


ViVências e perspectiVas culturais

em cidades de mato Grosso



Ministério da Educação
Universidade Federal de Mato Grosso

Reitor
Evandro Aparecido Soares da Silva

Vice-Reitora
Rosaline Rocha Lunardi

Coordenador da Editora Universitária
Francisco Xavier Freire Rodrigues

Supervisão Técnica
Ana Claudia Pereira Rubio

Conselho Editorial

Membros
Francisco Xavier Freire Rodrigues (Presidente - EdUFMT)

Ana Claudia Pereira Rubio (Supervisora - EdUFMT)
Ana Carrilho Romero Grunennvaldt (FEF)

Ana Claudia Dantas da Costa (FAGEO)
Carla Reita Faria Leal (FD)
Divanize Carbonieri (IL)

Elisete Maria Carvalho Silva Hurtado (SINTUF)
Elizabeth Madureira Siqueira (IHGMT)

Evaldo Martins Pires (CUS - Sinop)
Gabriel Costa Correia (FCA)

Gustavo Sanches Cardinal (DCE)
Ivana Aparecida Ferrer Silva (FACC)

Joel Martins Luz (CUR – Rondonópolis)
Josiel Maimone de Figueiredo (IC)

Karyna de Andrade Carvalho Rosetti (FAET)
Léia de Souza Oliveira (SINTUF/NDIHR)

Lenir Vaz Guimarães (ISC)
Luciane Yuri Yoshiara (FANUT)

Mamadu Lamarana Bari (FE)
Maria Corette Pasa (IB)

Maria Cristina Guimaro Abegao (FAEN)
Mauro Lúcio Naves Oliveira (IENG -  Várzea Grande)

Moisés Alessandro de Souza Lopes (ICHS)
Neudson Johnson Martinho (FM)
Nilce Vieira Campos Ferreira (IE)

Odorico Ferreira Cardoso Neto (CUA - Araguaia)
Osvaldo Rodrigues Junior (IGHD)

Pedro Hurtado de Mendoza Borges (FAAZ)
Regina Célia Rodrigues da Paz (FAVET)

Rodolfo Sebastião Estupiñán Allan (ICET)
Sérgio Roberto de Paulo (IF)

Zenesio Finger (FENF) 



Shirley hitomi GuShiken
(organizadora)

1ª Edição

Cuiabá, MT
2021

ViVências e perspectiVas culturais

em cidades de mato Grosso



Copyright ©  Shirley Hitomi Gushiken (organizadora) 2021.

A reprodução não autorizada desta publicação, por qualquer meio, seja total ou parcial, 
constitui violação da Lei nº 9.610/98.

A EdUFMT segue o acordo ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, em vigor no 
Brasil, desde 2009.

A aceitação das alterações textuais e de normalização bibliográfica sugeridas pelo revisor 
é uma decisão do autor/organizador.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Coordenação da EdUFMT: Francisco Xavier Freire Rodrigues

Supervisão Técnica: Ana Claudia Pereira Rubio

Revisão Textual e Normalização: Elaine dos Santos

Capa: Otávio Ariano Gaio

Diagramação: Kenny Kendy Kawaguchi

Editora da Universidade Federal de Mato Grosso
Av. Fernando Corrêa da Costa, 2.367
Boa Esperança. CEP: 78.060 - 900 - Cuiabá, MT.
Contato: www.edufmt.com.br
Fone: (65) 3313-7155

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 
( Douglas Rios – Bibliotecário – CRB1/1610 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

 

G982v 
       Gushiken, Shirley Hitomi (Org.). 
             Vivências e perspectivas culturais em cidades de Mato 
       Grosso  [e-book]./  Organização de Shirley Hitomi Gushiken. 
       1ª edição.   Cuiabá-MT: EdUFMT ,  2021. 
             185 p. 
                       
             ISBN  978-65-5588-072-4         
                                    
            1. Cultura – Mato Grosso.  2. Manifestações culturais. 
       3. Festas culturais.  I. Título. 
                                                                               CDU  39(817.2) 

(Douglas Rios — Bibliotecário — CRB1/1610)



Prefácio

Várias esquinas no esPaço-temPo

O conhecimento geográfico é um campo estendido sobre vetores 
que se cruzam: o eixo de mão dupla que é o físico/social, o espacial/escalar 
e o temporal/escalar.

O físico é constituído de matéria e energia e, assim, a dimensão 
física do eixo físico/social incluiu a natureza e o social, pois o social é 
também presenças físicas de matérias e de trocas de energia no conjunto das 
coisas físicas – qual social não é presença física? O social é também ações 
movidas por intenções. O social é conjunto articulado e contraditório de 
relações de produção e relações culturais e políticas pré-existentes às vidas 
dos indivíduos e em transformação, relações que possibilitam e ao mesmo 
tempo limitam ações e produzem subjetivações, formatam perspectivas 
de sociedade e de vida, formatam intenções em amplitudes variadas que 
atravessam classes sociais, grupos e indivíduos. Qual social não está limitado 
e possibilitado também pelo conjunto das coisas físicas, pelo modo como 
elas estão diferentemente arranjadas para diferentes indivíduos conforme 
os seus lugares sociais? E qual social não produz fenômeno físico com a 
sua correspondente espacialidade material e energética?

