manifestação de subversão dos padrões eminentemente patriarcais, 
deslocando e invertendo papéis sociais, bem como inserindo a mulher 
mais diretamente no campo do futebol de várzea. Constituiu-se, com isso, 
um rizoma que foi bifurcando as atuações e seus reflexos socioculturais, 
haja vista a atuação feminina em espaço eminentemente patriarcal impli-
car “[...] uma possibilidade virtual, retirada do caos possível, trazida por 
outrem, atualizada no real, em uma mudança absoluta do pensamento.” 
(MOSTAFÁ; NOVA CRUZ, 2009, p. 31).

Dito isso e descartando quaisquer intenções de cunho estruturalista 
para evidenciar as ações binárias do papel feminino, porém, paradoxal-
mente, já o fazendo, por ser algo que se multiplica, compreendemos que 
do confronto entre os dois times surgiu outro confronto, que provocou 
um deslocamento da mulher, ou melhor, de suas funções dentro das equi-
pes. Falamos de dona Pedrosa, que igualmente foi desterritorializada: de 
prestadora de serviços básicos, como lavar uniformes e servir água gelada, 
ela se reterritorializou ocupando o papel principal dentro desse embate, 
no qual se colocou à frente para defender seu espaço e buscou circular em 
nível de igualdade, demarcando fronteiras ao longo do percurso no qual 
foi desenhando as “trocas sociais, estilos de invenções técnicas e um estilo 
de resistência moral” (DE CERTEAU, 1998, p. 88).

 No processo organizacional de cada time, as maneiras de fazer 
eram esquemas de operações táticas, na acepção de De Certeau. O Narra-
dor 8, a mulher protagonista no papel de presidenta do time, organizou, 
incentivou e se engajou na luta contra o time a que pertenceram ela e o 
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esposo, desdobrando-se em mil funções, além de ter se contraposto ao 
que considerou “traição” contra os jogadores excluídos, primeiramente, 
aceitando e convidando “intrusos” para comporem parte da equipe do 
Milionários e, depois, adotando e talvez se apropriando do time, do qual 
fez “sua casa, sua vida”. Reterritorializações.

Seguramente, a técnica de ambos os times careceu, dentro de 
um planejamento estratégico elaborado, de uma visão racionalizada. 
Mas foi essa maneira de fazer, artesanal, improvisada, (re) inventada 
cotidianamente que insinuou o devir do próprio sujeito e do objeto 
naquele espaço. Aquele povo marginalizado, articulando-se com outros 
povos de outras paragens, em condições talvez idênticas ou piores, fez o 
nome da comunidade e, como consequência, atraiu olhares convenien-
tes e ambiciosos, que passaram posteriormente a investir naquele bairro 
estrategicamente político.

Outrem, ou o Outro, o estrangeiro que veio ocupar esse terri-
tório dado e povoado, chegou não para resolver os problemas, mas para 
evidenciá-los, para pôr à mesa, ou em campo, um jogo escondido de 
relações sociais em que todos são protagonistas; nem ganhadores, nem 
perdedores. Jogadores!

3) Táticas relacionais compreendem seleções de relatos sobre a 
interação desenvolvida dentro de cada time e em relação aos demais, de 
outros bairros, principalmente em ocasiões de torneios e campeonatos, 
festas de confraternização, entre outros. Os entrevistados que narraram 
sobre o time São Gonçalo Beira Rio afirmaram sua participação em 
vários campeonatos no bairro e fora dele:

Nosso time era um time respeitado. Jogava no Pico 
do Amor, tinha muitos times. Nosso time era um 
time respeitado, jogava no Pico do Amor, tinha 
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muitos times. Esperança... é... Esperança, Vila Nova 
do Quebra Pote, Bom Sucesso ... é... Lavrinha, Ola-
ria. Narrador 10).

Em 95, 95 nóis fomo jogá lá no Jatobá e alugaram pra 
nóis uma tombera... Garimpo Jatobá. (Narrador 2).

A história que eu alembro ainda de um campeona-
to da LCB que nóis disputamo... nóis tinha um time 
imbative aqui e fomo disputá lá e incrusive eu feiz 
um gol do título. Fomo campeão [...]. (Narrador 3).

Década de 90, noventa foi um ano muito bom pro 
São Gonçalo Beira Rio, nós disputamo vários cam-
peonatos, em oitenta teve um campeonato muito 
bom da copa kaiser [...] teve o desafio dos 10 que o 
São Gonçalo participou e aquele tempo era times de 
várias regiões [...]. (Narrador 4).

O futebol aqui era bão demais, todo sábado, domin-
go lotava. O bairro inteiro tava torcendo aqui, ajuda-
va [...]. (Narrador 6).

Por outro lado, os relatos sobre o Milionários constaram destes fatos:

Nóis jogava prá fora, ia no Craudio Kieski... uma 
veiz ele veio aqui, o juiz fez uma bagunça conosco 
aqui, né... aí nós zangamos com ele, aí eu já que-
ria partir pra ignorância porque eu sou meio da pá 
virada mesmo, né... O Milionários... ora, eu vou 
falá a verdade pro cê... representô muitas coisas, re-
presentô muito... eu peguei muitas amizades, ami-
zade boa, amizade mesmo, honesta, você sabe que 
até hoje eu tenho muitas amizade através do... do 
jogo. (Narrador 8).

Nóis travessava o Rio Cuiabá pra ir jogá lá no cam-
po do Lutinho ... jogava no São Francisco... Verdão, 
por tuda parte [...] eu saí dali um dia pra jogá num 
tar de São Simões em Várzea Grande ... uma veiz 
nóis tivemo num torneio aqui vinte e quatro equi-
pe... fico falado na rádio, tudo mundo queria vim... 
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aí minha esposa fez duas panelona de carne co’arroiz, 
carne seca co arroiz e farofa de banana, e aí feiz uns 
dois pacu que Kaicedro tinha dado ... nóis ganhamo 
no pênalti e aí foi pra decisão e nóis ganhamo o jogo, 
né... [...]. (Narrador 9).

Tem várias histórias muito interessantes do... do... 
não só dentro de campo mas extra campo que era 
o convívio com eles... é, após jogo a gente sen-
ta, conversa, chora ou ri, se era vitoria ou derrota... 
com a amizade que a gente tinha... ajudava e quan-
do precisava a gente viajava pros bairros... a gente 
ia jogar em Várzea Grande, Santo Antônio... todo 
mundo alegre, todo mundo participava, soltava fo-
guete. (Narrador 10).

Nós ganhamos um dos títulos mais importantes, 
portanto Cuiabá estava completando 250 anos, en-
tão foi assim uma grandeza pro bairro São Gonça-
lo... uma veiz fomo jogá lá no Pico do Amor que 
o transporte do time foi... levaram numa caçamba 
e o motorista não sei o que ele arrumou que levan-
tou a caçamba e quase que derrubo todo mundo... 
a gente sempre... aquela época o trânsito era livre, 
você podia transitá com caminhão carregano pessoas 
[...]. (Narrador 11).

Foto 3 – Jogo festivo com dois times mistos no campo do Milioná-
rios Futebol Clube

Fonte: Benitez e Rodrigues (2018, p. 82).
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Ao analisarmos a história do futebol no Brasil, encontramos em 
Débora Azevedo (2001, p. 03) a informação de que a modalidade foi 
inicialmente praticada na várzea, tendo a primeira partida ocorrido em 
abril de 1895. O autor explica que, naquela época, o futebol de várzea “[...] 
foi discriminado e repreendido até mesmo pela polícia, [pois] era conside-
rado um encontro de vadios, desordeiros e indisciplinados.”, contexto em 
que somos atraídos a explorar a ludicidade dos campos de várzea como 
elemento constituinte do homo socius na busca de novas formas de socia-
bilidade e de agrupamento.