As interações do físico/social acontecem – e podem ser objeto de 
atenção e análise – do local constituído pelo interior da esfera de menos de 
um metro de raio projetada a partir do meu umbigo até a geografia com 
o tamanho do mundo, passando por cidades, campos, países, continentes 
e por espessuras variáveis, da superfície da calçada em frente à minha casa 
a muitos quilômetros para cima ou para baixo, para cima e para baixo, e 



de novo para os lados, onde as cidades e os campos voltam à cena, e os 
países, continentes, oceanos, o planeta considerado tanto a partir dos 
efeitos de suas forças endógenas (incluídas, as ações humanas) quanto 
considerado sob os efeitos do espaço sideral. Esse movimento escalar pode 
ser imperfeitamente representado como as camadas da cebola, desde o 
centro relativo constituído pelo meu corpo e por minha perspectiva até 
o mundo. Imperfeitamente porque as dimensões escalares não devem 
ser consideradas apenas como camadas sobrepostas, mas também como 
irregulares, com atravessamentos de umas sobre as outras, com enru-
gamentos, furos e intrusões para cima e para baixo. E imperfeitamente 
representado pelas camadas da cebola, porque, ao contrário dos tecidos 
quase homogêneos que compõem a cebola, variam os caracteres dos 
fenômenos predominantes em diferentes dimensões escalares do espaço 
geográfico, ainda que, em menor ou maior grau, os diferentes fenômenos 
interliguem-se. 

Na geografia da esfera de menos de um metro de raio projetada 
a partir do meu umbigo, meu olhar analítico se deterá sobre caracteres 
não idênticos aos priorizados por uma geografia da cidade. E a geografia 
da cidade terá interseções com os demais espaços, mas não coincidência 
completa nem com uma geografia do mundo, numa direção escalar, 
nem noutra direção, com a geografia da esfera de meu ser/corpo – no 
momento, sentado na grama do parque. Mas essas geografias do corpo, 
da cidade e do mundo serão plenas de comunicações entre si, envolvidas 
pelas geografias múltiplas e jamais concluídas de todas as interações. 
A geografia da esfera em torno do meu umbigo poderá situar-me no 
mundo e ver o mundo singularizado nessa esfera, na música que eu estava 
cantarolando ainda agora ou nas origens fabris e no simbólico presente 
nas roupas que visto, sem falar na gota de chuva que acabo de sentir no 
rosto e aciona a dúvida entre permanecer ou procurar abrigo.



E se meu ser/corpo tivesse a pele negra e as roupas não fossem 
estas, teriam os dois policiais militares que caminham ali adiante olhado 
com a mesma desatenção que miraram por um instante meu corpo semi-
esparramado na grama ou teriam agido como acontece quando perscrutam 
com o olhar algum ocasional, raro, homem negro nesse parque em bairro 
de moradores brancos? Teriam vindo pedir-me a carteira de identidade para 
julgar se estou ou não vadiando assim à tarde e se este notebook é mesmo 
meu ou foi, talvez, roubado? Já observei cena assim aqui mesmo, num dia 
passado que sempre pode tornar-se outra vez presente. Está aí, o mundo 
inteiro se reapresentando na geografia do pequeno entorno – o navio negreiro 
chegando da África e tudo o que aconteceu antes e depois lá e aqui e tudo 
o que continua acontecendo, o eixo temporal com a sua correspondente 
escala, o eixo físico/social e o eixo espacial/escalar cruzando-se.

Uma instalação industrial é um exemplo evidente desses cruzamen-
tos, com o seu corpo de concreto e metais onde aportam matérias-primas e 
é consumida energia e de onde partem produtos que alhures serão ofertados 
como mercadorias a varejo e a partir de onde são emitidos poluentes na 
atmosfera e no sistema hídrico. Instalação onde isso tudo mais chega e de 
onde mais parte, conforme demandas impregnadas pelo simbólico forma-
tado no conjunto social – mais automóveis ou mais eletrodomésticos com 
este design e as funcionalidades de tipo “y” e não mais aquele design e as 
funcionalidades de tipo “x”, que decresceram dos meados da década passada 
para o início da década de agora quanto à sedução produzida na relação 
entre ofertas e demandas geminadas aos fluxos da cultura geminada, por 
sua vez, ao midiático. E dentro da fábrica, a sociedade, que a contextualiza 
em várias escalas do entorno, se fará presente conforme a singularidade 
constituída pelo modo localizado como ali acontecem relações entre as 
classes, grupos e indivíduos em atuações possibilitadas e limitadas pelos 
diferentes lugares sociais dos envolvidos e por micropolíticas e tecnolo-



gias. Esse é um exemplo tão evidente que pode ser alçado à condição de 
modelo para demonstrações dos cruzamentos.

Porém, existem outros, em relação aos quais somente um olhar 
mais acurado revelará a amplitude das sutilezas envolvidas. Assim, são 
os seis textos reunidos em Vivências e perspectivas culturais em cidades de 
Mato Grosso, livro organizado por Shirley Hitomi Gushiken.

Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade: entre caminhos, 
portas e pontes, de Heloisa Afonso Ariano, leva outro olhar até a cidade 
de Vila Bela da Santíssima Trindade, na fronteira de Mato Grosso com 
a Bolívia. A pequena cidade é recorrente na mídia como o lugar onde 
ocorrem manifestações exóticas, como o congo e o chorado, com a 
presença do embaixador de bamba e de outras figuras ilustres do Reino 
de Congo, e uma dança sensual por mulheres maduras que equilibram 
uma garrafa na cabeça enquanto realizam meneios de quadril. Heloisa 
revela que lhe moveu o objetivo de realizar uma pesquisa que fosse “além 
dessa representação cristalizada e observar que mudanças teriam sucedido, 
uma vez que já havia se passado quase 30 anos desde que uma pesquisa 
antropológica fora realizada na localidade”. Para além das representações 
cristalizadas, existem subversões que não se mantiveram fixadas no passado 
e são pertinentes ao presente. Mas não direi aqui que subversões são essas, 
evitarei ser estraga-prazeres que entrega antecipadamente os resultados a 
leitoras e leitores e tira-lhes o prazer das descobertas.

A cidade permitida: olhar de Lévi-Strauss para Cuiabá, de Anna 
Maria Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Flavio Gatti, inicia com 
uma carta escrita no Rio de Janeiro, em tom deprimido, pelo antropólogo 
a uma amiga francesa, e chega a lugares ermos de Mato Grosso, onde 
“seres sobrenaturais aquáticos, recobertos de lama branca, interagem com 
os indígenas por intermédio de zunidos oriundos da agitação circular” 



de peças denominadas zunidores, feitas de madeiras que, amarradas à vara 
por meio de cordéis, “atravessam o ar em movimentos circulares”. Nesse 
momento, somos relembrados por Anna Maria e Flavio, que Lévi-Strauss 
buscava seguir as pegadas de Rousseau em busca do Contrato social, talvez 
procurasse um tesouro perdido na profundeza de um Brasil de populações 
rarefeitas em muitos de seus interiores. Encontrou uma cidade, Cuiabá, de 
casas toscas e quintais com árvores frondosas, e desenvolveu sentimentos 
topofílicos por ela, mesmo que fossem dias sombrios de intervenções 
federais em governos estaduais que culminaram no Estado Novo e que 
partilhavam “traços com o fascismo europeu”. Como surgiu e instalou-
se em Lévi-Strauss, que detestou a Baía de Guanabara, seu sentimento 
topofílico por Cuiabá? Novamente, não serei estraga-prazeres de leitoras 
e leitores, não anteciparei respostas.

Maria Thereza Azevedo reflete sobre ações políticas diferentes, 
em Cuiabá, 300 sombrinhas: cartografias de afetos e percursos de memória, 
política inspirada nos situacionistas e feita de performances, teatros, danças, 
músicas que se misturam a plantio de árvores, limpeza de córregos, rodas 
de conversas, registros de narrativas, “borrando, desta maneira, as fronteiras 
entre arte e vida”. Muitas dessas ações foram realizadas como “ocupação 
de lugares abandonados da cidade promovendo visibilidade para espaços 
invisíveis”. Há beleza, festa, delicadeza naquilo que Maria Thereza traz ao 
texto – e há contundência política, há força. Estéticas que se concretizam 
numa ética e vice-versa: ética que passa de ideia abstrata a corpo nas pessoas 
em deriva cultural pela cidade.

A capoeira em Cuiabá: manifestações da cultura afro-brasileira, de 
Adinéia da Silva Leme, é um exemplo de zoom espaço-temporal, que inicia 
no mundo colonial, vem ao Brasil da escravidão, situa-se nas fronteiras 
da expansão territorial do país e, então, chega a Cuiabá e aos dias de hoje 



e ao estudo de um grupo de capoeira como expressão de resistência 
e afirmação cultural e identitária, que dialogam com o passado para 
transformar o presente e influenciar tempo e espaço do porvir. Adinéia 
busca, nas memórias relatadas e refletidas por mestres de capoeira, as 
outras geografias que rompem a condição marginal à qual o processo 
histórico as conduziu e vão se constituindo como afirmação de cultura e 
de resistência – no “espetáculo que se chama vida”, ela procura encontrar, 
nas histórias dos ancestrais, a fonte e a força para dar “visibilidade às 
manifestações culturais de matriz africana na atualidade” e, com isso, 
contribuir para a “valorização e a perpetuação da trajetória das heranças 
culturais desses povos”.

“Enquanto na região dos rios Pogubo Cereu (São Lourenço) e 
Pogubo (Vermelho) não havia estradas e os postos indígenas e telegráficos 
eram instalados, nos jornais de Mato Grosso se encontram as notícias das 
embarcações que os percorriam, além dos rios Ikuia Pá e...” O patrimônio 
histórico de Rondonópolis na cartografia da contemporaneidade, de Jocenaide 
Maria Rossetto Silva, levou-me a uma viagem espaço-temporal de um 
Brasil que não existe mais ao país contemporâneo. Escrevi errado, corrijo: 
não se trata de um Brasil que deixou de existir, pois o passado continua 
pulsante para o bem e para o mal no presente que também é rio em 
movimento. Jocenaide mostra o passado vivo na geografia histórica dos 
urbanos e rurais de Rondonópolis, ressalta a busca por uma cartografia 
que, ao ampliar a visão do passado, participa da construção do olhar 
sobre o presente e o fluxo do tempo-espaço em movimento.