No início do Século XX, segundo relata Joffre Dumazedier (1975, 
p. 47), como consequência direta da expansão da industrialização e da 
urbanização, proliferou a convivência social em bares, cafés, entre outros 
espaços, sendo, “no entanto, as organizações recreativas e educativas a 
forma mais original de sociabilidade desenvolvida pelo lazer.”. Ainda em 
Dumazedier lemos que

O conjunto dessas associações de todos os tipos for-
ma, em princípio, um quadro de trocas frutíferas en-
tre pessoas de situações sociais e de nível de instrução 
diferentes. Não há dúvida de que a tendência geral 
das organizações de lazer tende a uma unificação dos 
gêneros de vida. (p. 49).

Associações de lazer influem no estilo de vida do bairro ou comu-
nidade e o modificam, agregando ou desagregando grupos. Desagregam 
quando criam sociedades fechadas em si próprias, e agregam quando grupos 
afins se identificam com o de origem, inclinando-se a plasmar na indife-
rença em relação ao futuro. São os novos tipos de sociedades, utópicas, que, 
acima das diferenças de classe ou posição social, vão ao encontro umas das 
outras em nome do “bem comum”, “[...] orientando-se na direção de um 
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universo semi-real, semi-imaginário, onde o homem pode subtrair-se 
das suas relações com a humanidade.” (DUMAZEDIER, 1976, p. 49).

A euforia ou a decepção compartilhada antes, durante e após um 
jogo de futebol de várzea oferece aos times a possibilidade de um outro 
espaço, distante da realidade cotidiana, encontrando-se com seus pares 
nos diversos bairros praticantes dessa modalidade de lazer esportivo. 
Será o lazer o novo ópio do povo? – indaga Dumazedier (1975, p. 50).

Há mais coisas implícitas nisso. Há um fortalecimento do padrão 
“um por todos”, do comunitarismo, que pede o sacrifício em nome do 
grupo ou do time:

O comunitarismo, em minha opinião, tem um direito de posse bastante 
dúbio em relação à confiança ou ao compromisso; enfatiza falsamente a unidade 
como fonte de força numa comunidade, e teme erroneamente que, quando 
surgem conflitos, os laços sociais sejam ameaçados. (SENNETT, 2006, p. 171).

O futebol de várzea tornou-se, então, o lazer preferencial daquela 
época, do tempo de fortalecimento da identidade comunitária, uma 
maneira de estabelecer a padronização de comportamentos, tanto que a 
criação de um novo time, composto por jogadores “estranhos” ao meio, 
causou indignação dentro do time tradicional, mais antigo. Choque 
cultural, conflitos instalados, laços sociais ameaçados, desconstrução e 
devir. O que há de vir?

Sair para participar em torneios e campeonatos fora da comu-
nidade SGBR pode ser visto como busca de fortalecimento de um “nós” 
comum, busca das maneiras de fazer táticas diferentes, mantendo-se as 
estratégias gerais. Essa saída também é vista como busca de novos desafios, 
novos embates, novas maneiras de fazer, mimeticamente reproduzidas 
nos costumes, como o de providenciar transportes precários e arrisca-
dos. Não havia o rigor atual da cobrança das leis de trânsito, o que não 
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impedia o transporte irregular de pessoas sobre caminhões, basculantes etc. 
Todavia, o risco era evidente. Todos os times se arriscavam a seu modo, no 
afã de sair e participar inventavam-se maneiras de tornar viável o trans-
porte de jogadores e torcidas.

Pensemos, antes dos sujeitos e objetos, o espaço esvaziado, ocupado, 
reocupado, novamente esvaziado. Pensemos que, além do tempo, é no 
espaço que as relações sociais acontecem. Esse espaço é habitado pelo 
devir, pela incógnita permanente sobre o próximo passo: “Não é mais o 
tempo que está entre dois instantes, é o acontecimento que é um entre 

-tempo.” (DELEUZE; GUATTARI, 1998, p. 203 apud MOSTAFÁ; NOVA 
CRUZ, 2009, p. 94).

Movimento de intercâmbio, trocas sociais, necessidade do outro, 
disposição para se arriscar. Nas palavras de Sennett, “O risco vai se tornar 
uma necessidade diária enfrentada pelas massas.” (p. 94). Arriscar-se a ganhar, 
empatar ou perder forma o caráter individual e o imaginário coletivo de 
viver no limite. Aquele era o limite social existente no seio de SGBR, que 
precisava sair da crise instalada na comunidade, inventando novas formas 
de movimentar-se, e não se paralisar ante os problemas.

O duplo do espaço e do tempo. Do espaço território-comunidade 
SGBR, cujo movimento socioeconômico se estancou quando as produções 
artesanais e a pesca sofreram baixas na procura; espaço símbolo da vitó-
ria do tempo sobre o lugar. O outro espaço, ou espaço do Outro, espaço 
desterritorializado, desconhecido, ocupado como forma de vazão ao 
impacto da crise, significando a vitória do lugar sobre o lugar, suscitando 
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movimentos, maneiras de fazer o futebol de várzea, o lazer que escalou 
por time principal as diferenças.

Participar de torneios e campeonatos sub-repticiamente implica 
a saída em busca de domínios dos lugares pela vista, segundo De Certeau 
(1998, p. 100), posto que “[...] a divisão do espaço permite uma prática 
panóptica a partir de um lugar de onde a vista transforma as forças estra-
nhas em objetos que se podem observar e medir, controlar, portanto, e 
‘incluir’ na sua visão.”, tornando as incertezas espaços legíveis, determi-
nando o poder de conquistar para si um lugar próprio.

4) Táticas de Embate envolvem os confrontos diretos entre os 
dois times, trazendo à tona as diferenças, contradições e conflitos vivi-
dos. Sublinhamos a obviedade da existência de rivalidades entre equipes 
esportivas de quaisquer modalidades, umas defendendo o fair play, outras 
jogando sujo mesmo. Mesmo por lazer, a prática esportiva traz implícito 
o desejo de vencer, haja vista a vitória simbolizar o poder conquistado, 
ainda que momentaneamente.

Recortamos nos relatos que contemplaram essa tática aqueles 
reveladores do embate direto entre os times, já que ambos pertenciam 
à comunidade SGBR, ou seja, comprtilhavam um território comum de 
convivência, embora não ignoremos a possibilidade de ter havido 
rivalidades com times de outros bairros. Constatou-se que o Milioná-
rios Futebol Clube conquistou mais vitórias sobre o São Gonçalo Beira 
Rio Futebol Clube, sendo muito discrepantes as maneiras de ver as 
derrotas e vitórias:

Os dois times era bom... aqui dentro do campo 
quando um vestia a camisa azul e outro vestia ou-
tra camisa sempre tinha rixa que era... aquilo ali, 
cada um defendia a sua cor... rivalidade dentro 



411

Cuiabá 300 anos 

do campo, fora não. Fora são todos amigos. É fute-
bol. (Narrador 1)

Aí ficou aquela rixa, mas aquela rixa de futebol, só 
entre amigos... era a maior rivalidade, era isso aí... 
era a mesma coisa que jogá Mixto e Operário aqui, 
naquela época. (Narrador 2).

Era uma disputa acirrada mesmo que até hoje... 
eram muitos irmãos... um jogava no Milionário e 
outro no São Gonçalo, então virava rivalidade mas 
era em campo, acabava o jogo todo mundo tava se 
abraçando...com certeza era uma coisa até curiosa... 
conflito. (Narrador 4).