Novas territorialidades urbanas e migração: nordestinos em Lucas do 
Rio Verde, de Sandra Magali de Amorim Carvalho, liga a porção norte de 
Mato Grosso aos estados do Nordeste, a liga faz-se em movimento, pois 
“o trabalhador descapitalizado para adquirir residência própria ou mesmo 



viver de aluguel, ao chegar ao local de destino, geralmente se estabelece 
na casa de parentes e amigos, em razão das trocas recíprocas”. Primeiro, 
vem “o chefe ou a chefe de família, ou o(a) filho(a) maior de idade” e, 
na sequência, “outros membros da família, como esposo(a), filhos, pais, 
irmãos, dentre outros”. Dividem o aluguel com o intuito de fazer sobrar 
uma quantia maior da renda para suprir as necessidades, e Sandra enfatiza 
a condição de que tudo é fluxo, pois se trata de conseguir sobra de renda 
para necessidades que se fazem sentir “seja no próprio local ou no local de 
origem”. Inspirada em Haesbaert, a autora enuncia a questão central da 
pesquisa, ressalta que “a mobilidade espacial não significa obrigatoriamente, 
mobilidade social, no sentido de se elevar”. Há muitos fluxos e, no entanto, 
no sentido pleno, não há: existem fortes obstáculos para a elevação social. 
Entre os obstáculos, destaca-se o preconceito com o qual os migrantes são 
recebidos. Lucas do Rio Verde foi anteriormente constituída, ou melhor, 
reconstituída, por migrantes brasileiros sulistas, gaúchos. Estabelecidos, com 
o espaço apropriado em seu favor, esses gaúchos são aqueles que, em outro 
tempo, passam a receber os novos migrantes, despossuídos – e recebem-nos 
com o preconceito e por meio dos lugares sociais que condicionam que 
os estabelecidos tenham em relação aos despossuídos a expectativa de que 
estes não poderão ser mais do que mão de obra barata. A resistência dos 
despossuídos expressa-se também, e fundamentalmente, como afirmação 
cultural e identitária.

Agradecimentos e parabéns à curadoria editorial de Shirley Hitomi 
Gushiken, que reuniu, em Vivências e perspectivas culturais em cidades de 
Mato Grosso, esses seis textos de interesse para o conhecimento geográfico 
e interdisciplinar e que, tendo no cultural seus pontos de partida ou 
de chegada, realizam diversidade de cruzamentos entre os vetores que 
fundamentam a geografia, iluminando tanto o evidente – mas que nem 



sempre está dado como óbvio para todos – quanto o sutil, que só pode ser 
desvendado mediante um olhar perspicaz e sensível. O sutil que costuma 
estar escondido no âmago do social e dos indivíduos e que, por isso 
mesmo, por estar no âmago, é necessário que seja reconhecido como dos 
mais altos objetivos a serem intencionados pelas construções de saberes.

nelson rego

UFRGS
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aPresentação

Esta coletânea reúne trabalhos de autores dedicados à pesquisa 
que trazem, com base em suas vivências e atividades acadêmicas, reflexões 
sobre manifestações da cultura em Mato Grosso. Traduzem, em seu 
conjunto, a necessidade de um olhar analítico para um campo de estudos 
em potencial que é o da dimensão espacial da cultura, com foco em 
algumas situações vividas e observadas neste estado. 

A diversidade de olhares reflete as experiências profissionais de 
docentes de diferentes formações intelectuais, com atuação profissional em 
diversas instituições: Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade 
Federal de Rondonópolis, Univag Centro Universitário, Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará, Rede Pública de Ensino Municipal de 
Cuiabá, de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso, convergindo a 
reunião dessas experiências na proposição desta obra. 

Na atualidade, a evolução socioespacial apresenta contextos 
culturais os mais diversos, que requerem a análise sobre a relação das pessoas 
e das comunidades entre si e com o meio em que vivem. Sob a forma 
de costumes, saberes populares, festas religiosas e outras manifestações 
culturais, as comunidades traduzem, cada qual, o modo de representar a 
si mesmas, seu modo de vida, moldando a paisagem com sua existência. 

São analisadas as festividades de caráter histórico, religioso e suas 
relações com a memória coletiva, a territorialização e outras representações 
simbólicas, observando seus aspectos temporais, a transitoriedade ou 
permanência dos rituais nas vivências cotidianas locais, ou de que modo 
as impressões acerca dos lugares podem ser influenciadas pela vivência 
e relação sensorial do observador com o mundo circundante, ao ponto 
de configurar sensações de afetividade que remetam ao sentido de 
pertencimento ao lugar.
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Os estudos mostram a necessidade de reflexão sobre as formas como 
a cidade é percebida pelos que nela vivem e que isso deveria ou poderia 
desencadear um processo de ressignificação dos espaços e de um despertar 
afetivo pelos lugares e pelas pessoas. Em pequenas cidades e povoados rurais, 
a observação mostra como a religiosidade expressa por meios materiais e 
imateriais imprime marcas de subjetividade na conformação de lugares. 
Em seu conjunto, os diversos lugares, com sua simbologia, compõem uma 
paisagem cultural impregnada de significados que são a própria expressão 
da identidade local.

Explorando um universo teórico contemporâneo, observa-se, 
no conteúdo dos textos, uma busca de convergência ou de pontos de 
contato entre saberes correntes nos campos da filosofia, da história, 
da geografia humanista, da antropologia, proporcionando meios 
analíticos multidisciplinares, procurando-se analisar processos espaciais 
interrelacionados aos processos psicossociais.

Os autores sugerem buscar na observação das práticas cotidianas de 
diversos atores sociais identificar de que modo as representações simbólicas 
são impressas nas formas de espacialização de suas vivências, moldando 
a paisagem e impregnando-a de significados culturais que, embora nem 
sempre de forma explícita, traduzem, frequentemente, relações de classes, de 
dominação econômica, de afirmação de identidade cultural, dentre outras 
práticas socioespaciais, que devem ser observadas na formação cultural do 
estado de Mato Grosso. 