Pra você vê... dois times daqui e a rivalidade era for-
tíssimo mais graças a Deus nunca saiu confusão, era 
mais rivalidade de campo mesmo. (Narrador 6).

Tinha rivalidade... ixi Maria... até hoje tem. Até hoje 
tem rivalidade... eles brigava aí... uma veiz, Ivan mes-
mo que ta aí é testemunha ... saiu corrido de lá por-
que a turma num darem na turma (risos)... mas era 
assim, uma rivalidade danada aqui no São Gonça-
lo Beira Rio. Sério mesmo, até hoje não é lá essas 
coisas... rivalidade por causa do futebol porque toda 
veiz que nóis ia no campo de jogo pra jogá nóis ga-
nhava e nóis ganhava deles direto. Dava goleada ne-
les direto, aqui dentro da...do... da comunidade, en-
tão era uma raiva que tinha, era uma briga, era uma 
coisa danada mesmo que era sabe? Até hoje ele ainda 
é... depois que terminava o jogo de futebol era tudo 
normal, não existia nada, voltava ao normal, mas era 
uma rivalidade doida, até hoje, até hoje ainda são. 
Mas eu não dou bola também... era nós mesmo que 
metia o aço nesse negócio. (Narrador 8).

A rivalidade foi demais porque nosso time era a 
maioria de jogador da cidade e eles depois que a tur-
ma escolheu que correu a notícia que souberam que 
dispensaram nós, assim como fizeram, aí já ficou a 
rivalidade que nóis ia com aquela vontade de ganhá 
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deles. E eles nunca ganharam de nóis disputa de 
campeonato assim, de título de campeão... quando 
acabô o jogo... eu fiquei assustado... parece que ti-
nha morrido gente porque gente deles chorava de-
mais na beira do campo... aquela choração assim... 
a gente apurado porque não era acostumado com 
isso, né? (Narrador 9).

Tinha rivalidade, né? Tinha e existe até hoje na 
verdade, existe uma rivalidade muito grande, Mi-
lionários e o time aqui do São Gonçalo Beira Rio... 
o pessoal aqui do São Gonçalo Beira Rio não... 
não aceitava a gente, eles achava que a gente era 
inimigo... e a gente sofreu assim muita... jogando 
aqui tinha um campo deles... aqui já sofreu vio-
lência mesmo, eles já correram atrás da gente, a 
gente saiu corrido, tudo por conta da rivalidade... 
rivalidade não era pessoal... não era nada, era Mi-
lionários e o time daqui... a gente sempre ganhô 
deles, sempre venceu as partidas que a gente dispu-
tou com eles, então para eles tudo isso era inacei-
tável... eles tratavam a gente assim realmente como 
inimigo mesmo... existia até uma parte assim: Mi-
lionários usava uniforme vermelho, o time daqui 
sempre jogô com uniforme azul, então você é ver-
melho e eu sou azul. (Narrador 10).

Narrativas antagônicas, indicadoras de consumo ou de jogos 
de forças. Ocupações e dominações de territórios. Maneiras de falar 
refletindo as maneiras de fazer de cada time. Em comum, quase todas 
as narrativas haviam assentido a rivalidade existente apenas “dentro 
de campo”. Quase todas. Interessaram-nos em muito as exceções. De 
Certeau destaca que atividades que correspondem às características das 
astúcias e das surpresas táticas, “gestos hábeis do ‘fraco’ na ordem esta-
belecida pelo ‘forte’, arte de dar golpes no campo do outro, astúcia de 
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caçadores, mobilidades nas manobras, operações polimórficas, achados 
alegres, poéticos e bélicos.” (p. 104).

Elias e Scotson assim explicitam as tensões desse embate:

Muitas questões diferentes podem expor às claras 
as tensões e conflitos entre estabelecidos e outsiders. 
No fundo, porém, todas são lutas para modificar o 
equilíbrio do poder; como tal, podem ir desde os ca-
bos-de- guerra silenciosos que se ocultam sob a coo-
peração rotineira entre os dois grupos, num contexto 
de desigualdades instituídas, até as lutas francas pela 
mudança do quadro institucional que encarna esses 
diferenciais de poder e as desigualdades que lhes são 
concomitantes. Seja qual for o caso, os grupos out-
siders (enquanto permanecem totalmente intimida-
dos) exercem pressões tácitas ou agem abertamente 
no sentido de reduzir os diferenciais de poder res-
ponsáveis por sua situação inferior, ao passo que os 
grupos estabelecidos fazem a mesma coisa em prol da 
preservação ou aumento desses diferenciais. (p. 26).

Foto 4 – Entrada do time São Gonçalo Beira Rio em campo

Nota: Acervo de dona Pedrosa.

Nota: À esquerda e ao fundo, a bandeira do clube e a participação feminina.
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Reportando-nos ao jogo de poder entre os dois times, temos que, 
inicialmente, quando havia apenas um , este expulsou do seu espaço os 
jogadores mais velhos, “inaptos”, que, desterritolializados, adotaram 
a tática de se organizar em um novo time, convidando estrangeiros à 
comunidade para defenderem a nova camisa. Resultou disso a reterrito-
rialização, a busca por novas maneiras de continuar resistindo à opressão 
posta pela tradição do time mais antigo. Mais ainda, houve uma reversão 
nos resultados. Diríamos, o tiro saiu pela culatra, ou o feitiço virou-se 
contra o feiticeiro. O campo de disputa foi repovoado, contexto em 
que o futebol de várzea tornou-se o mediador ante a presença do Outro.

Sem se resignarem à condição de excluídos, de sem-lugar, aque-
les jogadores cujos nomes foram expostos em lista “pregada na parede” 
astutamente buscaram reforços “fora” do meio comunitário, escalando 
em campo de batalha jogadores desconhecidos, de outros bairros. A 
tática funcionou de tal maneira, que cambiou o discurso: de derrotados, 
porque excluídos, para vitoriosos nesse embate dentro da comunidade.

Os narradores 1, 2, 4 e 6, do time São Gonçalo Beira Rio, admiti-
ram em seus relatos que, de fato, havia uma rivalidade em campo, “apenas 
em campo”. Entretanto, os narradores 8, 9 e 10, além de terem corro-
borado esse atrito, enfatizaram sua existência fora de campo também, 
acrescentando que ainda perduram nos dias atuais.

De Certeau, discorrendo sobre o caráter liminar do “signo” do 
social que desliza incessantemente de uma posição à outra, pontua: 

“Enquanto um limite firme é mantido entre os territórios e a ferida narcí-
sica está contida, a agressividade será projetada no Outro ou no Exterior” 
(p. 211). Temos, então, uma flutuação e uma bifurcação. A prorrogação 
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do tempo liminar de jogo e a ampliação do campo de embates. O imanente 
e o deslizante, movimentos diferentes sobre um território comum.

De um lado, os termos de referência do discurso local dominante, 
de manutenção da tradição, e, como força antagônica, o despontar – fora 
da reserva – de poderes guardados generalizando esse discurso e escalando 
como titulares os discursos heterogêneos, criadores de espaços híbridos 
receptivos ao Outro.

São demarcações de territórios socioculturais que formam um 
mosaico interessante. Bricolagem de fragmentos que nem sempre se 
encaixam, porque invertida a ordem, onde as narrativas são fundadoras 
de espaços que, no dizer de Bhabha são “quase o mesmo, mas não exata-
mente” (p. 134), uma mímica visualizada no lugar da interdição,

Um discurso na encruzilhada entre o que é conheci-
do e permitido e o que, embora conhecido, deve ser 
mantido oculto, um discurso proferido nas entreli-
nhas e, como tal, tanto contra as regras quanto den-
tro delas. A questão da diferença é, portanto, sempre 
também um problema de autoridade. (p.135).