Aos autores, parabenizo pela contribuição que oferecem ao 
público com o seu trabalho de pesquisa e externo o meu agradecimento 
pela oportunidade desta experiência e pela confiança depositada na 
organização deste livro. 
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Meus sinceros agradecimentos ao professor Nelson Rego que, 
gentilmente, prefaciou o livro e buscou, em cada capítulo, captar as 
sutilezas do pensamento de cada autor.

Agradeço, por fim, à professora Sônia Regina Romancini, pela 
colaboração e incentivo para a realização deste trabalho.

shirley hitomi gushiken

UFMT
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festança de Vila Bela da santíssima trindade: 
entre caminhos, Portas e Pontes

Heloisa Afonso Ariano 

Introdução

Vila Bela da Santíssima Trindade, localizada na fronteira com 
a Bolívia, no Oeste mato-grossense, é conhecida na capital, Cuiabá, 
principalmente como o local onde acontece a festança ou festa do Congo. 
Anualmente, o mesmo retrato resumido do festejo é disseminado pelas 
mídias: nele, destaca-se, invariavelmente, a imagem das ruínas da matriz 
da Santíssima Trindade, que atesta sua antiguidade, sob a sombra da qual 
se vê o congo e o chorado, elementos que evidenciam os laços de seu 
povo com uma origem africana. Poucos, contudo, conhecem mais do que 
isso sobre a cidade que, sob aspiração de grandeza, foi fundada em 1752 
para ser a primeira capital da recém-criada capitania de Mato Grosso 
(1748), construída para garantir aquele território em face aos domínios 
espanhóis, que, à época, situavam-se na outra margem do Rio Guaporé. 

Com plano urbano formulado em Portugal, segundo o conceito 
de urbanismo daquele momento, o Palácio dos Capitães Generais era 
cercado de jardins e o traçado urbano em forma de tabuleiro de xadrez, 
inovações para a época. Mudanças no cenário político e econômico, 
menos de cem anos depois, fizeram com que a cidade fosse abandonada 
pelas elites administrativas brancas, quando Cuiabá, então, passou a ser 
a capital em 1835. O caminho para a capital, cerca de 521quilômetros, 
era pouco mais que uma trilha, sujeita a emboscadas dos indígenas, 
habitantes originais da região, que, no período das águas, tornava-se, 
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ainda, um lamaçal1. Em decorrência da mudança da capital e ausência de 
autoridades religiosas, as festas do extenso calendário católico sofreram 
uma seleção e agregação que hoje reúne Senhor Divino, São Benedito, Mãe 
de Deus e Três Pessoas, celebradas durante o mês de setembro, e desde a 
década de 80, no mês de julho, quando o padre vinha atender a todos os 
sacramentos no município. Transcorreram quase 150 anos de esquecimento 
e abandono por parte do poder central mato-grossense.

O congo de Vila Bela segue a vertente que narra a luta entre os 
reinos do congo e de bamba. É composto por um batalhão de 24 soldados, 
mais o embaixador do rei de bamba, o secretário de guerra do rei do 
congo e o príncipe Canjinjin2, filho do rei do congo, uma figura fruto da 
inventividade local. O congo faz todo o enquadramento da festa de São 
Benedito, o segundo festejo da festança, ao conduzir os festeiros pela rua 
em direção à igreja e, no retorno, após a missa, de volta para suas casas. 
Em seu auto, ao final da missa, em frente ao altar, faz referência à luta 
entre dois reinos africanos, motivada pela princesa Ana Maria de Gouveia, 
filha do rei do congo, cuja mão o embaixador de bamba vem reivindicar.

O chorado, apresentado antes do congo ao final da mesma missa, é 
uma dança sensual, exclusiva de mulheres maduras, cuja descrição, corrente 
nos meios de comunicação de massa, ressalta o detalhe singular de que as 
dançarinas equilibram uma garrafa na cabeça enquanto realizam meneios de 
quadril e, que sua origem vem dos tempos da escravidão, quando mulheres 

1 Os contatos, durante esse período em que Vila Bela deixou de ser capital, eram mais 
intensos com Rondônia, principalmente com Guajará Mirim, devido a via fluvial que o 
Rio Guaporé abria naquela direção. São muitas as dificuldades relatadas em vista desse 
abandono administrativo a que foi submetida. Apenas recentemente, os moradores 
tiveram acesso à água encanada e uma ponte sobre o Rio Guaporé, sem contar a falta 
de bens de consumo essenciais, como exemplo, o sal.

2 Vem daí a origem do nome mais recentemente colocado também na bebida alcóolica 
feita de especiarias que se diz localmente pertencer ao congo, utilizada por seus membros 
para proteger a garganta.
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escravizadas, para demover os senhores dos castigos que pretendiam 
perpetrar sobre seus escravos, parentes daquelas mulheres, realizavam 
danças sensuais. Como é corrente sublinhar: “dançavam, chorando”. Esses 
instantâneos recorrentemente colados nas matérias midiáticas, quando 
da divulgação de mais uma festança, passam a impressão de Vila Bela 
como um lugar em que o tempo parou.