O autor acrescenta que os discusos são produções de “efeitos de 
identidade” no jogo de um poder elusivo, que não esconde nenhuma essên-
cia. Criam ambivalências nas quais esses efeitos são divididos, destacam a 
cisão que bifurca os discursos sobre a realidade das rivalidades. Enquanto 
uns narradores ignoraram a persistência no lugar, na comunidade, daquela 
antiga rivalidade, recusando-a e substituindo-a pela repetição, pela rear-
ticulação da “realidade” como mímica; outros narradores, ao contrário, 
levavam em consideração essa realidade latente, existente, esse “caso” 
mal- resolvido que ainda causa mal-estar e, supomos, ainda divide aquele 
território e seu povo.
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As recusas, assim, espelham a negação das diferenças, do Outro. 
Resistência à alteridade. Miniatura que, supostamente, reflete mimeti-
camente as mesmas condições vividas em outros bairros, outras cidades 
dentro da nação brasileira. Vejamos: na década de 1980, passamos pela 

“abertura” política, pela abertura das fronteiras da cultura nacional.

Na década de 1990, as áreas culturais do Brasil foram ampla-
mente ocupadas pelas estéticas de Walter Benjamin e Theodor Adorno, 
pelo desconstrucionismo de Jacques Derrida e pelo olhar lançado ao 
devir deleuziano, aos intensos estudos foucaultianos do panóptico social. 
Enfim, uma gama de desvalorização sistemática do racional, uma busca 
do subjetivismo, da pluralidade, da polifonia e do dialogismo bakthi-
niano. Todos forjando um conceito de pós-modernismo escamoteador 
da base comum da cultura, mundial e brasileira.

Naquela pequena comunidade SGBR, assim como em outras, 
supomos, começaram a surgir pequenos efeitos ou reflexos do grande 
campo de batalha que envolve desde a cultura dita superior até a cultura 
no sentido puramente antropológico, de maneiras de fazer, de usos e 
costumes. Disso resultou o evidente deslocamento discursivo daquela 
comunidade, que viu como oportuno o momento da crise cultural local 
para uma saída tangencial do problema a ser enfrentado.

Reterritorialização. Uniu-se, no espaço da criação de um novo 
time, na “oportunidade” advinda do deslocamento de alguns jogadores, 
uniram-se útil e agradável. Invenções do cotidiano, diria De Certeau. 
Estamos falando de política, de desejo de conquista de poder. De rela-
ções de poder, seguramente. Outro espaço surge, então. Mas, hoje, 
que espaço é esse?
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Neste século XXI, a força da cultura local, do cotidiano que eviden-
cia o jogo social, no qual identidades e diferenças se imbricam de maneira 
provocativa, nas lutas pelo poder, na arte de atuar no mundo, essa força 
nos guia na tessitura de palavras que encarnam a força de (re)começo do 
papel de mediador que o futebol de várzea consolidou naquela comunidade.

Ao conduzir nossas percepções pela indagação inicial, “Quais táti-
cas delineiam as maneiras de fazer o futebol de várzea na comunidade São 
Gonçalo Beira Rio?”, adentramos territórios desconhecidos e prazenteiros, 
repletos de pessoas e confrontos sociais mediados no espaço delimitado 
pelo campo de futebol de várzea.

Nesse percurso, implícitos ou explícitos revelaram-se estranha-
mentos e aproximações decorrentes da manutenção de campos de atuação, 
às vezes desterritorializando o estrangeiro, ou forasteiro que tentava se 
situar, às vezes provocando reacomodações ou reterritorializações tanto 
entre os estabelecidos naquela comunidade, quanto entre os outsiders, ou 
estranhos ao meio.

A busca pelos percursos ou trajetórias das maneiras de fazer do São 
Gonçalo Beira Rio e do Milionários Futebol Clube cobrou-nos esmiuçar, 
por meio da entrevista oral, relatos da história de vida desses dois grandes 
times de futebol de várzea.

Consideramos, assim, oportuna a apropriação dos termos “tática” 
e “estratégia” difundidos pelas teorias certeaunianas. Dessa maneira, parti-
mos do começo, da fundação dos dois times, dos conflitos ali evidenciados 
para que pudéssemos chegar às maneiras de se relacionar dessas duas equi-
pes no campo de futebol de várzea.

Notamos que cada qual manteve uma tática organizacional diferen-
ciada, inclusive incorrendo em transgressões, como é o caso da introdução 
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de uma dirigente mulher na equipe do Milionários, e verificamos, ainda, 
que os conflitos estabelecidos se exacerbavam durante os embates em 
campo, com as manifestações da comunidade e suas torcidas organizadas.

Fomos ainda mais longe em nossas percepções quando nos depa-
ramos com intensa participação da comunidade ao redor do campo de 
futebol de várzea, constatando, por exemplo, que a vida na e da comu-
nidade São Gonçalo Beira Rio ganhava outro ritmo nos dias de jogos, e 
o cotidiano da rotina caseira quebrava-se e transformava-se em outras 
rotinas que o campo de futebol exigia dos moradores.

No entanto, sobretudo os relatos que começaram com a funda-
ção dos times foram se aproximando do momento atual, de maneira que 
cada entrevistado pôde, pelo menos por alguns minutos, parar e refletir 
sobre aquele tempo, aquelas disputas e as relações disso advindas. Muitos 
sentimentos se enviesaram nessas reflexões, à exceção da indiferença.

Percebemos que entre todos os entrevistados afloravam sentimentos 
como saudades, alegrias, decepções, rivalidade, coragem, companheirismo, 
mas não de indiferença. Ao contrário, nutria-se naquela comunidade um 
sentimento de afeto pelo futebol, cada qual amando a sua maneira a histó-
ria de seu time, fato evidenciado quando alguns revelaram o desejo de sua 
retomada, dos campeonatos, de dar nova vida aos campos ali existentes.

Novas maneiras de fazer aquele cotidiano, que, em decorrência 
dos embates sociais existentes, foi (trans) formado em outro território. 
Percorrendo o mapa, tão pequeno quanto a extensão da comunidade 
São Gonçalo Beira Rio, visualizamos que a conectividade ultrapassava 
as demarcações geossociais, cujo laço de manutenção residia nas diferen-
ças, múltiplas, desde as maneiras cotidianas de fazer o futebol de várzea 
às aceitações de grupos sociais distintos, como a presença de Tandara 
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Ohana, animadora homossexual de muito sucesso no Milionários, time 
que a viu como pivô de provocações ao time adversário.

Temos, então, que inexistiu uma unicidade e que a multiplici-
dade constituiu aquelas relações mediadas pelo futebol de várzea. Dentro 
dos próprios times, pudemos perceber claramente as diferenças entre os 
discursos: uns mais conservadores, ou resistentes; outros mais receptivos 
ao desconhecido, ao novo.

Contudo, o fio condutor de todos os conflitos, provocador da 
ruptura a-significante, residiu no ato de expor publicamente o nome dos 
jogadores excluídos, evidente conflito territorializado na comunidade. Se 
ali existiu alguma hierarquização, ela se revelou na questão da “habilidade”, 
porque todos os atores dos dois times – em geral e com poucas exceções – 
provinham de um quadro socioeconômico que os situava em um mesmo 
nível, mantendo, assim, o mesmo capital simbólico.

Mapeamos entradas múltiplas, passíveis de serem acessadas de 
infinitos pontos, delineando uma cartografia que, hoje, se sobreposta ao 
rizoma dessa árvore social, resultará em um decalque com inúmeras possi-
bilidades de novos territórios, novas multiplicidades.