A recorrência dessas representações influenciou a decisão de 
ali iniciar uma investigação e observar que mudanças teriam sucedido, 
uma vez que já havia se passado quase 30 anos desde que uma pesquisa 
antropológica fora realizada na localidade. Maria de Lourdes Bandeira 
(1988) fez ali sua tese de doutoramento na USP e produziu uma obra 
premiada, que se tornou um clássico dos estudos de Antropologia das 
populações negras. Seu estudo integra o conjunto de obras que foi 
desenvolvido sobre o negro em contexto rural, sob a perspectiva da 
etnicidade, antes abordada principalmente em contexto urbano, onde se 
pensava que os traços africanos estariam mais preservados. É interessante 
a observação da autora de que o uso comunal da terra era o principal 
distintivo desse grupo enquanto étnico, uma vez que a língua não se 
oferecia como um marcador de distintividade, nem tampouco suas práticas 
culturais, já incorporadas à cultura nacional. Por isso, o ciclo de festas 
comunitárias vai aparecer na obra como parte do sistema socioeconômico, 
analisado junto com a família, as estruturas de produção, distribuição e 
consumo, as relações de parentesco e de produção. 

Atualmente, a festança tornou-se o principal marcador étnico para 
a coletividade, pois, ainda que se trate de um festejo católico, no qual os 
ditos traços africanos estão encapsulados no congo e que as religiões de 
matriz africana sejam fortemente rejeitadas, é por meio desse festejo que a 
coletividade constrói sua especificidade e dialoga com quem vem de fora. 
O forte apego ao catolicismo, segundo Bandeira (1988), provavelmente foi 
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constituído por causa da participação dos negros no extenso calendário de 
festas laicas e religiosas, obrigatório durante o período em que a cidade foi 
capital. Ao participar nas irmandades religiosas e nas festas que promoviam, 
os negros alcançaram alguma integração na sociedade, ao tornarem-se, 
inclusive, membros ativos na organização dos festejos. 

Esse relato é uma síntese dos resultados de tese de doutoramento em 
Antropologia, desenvolvida na Universidade Federal da Bahia, sob orientação 
da Professora Dra. Fátima Tavares. O foco da análise é as caminhadas ou 
enunciações ambulatórias, como define Certeau (1998), principal forma que 
a festa assume localmente. Após uma breve descrição das atividades festivas, 
considerações teóricas a respeito da abordagem aplicada são apresentadas, 
para, em seguida, mostrar que, com a festa do Divino, sua bandeira de 
esmolação e a peregrinação, criou-se e renova-se, anualmente, a paisagem 
de uma ampla área que os quilombolas compartilham com seus vizinhos, 
o povo indígena chiquitanos3, cujo contato secular produziu alianças 
matrimoniais preferenciais. As atividades da bandeira do Divino foram 
responsáveis por instituir, ainda, uma territorialização de tipo específico, 
baseada não no estabelecimento de fronteiras, mas no movimento, capaz 
de garantir o uso continuado de caminhos e recursos. Além disso, a 
participação na festança atua como um operador capaz de reconfigurar o 
self e o pertencimento coletivo. 

Em seguida, a descrição da festa de São Benedito destaca o caráter 
político e étnico do festejo, as relações com a igreja e as práticas que 
narram o percurso da vida como uma homenagem aos idosos. As trocas 
diversas acionadas pela festança permitem incorporar habilidades várias e 

3 Segundo Costa (2006), trata-se de um povo indígena surgido da reunião de mais de 
20 povos em reduções pelos padres jesuítas durante os séculos XVII e XVIII na região 
fronteiriça entre a Bolívia e o Brasil. Desde essa época, contingentes desses indígenas 
costumavam fugir e se abrigar do outro lado do Rio Guaporé ou em suas margens do 
lado esquerdo, onde se encontram ainda hoje.
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ventilam as relações tanto entre os indivíduos, como entre as famílias, 
por meio das quais se participa do evento. A festança é vista entre seus 
organizadores e participantes como um mecanismo por meio do qual 
constituem a “união da família”. 

Breve descrição dos eventos

As festas são um motor de inventividade infinita. É a primeira 
conclusão a que se chega ao estudar esse tema. Embora a festança de 
Vila Bela seja um agregado de quatro festas católicas, duas, dentre elas, 
bastante disseminadas por todo o Brasil, não há, contudo, duas festas 
iguais, nem quando se trata do mesmo lugar, como também concluiu 
Leal (2013). Logo no início do trabalho de campo, uma característica 
chamou a atenção da autora: a dinâmica central do evento, em sua 
dimensão pública, consiste de extensas caminhadas, que ligam uma casa a 
outra, primeiro desde a zona urbana até a rural (Festa do Divino); depois, 
internamente ao espaço urbano (São Benedito), quando os festeiros 
realizam intensa visitação às casas de membros do círculo católico. De 
fato, esse dado não é exatamente original, pois, sobre isso, Rita Amaral 
(2001) em Festa à brasileira apresenta o modelo processional, que tem, 
no carnaval, seu referente, como uma forma elementar, assumida em 
muitas festas, inclusive religiosas, para as quais o deslocamento serve ao 
propósito de constituir a simbolização e, portanto, a ritualização, como 
processos inseparáveis. 

A festança é uma festa de calendário, com datas móveis, que 
destacam vários momentos do ano. Em uma descrição resumida, o festejo 
começa no domingo de Páscoa, quando é realizada pela irmandade de São 
Benedito a reunião do consistório, de caráter quase administrativo, com 
momentos formais e informais de cantoria das mulheres do chorado, são 
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escolhidos os festeiros do ano seguinte, rei, rainha, juiz e juíza, ramalhetes, 
obedecendo a um protocolo de enviar mensageiro a casa do pretendente a 
festeiro, que, caso aceite a incumbência, dirige-se com uma rosa ao local 
para formalmente assumir a responsabilidade. 

Depois dessa atividade, acontece a missa das joias, quando a 
irmandade do Divino entrega ao procurador e procuradora um pequeno 
montante em dinheiro para custeio de despesas da festa. Após essa data, a 
bandeira está autorizada a iniciar sua peregrinação pela zona rural. Nesse mês, 
maio, ainda acontecem as rezas cantadas nas casas dos principais festeiros 
dos festejos: Divino, São Benedito e Três Pessoas. Em junho, inicia a faina 
coletiva intensa nos quintais, quando a festa opera o milagre de transformar 
trabalho em diversão, para produzir todos os insumos alimentares que serão 
distribuídos: os biscoitos de araruta para as rezas; as sobremesas (doce de 
leite e de mamão verde) servidas nos enormes banquetes que reúnem toda 
a cidade; as linguiças, que serão adicionadas ao arroz para compor pratos 
considerados festivos; a catação de feijão recebido em doação; o preparo de 
paçoca de carne; o abate e descarne de inúmeras vacas; enfim, um volume 
de trabalho hercúleo. 

Em julho, um dia antes do marco inicial da festa, no levantamento 
dos mastros do Divino e de São Benedito, começa uma nova sessão de 
rezas cantadas. Em uma única noite, acontecem quatro rezas (Imperatriz, 
imperador, rei e rainha de São Benedito) cantadas, mais concorridas que 
as missas, e que são realizadas nas casas dos festeiros, que promovem uma 
correria pela cidade de modo a não perder nenhuma. Para o levantamento 
dos mastros, a coletividade vai reunida buscar os mastros, onde estão 
armazenados e os conduz pelas ruas da cidade até a praça central da matriz. 
Muito trabalho é despendido na ornamentação em todos os festejos, seja 
nos oratórios domésticos - que durante a festança, tornam-se abertos ao 
público, fazendo da sala do espaço doméstico um local praticamente público, 
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aberto a quem quer que seja para acender uma vela ou fazer uma reza 
-, seja na tenda armada na frente da matriz, que fica, dependendo do 
santo festejado, adornada com flores e tecidos vermelhos para o Divino, 
azuis para São Benedito, amarelos para Mãe de Deus e lilases para as 
Três Pessoas. Na sexta-feira, começam as atividades culturais (barracas 
de bebidas, comidas e roupas de feição afro), bem como shows musicais 
no palco montado especialmente para isso. 

Na sexta-feira, as pessoas reúnem-se às 23h55, em frente à matriz, 
para a oração inicial. À meia noite, com a queima de fogos, começa a 
primeira alvorada, uma atividade de serenata que guarda o sentido de 
“despertar a comunidade para a festança”. Em contínua costura do sagrado 
e do profano, característica da religiosidade popular, os condutores puxam 
a reza de um Pai Nosso, antes de dar início a uma intensa circulação 
pelas casas dos que compõem o círculo festivo, em alegre cantoria pelas 
ruas até o amanhecer. A multidão é composta, sobretudo, por jovens, 
que são conduzidos por adultos, especialistas no conhecimento das 
músicas típicas da atividade. À porta de cada casa proferem o verso de 
uma antiga canção popular brasileira: “abre a porta e a janela. E vem ver 
o sol nascer!” Com a abertura de portas e janelas, a multidão adentra, 
em enorme alvoroço, no recinto da casa. Inicia-se um baile em pares e, 
na sequência, continua sua peregrinação festiva. 

O domingo é o dia da festa do Divino. Os membros da bandeira 
chegam cedinho, vestidos com uniformes brancos, à moda de marinheiros, 
com a formação típica, do quadro dos mordomos, no interior do qual 
são destacados o imperador e a imperatriz. Seguem para a igreja, onde é 
realizada a missa e, depois, o sorteio dos próximos festeiros, momento de 
enorme emoção para os sorteados e suas famílias. Enquanto esse grupo 
está nesses afazeres, a família do imperador está na máxima tensão devido 
à iminência de servir a primeira refeição da festança, para a qual a cidade, 
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bem como milhares de visitantes estão convidados. O volume de pessoas 
trabalhando duro é enorme. Assim será durante as duas primeiras festas, 
que servem refeições gratuitas para toda a cidade, totalizando 6 dias, em 
que a população tem almoço e jantar gratuitos no centro comunitário 
da igreja por conta dos festeiros. As duas últimas festas servem refeições 
para um grupo bem menor. O cardápio segue sempre a tradição de servir 
arroz branco ou com linguiça, feijão, que, para a ocasião, é enriquecido 
com couros, carne assada em churrasqueira; às vezes, carne de panela com 
molho tipo madeira, farofa e salada de repolho e cenoura. A carne de vaca 
é sempre o prato festivo. Não se serve outro tipo. O principal encargo dos 
festeiros mais importantes, rei e rainha, juiz e juíza, imperador e imperatriz, 
é oferecer um farto banquete gratuito, que não se restringe à comunidade 
católica, mas convida toda a cidade. Nesse mesmo dia, ainda, o congo, à 
tardinha, vai uma por uma, à casa das autoridades, tanto civis – prefeito e 
delegado, – quanto festivas - juiz e juíza do santo -, para pegar a “chave” 
da cidade. Com esse ato simbólico, instaura-se o reinado do rei do congo. 
A “chave” é uma orientação de conduta para o congo durante a festa. 