Nesse sentido, voltando um pouco à história da comunidade, vemos 
que as táticas de jogo social foram passando, de período a período, por 
atividades variadas. Houve por exemplo, a fase de ênfase da pesca; depois, 
do futebol de várzea, que alcançou o auge ao se inserir na história mato-

-grossense dessa categoria esportiva; e, em seguida, a fase das manifestações 
culturais exacerbadas por meio dos artesanatos, cerâmicas e dança folcló-
rica, que movimentaram (e ainda o fazem) a comunidade SGBR. Como 
consequência, vêm-se estimulando o surgimento e a manutenção de restau-
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rantes com cardápios genuinamente de pescado e a venda dos produtos 
culturais ali produzidos.

A partir dos relatos, sentimos que o futebol de várzea da comu-
nidade vem ressurgindo, ainda que timidamente, por intermédio da 
persistência de um ou outro time que mantém os campos de várzea e 
jogos esparsos: rizomas atuais que, seguramente, haverão de possibilitar 
a emergência de novas relações de força como estratégia geral de perma-
nência dos jogos de poder social existentes ali.

Metaforicamente, há uma prorrogação desse jogo com ampla 
possibilidade de uma vez mais, o futebol de várzea vir a servir de media-
dor de novos conflitos, explicitando outras diferenças, talvez mediante o 
surgimento de um único time, formado pelos atores dantes adversários. 
Talvez, filhos e filhas, netos e netas, desde já, estejam se preparando para 
essa entrada em campo naquelas várzeas, em busca de novas maneiras 
de fazer e resolver seus conflitos, tendo por apito inicial a vontade de 
(re) iniciar. Talvez, uma vez mais, e assim o esperamos, a prática socio-
esportiva do futebol de várzea volte a ser um mediador silencioso a 
ramificar as infinitas possibilidades de ser e estar e viver na comunidade 
São Gonçalo Beira Rio.
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A PRAÇA MARIA TAQUARA: O LUGAR DO 
PATRIMÔNIO E DO MONUMENTO DE CUIABÁ/MT

Fabiane Krolow

Maria de Lourdes Fanaia

Ana Graciela M. F da Fonseca Voltolini

A Praça Maria Taquara situa-se no Bairro Dom Aquino, nas 
proximidades do Centro Histórico de Cuiabá, ao lado de uma via que 
acolhe grande parte do fluxo urbano que corta o Centro da capital 
mato-grossense.

Pontualmente, a praça se estabelece como um ponto de congru-
ência entre a Avenida Tenente Coronel Duarte, popularmente conhecida 
como “Prainha”, e a Rua Clóvis Huguenei, sendo porta de acesso para 
edificações nas quais se abrigam pessoas que, à espera de meios de trans-
porte público, ônibus e mototáxis, dali se distribuem para os demais 
espaços do Centro. Constitui, portanto, uma rota de passagem, ou fuga.

A praça tem uma localização heteróclita e tão controversa quanto 
a figura da personagem que, sendo homenageada, teve seu nome empres-
tado ao espaço e a uma escultura1 ali fixada. Mulher, negra, lavadeira, 
Maria Taquara afrontou as normas da sociedade tradicional por ter sido 
a primeira mulher a usar calças compridas na Cuiabá dos anos 30 e 
40 do século XX.

1 O artista plástico Haroldo Tenuta, cuiabano de nascimento e mineiro de coração, 
residiu desde a década de 40 em Belo Horizonte. Após conhecer Maria, esculpiu 
sua imagem em bronze, a qual se encontra fixada na pequena praça que leva o seu 
nome, no centro de Cuiabá.
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Figura 1 – Localização da Praça Maria Taquara

Fonte: Google Earth (2017), adaptado.

A praça, juntamente com as ruas que a contornam, consiste em 
um dos mais importantes espaços públicos urbanos da história do país, 
tendo, desde os primeiros tempos da Colônia, desempenhando um papel 
fundamental no contexto das relações sociais ali desenvolvidas (SILVA, 
2009). De acordo com Alexandra Silva (20019), esse é um local de inúme-
ras atividades convergentes entre si e que representam o retrato da vida 
urbana ao ar livre.

O uso intenso da praça se dá de forma temporária e a configura 
como um ponto de passagem e ligação entre pessoas vindas de várias regiões, 
no entanto, o Centro da cidade leva até lá outros usos associados, como a 
instalação de pontos de comercialização de produtos que são do interesse 
dessas pessoas, por exemplo, uma banca de revistas.

Nossa concepção da Praça Maria Taquara como um “lugar”, então, 
como um espaço geográfico, embasa-se na visão Humanística e Crítica da 
Geografia, conforme desenvolvida em estudos de autores da área, a exemplo 
de Noêmia Vieira (2008), Milton Santos (2006) e Helena Callai (1999), 
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em cujas reflexões teóricas evidenciam que a organização espacial requer 
de nós uma análise relativa ao “lugar” como espaço ocupado.

Com papel relevante no ensino de Geografia, a concepção de 
lugar envolve questões relacionadas à identidade e ao pertencimento das 
pessoas aos diferentes locais que ocupam e vivenciam ao longo da vida.

Na acepção de Callai,

O estudo da geografia insere-se neste âmbito, na 
perspectiva de dar conta de como fazer a leitura do 
mundo, incorporando o estudo do território como 
fundamental para que possa entender as relações 
que ocorrem entre os homens, estruturadas em um 
determinado tempo e espaço. (p. 75).

Vieira (2008, p.13) entende o lugar como o espaço habitado, e 
este como resultado de uma cultura, salientando que na “[...] abordagem 
do lugar é preciso ultrapassar a simples noção de localização geográfica e 
o segundo se refere à necessidade de conceber o lugar como um espaço 
que tem a ver com a cultura e com a existência de quem habita.”.

Nessa mesma linha de entendimento, Milton Santos (2006, p. 
213) discute o lugar como espaço habitado, reconhecendo sua individu-
alidade como aspecto capitalista no mundo globalizado:

As próprias necessidades do novo regime de acu-
mulação levam a uma maior dissociação dos res-
pectivos processos e subprocessos, essa multipli-
cidade de ações fazendo do espaço um campo e 
forças multicomplexo, graças à individualização e 
especialização minuciosa dos elementos do espa-
ço: homens, empresas, instituições, meio ambiente 
construído, ao mesmo tempo em que se aprofun-
da a relação de cada qual com o sistema do mun-
do. [...] Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. [...] 
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Mas, também, cada lugar, irrecusavelmente imerso 
numa comunhão com o mundo, torna-se exponen-
cialmente diferente dos demais. A uma maior globa-
lidade, corresponde uma maior individualidade. [...] 
Para apreender essa nova realidade do lugar, não bas-
ta adotar um tratamento localista, já que o mundo se 
encontra em toda parte.

Nessa perspectiva, se partirmos do conceito de paisagem cultu-
ral, que reflete a materialização das experiências vividas, relacionando o 
homem ao mundo e este às pessoas e suas identidades e ao sentimento de 
pertencimento com o lugar, perceberemos que a construção do real é, na 
verdade, permeada de histórias e vivências pessoais.

Dessa forma, segundo Alex Sun (2011, p. 25) o acesso “[...] é funda-
mental para a apropriação e o uso de um espaço. Entrar em um lugar é 
condição inicial para poder usá-lo. Stephen Carr classifica os três tipos de 
acesso ao espaço público como físico, visual e simbólico ou social.”.

A Praça Maria Taquara situa-se em meio a uma série de outras 
praças do entorno, quais sejam a Praça Ipiranga na Avenida Tenente Coro-
nel Duarte, com fluxo direto; a praça Bispo Dom José, um pouco mais 
afastada, mas também situada na “Prainha”; e dois espaços mais afastados 
ainda, a Praça Rachid Jaudy, na Avenida Isaac Póvoas, e o Morro da Luz, 
um espaço urbano preenchido apenas por vegetação densa e situado no 
lado esquerdo da “Prainha”.
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Figura 2 – Localização da Praça Maria Taquara entre  
as praças do entorno

Fonte: Google Earth (2009), adaptado.

Quanto ao uso, a praça Maria Taquara apresenta uma particula-
ridade em relação aos demais espaços existentes nas proximidades. A via 
lateral, Rua Clóvis Huguenei, no sentido “Prainha”, é utilizada apenas 
por linhas de ônibus, não havendo acesso direto para veículos de passeios 
(ou outros), justificando o maior uso do espaço por pessoas que se loco-
movem ali por meio do transporte coletivo.

Figura 3 – Uso da praça por fluxo intenso de pedestres

Fonte: Mato Grosso Notícias (29 abr. 2017).
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O fluxo local

Ao concebermos a praça como um lugar de fluxo, nos reportamos 
a Alex Sun (2011, p. 27), que, mencionando Willian Whyte, The Social 
Life Urban Spaces, afirma:

Ao contrário da maioria dos dogmas de “bom de-
senho” defendidos por arquitetos e políticos. Why-
te constatou que, mais do que forma, tamanho ou 
design, o sucesso do espaço público era determina-
do pelo acesso e pelas opções de lugares para sentar. 
Para Whyte, a maior atração das plazas eram as pes-
soas, e elas tendem a agrupar-se o mais próximo pos-
sível onde há atividades.

Como o já dito, no espaço da praça Maria Taquara desenvolve-
-se uma série de atividades, a maioria das quais em função do grande 
fluxo de pedestres que utilizam o local para se servirem dos meios de 
transporte público.

Figura 4 – Fluxo de pessoas na faixa de pedestre ligada à praça ao entorno

Nota: Acervo pessoal da autora
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Figura 5 – Ponto de táxi

Nota: Acervo pessoal da autora.

Os principais elementos que se destacam em relação aos usos da 
praça são os equipamentos urbanos dos pontos de ônibus e pontos de 
mototáxi, este último um meio de transporte alternativo àquele primeiro.

Figura 6 – Pontos de ônibus e mototáxis

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Nesse sentido, a praça concentra em seu interior intenso fluxo de 
transeuntes e comércio, razão pela qual pode ser entendida como lugar de 
sociabilidade, consoante pondera Alex Sun ao citar o geógrafo Gomes, que
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[...] defende o espaço público como o lugar da so-
ciabilidade, a mise-en-scène da vida pública em que 
exercita a arte da convivência. Para ele, “o lugar físi-
co orienta as práticas, guia os comportamentos, e es-
tes, por sua vez, reafirmam o estatuto público deste 
espaço”. “O espaço público, portanto, deve ser visto 
como um conjunto indissociável das formas assumi-
das pelas práticas sociais”.

Percebemos que, devido ao fluxo intenso de pessoas, o lugar dispõe 
de equipamentos urbanos também de alimentação, comportando barracas 
e vendedores ambulantes.

A praça se constitui também no caminho por meio do qual pessoas, 
a pé ou motorizadas, têm acesso a edificações estabelecidas a sua volta. 
Aos finais de semanas, por exemplo, os comerciantes estacionam seus 
carros no local:

Figura 7 – veículos estacionados na praça

Fonte: Acervo pessoal da autora.
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A Figura 8, a seguir, evidencia as fachadas dessas edificações 
comerciais, dentre as quais: bares e espaços de lazer; uma casa de carnes; 
lojas de utensílios domésticos e vestuário; um prédio de manutenção de 
eletrônicos. Em termos estruturais, há edifícios que guardam traços da 
arquitetura contemporânea, como o “Alucobonde”, o referido espaço 
de manutenção de eletrônicos, cuja fachada é revestida em alumínio 
composto de cor forte e intensa, material tendência na época da tomada 
fotográfica, oferecendo um brilho que reluz entre as demais construções.

Figura 8 – Fachada de edificações da praça

Fonte: Acervo pessoal da autora.

No entanto, no todo da praça, não é o amarelo do alumínio 
composto que se destaca e sim os traços arquitetônicos germânicos em 
uma edificação na praça situada em uma região de entorno de diversas 
obras consideradas patrimônio histórico. A figura 9 ilustra uma fachada 
geral da praça e nela é possível observar o rompimento entre traços que 
estão em sintonia em estilos sóbrios em relação aos traços da edificação 
do segundo pavimento do estabelecimento intitulado “Estrela do lar”.
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Figura 9 – Fachada da praça Maria Taquara

Fonte: Acervo pessoal da autora.

As interfaces urbanas

Em relação à ocupação do espaço livre no interior das praças, perce-
be-se que o uso de vegetação traz benefícios ambientais, como sombreamento, 
impactando diretamente no clima e na infraestrutura da cidade. Há que se 
ressaltar aqui a importância das praças em face dos seus valores funcionais 
como espaço de lazer e dos valores estéticos e simbólicos como objetos de 
referência da paisagem urbana e identidade do município.

Em face disso, às praças podem ser atribuídas três classifi-
cações, conforme as definem Macedo e Robba (2002 apud VIEIRO; 
BARBOSA, 2009):

1. Valores ambientais

Os Valores Ambientais dizem respeito ao espaço livre 
ocupado pelas praças que permite: melhoria na ven-
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tilação e aeração urbana; melhoria da insolação de 
áreas mais adensadas; as árvores promovem o som-
breamento das ruas e seus canteiros não irradiam 
tanto calor como o asfalto ou piso de concreto, 
propiciando o controle da temperatura; a cober-
tura vegetal permite a melhoria na drenagem das 
águas pluviais e a proteção do solo contra a erosão.

2. Valores funcionais

Os Valores Funcionais correspondem à importân-
cia que muitas praças têm como as principais, se-
não únicas, opções de lazer urbano. Estas áreas ser-
vem como ponto de encontro, local aberto para 
apreciação da paisagem, além de disporem, muitas 
vezes, de outros atrativos destinados ao lazer da po-
pulação, como: coretos para apresentações cultu-
rais, fontes que jorram água, bancos para descanso, 
quiosques com vendas de lanches, barras de ginás-
tica, pistas de caminhada e ciclovias, parquinhos 
para crianças, entre outros.

3. Valores estéticos e simbólicos

Os Valores Estéticos e Simbólicos representam a 
função das praças enquanto objetos referenciais e 
cênicos da paisagem urbana, além de exercerem 
importante papel na identidade de um município, 
bairro ou rua. Geralmente relacionado à carga his-
tórico-cultural, as praças são vistas e atuam como 
espaço de diálogo, local acolhedor para o passeio e 
lazer de toda sociedade. Do ponto de vista estético, 
as praças contribuem através das qualidades plásti-
cas – cor, forma, textura – de cada uma das partes 
visíveis que as integram.

Desses valores, a Praça Maria Taquara apresenta mais explicita-
mente o estético e o simbólico, em razão do monumento que a nomeia 
e do reconhecimento do valor deste pela população transeunte. No 
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entanto, representa uma memória estática na sua relação com o Centro 
Histórico e demais pontos de referência do patrimônio histórico, cultural 
e arquitetônico da cidade.

A praça dialoga também com a Igreja do Bom Despacho, de estilo 
neogótico e situada em nível superior, o que propicia uma bela visão aos 
usuários da própria praça e das vias próximas. Podemos observar que à 
Praça Maria Taquara se atribuem duas caracterizações de valores simbólicos 
paralelos aos usos do local, mas sem inferir nem interferir nesse aspecto:

Simultaneamente uma construção e um vazio, a pra-
ça não é apenas um espaço físico aberto, mas tam-
bém um centro social integrado ao tecido urbano. 
Sua importância refere-se a seu valor histórico, bem 
como a sua participação continua na vida da cida-
de. Kevin Lynch apresenta com clareza a definição 
de que a praça é um lugar de convívio social inserido 
na cidade e relacionado a ruas, arquitetura e pessoas. 
(SUN, 2011, p. 23).

Figura 10 – Visualização do monumento à Maria Taquara e da 
Igreja Bom Despacho

Fonte: Google Street View (08 abr. 2017).



436 437

Projeto Ouro & Mel

A praça apresenta poucas características dos valores ambientais 
no tocante à humanização do paisagismo, e isso é perceptível pela dure-
za da sua paisagem, de concreto, cinza e sólida, com esparsa vegetação e 
condições climáticas pouco confortáveis e convidativas. Essa paisagem 
árida e insólita, em conjunto com as atividades do local, explica a os 
baixos valores funcionais, como lazer urbano, e os expressivos valores 
funcionais, devido a sua grande importância para o fluxo de pedestres.

Figura 11 – A Praça Maria Taquara

Fonte: Acervo da autora.
A partir do levantamento etnográfico da praça Maria Taquara e 

da reflexão do espaço como “lugar”, notamos tratar-se ali

[...] essencialmente de uma área em que se pro-
cessa a mistura social. Diferentes segmentos, com 
diferentes expectativas e interesses, nutem-se da 
copresença, ultrapassando suas diversidades con-
cretas e transcendendo o particularismo, em 
uma prática recorrente da civilidade e do diálogo. 
(SUN, 2011, p. 20).
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A cidade e o monumento “Maria Taquara” na praça

Ítalo Calvino (1972), ao discorrer sobre a cidade do século XIII, 
argumenta que existem várias cidades dentro uma, que se pode analisar 
mediante o que ela é e o que foi um dia.

Para Sandra Pesavento (2007, p. 15),

A cidade sempre se dá a ver, pela materialidade de 
sua arquitetura ou pelo traçado de suas ruas, mas 
também se dá a ler, pela possibilidade de enxergar, 
nela, o passado de outras cidades, contidas na cidade 
do presente. Assim, o espaço construído se propõe 
como uma leitura no tempo, em uma ambivalência 
de dimensões que se cruzam e se entrelaçam.

A cidade possui diversos pontos de referências materiais, simbólicas 
e afetivas constituídas também pelas variadas relações sociais. Desse modo, 
o espaço citadino da capital mato-grossense, surgida no período colonial, 
passou por diversas mudanças em variados momentos históricos, por exem-
plo, a expansão e a reurbanização ocorrida na década de 1980. E foi após 
esse período, precisamente em 1989, pós-Ditadura Militar, que a estátua 
Maria Taquara foi assentada no local em que permanece até a atualidade.

Sublinhemos que, até a década de 1970, uma escultura, estátua ou 
monumento não era considerado um documento histórico. Acerca disso, 
Le Goff (1996, p. 545) pontua que o monumento é um documento e não 
representa apenas o passado, sendo também produto da sociedade que o 
fabricou em conformidade com as intenções definidas pelas relações de poder.

Acrescentemos que, até a década de 1970, inexistiam na historio-
grafia brasileira discussões sobre temáticas de gênero, uma das razões de 
o monumento em homenagem à personagem ter sido assentada apenas 
na década de 1980. A história da protagonista foi construída pelos olha-
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res de uma sociedade que na época lhe designou adjetivos fora dos 
enquadramentos normativos sociais. O conjunto de práticas sociais de 
determinado grupo social é repleto de estratégias e é sempre intencional 
(CHARTIER, 1988). No entanto, ainda atualmente, é comum ouvir a 
história da protagonista geralmente reduzida a conceitos estigmatizados.

Como já dito, a

[...] praça Maria Taquara é, também, um espaço 
dotado de símbolos, palco de transformações his-
tóricas e socioculturais, constituindo um conjunto 
de bens culturais (escultura, estátua, herma, obelis-
cos). Sendo assim, evoca algo ou alguém e, de cer-
to modo, está a serviço da cultura, de construção 
da memória da sociedade, da cidade. Como qual-
quer outro equipamento urbanístico, a praça é um 
lugar pensado, planejado e construído para servir 
de local de lazer, espaço de encontro e de diversas 
manifestações socioculturais dos moradores das ci-
dades”. (FROTA, 2010. p. 448).

O monumento Maria Taquara integra o conjunto dos patri-
mônios material e imaterial de Cuiabá e remete-se a uma identidade 
cultural, a um conjunto de bens culturais que compõem as identidades 
coletivas (TOMAZ, 2010, p. 7). Seria esse um tema a ser abordado em 
sala de aula por se tratar da história local, que poucas pessoas conhecem 
e simplificam como se fosse um conhecimento exógeno ao processo do 
ensino escolar.

Contudo, o monumento Maria Taquara é apreendido pela 
memória coletiva sob diversos olhares e significados, cada grupo social 
fundamentando um acontecimento de forma diferenciada, ou seja, a 
memória coletiva reelabora constantemente os fatos. Sobre o assunto, 
Henri Bergson (1999, p. 77) explica que a memória, praticamente inse-
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parável da percepção, intercala o passado no presente, reelabora o passado 
e o presente. Por exemplo, a Prainha, que, no passado, representou na 
memória social um local da mineração cuiabana, no presente, representa 
a materialidade do monumento.

O local onde se encontra fixado o monumento é reservado ao 
transporte coletivo, congregando transeuntes que por ali circulam no 
período diurno ou noturno e reunindo em seu espaço uma variedade de 
experiências humanas, o que não nos permite omitir a existência de varie-
dades de problemas sociais, como a prostituição, moradores de rua, entre 
outros. Portanto,

[...] naturalmente, a forma de uma cidade, seus pré-
dios e movimentos contam uma história não verbal 
do que a urbe vivenciou um dia, mas, por mais que 
este patrimônio tenha sido preservado, os espaços e 
as sociabilidades se alteraram inexoravelmente, seja 
enquanto forma função ou significado. (PESAVEN-
TO, 1995, p. 11).

Alguns transeuntes do espaço da praça Maria Taquara disseram que 
não percebem a escultura e sim que a estrutura do local está um pouco 
descuidada, poluída de lixo, mas outros apontaram que o monumento 
é importante para a cidade, identificando-o com “o coração da cidade”. 
Vemos que esta expressão se associa mais à localização da praça como parte 
central da cidade, do que propriamente ao monumento, ofuscando a valo-
rização do monumento e atribuindo maior valor histórico à cidade ou à 
praça do que à escultura.

Segundo o professor Anibal Alencastro2, Maria “[...] era uma figura 
que fazia parte da paisagem urbana de Cuiabá.” e foi a primeira mulher 

2 “ALENCASTRO (Aníbal). Geógrafo, professor, artista plástico, escritor e produtor 
cultural (Cuiabá-MT, 1944). Especialista em aerofotogrametria e sensoriamento re-
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a usar calças na década de 1960, sempre tendo à boca um cigarro de 
palha e levando à cabeça uma trouxa de roupas. Na composição musi-
cal a seguir, apreendemos alguns conceitos referentes à protagonista, 
os mesmos empregados na definição do papel e da função da mulher 
na sociedade daquele tempo de perfil patriarcal. Em face desse padrão 
societário, que estabelecia para a mulher a função essencial de cuidar da 
família, a memória social retrata Maria Taquara como uma mulher que 
fugiu dos enquadramentos e normativas da época:

Maria Taquara, Maria meu bem.
Mulher de todos, que não é de ninguém.
Taquara de dia, de noite meu bem,
Maria Taquara, não é de ninguém.
Muié de sordado, de meganha também.
De dia Maria, de noite meu bem.
Maria é Cuiabá, Cuiabá é Maria
Não importa se é noite, não importa se é
dia. Maria é Taquara,
Taquara é Maria,
Avançada no tempo,
Mulher fantasia”.
(MARTINS, 2017).

moto, também se dedicou às letras, ora lecionando, ora escrevendo sobre história de 
Cuiabá e cercanias. Segundo sua autobiografia, teve “sua adolescência ligada ao ci-
nema”. Trabalhou nos cinemas São Luíz, Cine Teatro Cuiabá e Cine Bandeirantes, 
iniciando-se em estágio na antiga fábrica de projetores cinematográficos Simplex, R. 
Ekerman, em São Paulo, em 1961. Participou de inúmeros cursos sobre cinema e 
também se dedicou às artes plásticas. Escreveu os livros Freguesia de Nossa Senhora 
da Guia, em 1993, Anos dourados do nosso cinema, em 1996, e mais recentemen-
te, em 2003, um livro de crônicas sobre Cuiabá. É membro efetivo do IHGMT, no 
qual foi eleito para ocupar inúmeros cargos de diretoria, inclusive o de vice-presiden-
te. É membro da Sociedade Amigos do Marechal Rondon. É ativo produtor cultu-
ral e se dedica a produção de exposições sobre Marechal Rondon e cinema em MT, 
temas dos quais possui bom acervo. Em 2014, Aníbal aparece oferecendo parte de 
seu acervo sobre cinema ao MISC - Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, com-
pondo parte significativa desse ponto de cultura mato-grossense.”.
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No entanto, há histórias que trazem outras versões sobre Maria 
Taquara. Uma delas nos foi contada por dona Eugênia, artesã de 73 anos 
que morava perto da personagem, em Cuiabá, e cujas famílias residiam em 
Livramento, de onde elas duas se conheciam. Conforme Eugênia, Maria 
Taquara se chamava Maria Conceição e era uma mulher independente, 
pois lavava roupa “pra fora” e morava sozinha, próximo do local em que 
hoje é o Shopping Goiabeiras. Também, era uma pessoa fechada, não era 
de muita conversa, e gostava de beber. Sobre as razões pelas quais usava 
calça comprida, explicava que numa ocasião ela caiu na rua estando trajada 
de vestido, e, como não usava a peça íntima, vestiram-lhe uma calça de 
homem. Então, a partir disso, passou a usar (O LIVRE, 28 abr. 2017).

A personagem histórica da capital Mato-grossense, Maria Taquara, 
não pode ser interpretada com naturalizações isentas contextualizações e 
sim como um monumento. Ela representa uma história de Cuiabá, uma 
cultura, resultado de práticas de determinada realidade social construídas 
e materializadas por valores, da mesma forma que os discursos existen-
tes na sociedade são produtos de verdades elaboradas por grupos sociais.

Le Goff (1996, p. 547) afirma que o documento é um monumento, 
atributo que, portanto, podemos estender à imagem de Maria Taquara. 
E esse monumento não é inócuo; antes, é resultado de uma montagem, 
consciente ou inconsciente, da história da época em que o produziram, 
bem como das épocas sucessivas durante as quais continuou e continua a 
viver. Logo, há que se analisar o monumento Maria Taquara e desmistifi-
car a aparência, distanciar-se do óbvio, escapar dos discursos naturalizados.

Para tanto, desenvolvemos uma reflexão e dirigimos este questio-
namento a cientistas sociais que se enveredaram na temática: se os grupos 
sociais forjam estratégias para legitimar memórias, que discussões políticas 
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ocorreram para a escolha da figura de Maria Taquara ser representada na 
praça que leve o seu nome?

Entendemos que tal escolha não se deu isenta de intenções e sim 
em função de alguns valores e percepções tal como ocorre com a multi-
plicidade das apropriações, ou seja, as interpretações dessa ou de outras 
imagens dependem de um universo de questões, do lugar social, de quem 
as observa e da formação cultural de cada grupo social.

Sendo assim, Ana Rafaela Sá (2007, p. 5) afirma que o espaço 
público acolhe a arte de forma participativa, de sorte que os usuários e 
os observadores do local identificam significações e fazem interpretações 
estabelecendo relações sínicas com o social: “O monumento se coloca 
como símbolo para os observadores e transeuntes, que recebem e leem 
como um marco e o colocam como um importante ponto de referência 
espaço-temporal.”.

Sobre a Praça Maria Taquara, é possível identificar a significação 
e a apropriação que a população faz do monumento, considerando-o 
um ponto de orientação dentro do espaço urbano.

Numa perspectiva etnográfica, constatamos que o seu do lugar 
lhe atribui o contorno de um espaço com intenso fluxo urbano, o que a 
enquadra na categoria praça. Essa caracterização é reforçada pela referên-
cia a um monumento histórico ligado culturalmente à memória histórica 
local, embora sua geografia, hoje, a apresente como uma calçada esten-
dida em frente às edificações comerciais locais e ligada a uma via exclusiva 
de transporte coletivo urbano; como um espaço ampliado destinado a 
pontos de ônibus e a atividades associadas aos pedestres usuários desse 
meio de transporte.
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Figura 12 – Monumento à Maria Taquara, na praça Maria Taquara

Fonte: Cruz (2017).

Conceber a praça Maria Taquara como o lugar do patrimônio 
implica a percepção de que as relações práticas de uso estabelecidas no 
fluxo local se inserem nas interfaces urbanas como espaço. A imagem 
Maria Taquara remete-se a uma história, uma memória social construída 
na realidade social, mas pode ser interpretada sob diversos olhares. Sabemos 
que a pesquisa é espiralar, e as investigações sobre a praça e a protagonista 
não se encerram neste artigo. Algumas indagações ficam aqui para outros 
pesquisadores, que poderão enveredar por essa temática munidos de novas 
indagações, novas propostas e, portanto, de outros olhares.
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Arte, aqui, é uma forma de registrar as mais variadas facetas 
da tarefa artística. A visualidade que Cuiabá empresta para seus artis-
tas mostra desde um multicolorido até uma face de busca social que 
lança no centro do coração da América do Sul as três ações marcantes 
que chegaram até os trezentos: criar, identificar e expressar.

Em arte, criar é a possibilidade de mudar a forma, transformar 
a “coisa” dada pelo natural e brotada da cultura. Em Cuiabá, isso se 
refere não tanto a um saber fazer, mas preponderantemente ao sabor 
desse fazer, revelando a face do real que o cuiabano gosta de apresentar. 
Então, arte é união, tensão recíproca com a realidade, reciprocidade 
que, sendo toda identidade, impõe uma circularidade que sublinha 
oposições, contradições e similaridades, a exemplo de algumas para a 
leitura da obra Maria Taquara.

Nesse contexto, a cultura dos esportes emerge apontando o 
traço evocativo do confronto com a realidade. Nesse sentido, como 
dos diversos traços esportivos, o cuiabano participa e busca nas compe-
tições os caráteres lúdicos.

Aqui estão registradas diversas faces dos jogos comuns à nossa 
comunidade de futebol, vôlei, entre outras modalidades, conduzin-
do-nos ao entendimento de que o esporte é uma parte da cultura, que 
tem um sentido amplo e vário. Desde o mais democrático dos jogos 
que é o futebol até o futebol americano o cuiabano dá conta de uma 
transformação por que passa a ânsia de crescer e conhecer.

Marília Beatriz de Figueiredo Leite 
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