Na madrugada seguinte, por volta das 4 horas da manhã, tem 
início a peregrinação do congo em direção à igreja. Primeiro, consiste 
em uma marcha mais rápida, enquanto reúne, um a um, seus soldados e 
oficiais; depois, mais lenta, quando agrega cada um dos festeiros segundo 
uma hierarquia: primeiro, as jovens e meninas que ocupam o cargo de 
ramalhete; depois, juiz e juíza, cargos ocupados por jovens e adultos; em 
seguida, o rei e, por último, a rainha. Trata-se de uma extensa caminhada 
realizada num passo que é um misto de samba e marcha militar. A missa 
é um acontecimento político, pois recebe a presença de várias autoridades 
municipais, estaduais e federais, tanto civis, como religiosas. Seu tema é 
sempre o exemplo de vida do santo negro. 
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Ao término, segue-se uma atividade que pouco atrai os turistas, 
mas que é muito significativa. Trata-se da entrega dos festeiros em suas 
casas, segundo a hierarquia inversa a da busca. Obedece a todo um 
protocolo curioso: os primeiros a serem conduzidos, rei e rainha, param 
após caminhar um pequeno trecho e sentam-se em poltrona especialmente 
carregada por alguém escolhido para esse fim, uma posição de prestígio. 
Todo o cortejo é obrigado a parar, menos o congo, que continua sua 
marcha rápida, indo e vindo e fazendo uma saudação solene ao festeiro 
que está à sua frente. Há uma canção própria para esse momento. 
Chegados à porta da casa do festeiro, o cortejo de festeiros forma um 
corredor, por onde o festeiro a ser entregue passa debaixo de uma chuva 
de papel picado e ao som de um intenso estouro de fogos. Ao menos 
um familiar deve estar ali para recebê-lo. Finaliza com distribuição de 
bebidas e de bolacha “africana”, enquanto os presentes dançam em pares 
por algum tempo. Depois, seguem para a entrega do próximo festeiro, 
até que deixam “as ramalhetes” em frente à igreja.

Depois de um dia de intervalo, a quarta-feira, sucede, na quinta-
feira, a festa da Mãe de Deus, evento mais simples, que consiste de uma 
missa, da qual poucas pessoas participam. É organizado apenas por dois 
juízes, homem e mulher, que recomendam sejam casados. Trata-se de 
um festejo recentemente recuperado da tradição e nem sempre requer 
a oferta de refeição. 

Dando continuidade às celebrações, à meia noite, ocorre a segunda 
alvorada, cuja única diferença da primeira é que agrega um número 
menor de pessoas, sem a presença da maior parte dos visitantes. Seu 
objetivo é preparar para a festa das Três Pessoas, que acontecerá no dia 
seguinte, sábado à noite. Ambas restringem o circuito de caminhadas 
e a efervescência social decai. A caminhada torna-se uma procissão aos 
moldes praticados em muitos eventos católicos, com a variação de que o 
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cortejo pequeno sai da igreja, após a missa, e vai para a casa dos festeiros, 
juiz e juíza, onde os presentes são recebidos para um jantar. São festas que 
reúnem poucas pessoas.

Duas atividades marcam o final da festança: a descida dos mastros 
assentados na praça central no domingo e, na segunda-feira, nas primeiras 
horas da noite, a cerimônia de deslocamento da imagem do santo negro 
do oratório da casa da rainha, que acabou de concluir sua tarefa, para seu 
nicho na casa da nova rainha, que está começando seu ciclo. Após a retirada 
do santo de seu nicho, os poucos devotos que comparecem à atividade 
seguem pelas ruas ao som de cantos religiosos. Ao final de sua instalação 
no oratório, são distribuídos biscoitos e bebidas aos poucos presentes.

A festança enquanto uma retórica ambulatória

Festança é uma categoria nativa que evidencia a totalidade do evento 
composto por quatro festas religiosas católicas. A questão mais ampla 
lançada foi: o que a festa faz as pessoas fazerem? Desse modo, a proposta 
desde o início da pesquisa era encontrar uma abordagem, na qual pudesse 
interpretar como o indivíduo participa do evento coletivo, sem imaginar 
que sua persona social dissolve-se na efervescência coletiva. Assim, a questão 
era como os indivíduos relacionam-se com o coletivo numa festa? Dessa 
maneira, inicialmente, a pesquisa conduziu-se para pensar o conceito de 
narrativa, sem que ficasse restrito a uma dimensão textual, e evidenciasse que 
a narrativa festiva é constituída por meio da prática: caminhadas, trajetos, 
gestos, composição espacial de elementos, postura corporal, vestuário, 
cores, cheiros, sabores, tudo isso é mensagem em uma festa. 

A bibliografia, bem maior do que imaginava existir, começa com 
a reflexão precursora de Michel de Certeau (1998), para quem as práticas 
pedestres dos caminhantes pela cidade são como a enunciação em uma 
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língua, enquanto os projetos dos urbanistas são como a língua enquanto 
modelo. Essa homologia permite ao autor formular um conceito que 
identifica uma enunciação pedestre e uma arte de desenhar percursos, 
como quem compõe uma frase. A isso Certeau (1998) denomina de 
retóricas ambulatórias. 

Outro autor, que especialmente contribuiu para essa linha de 
pensamento, foi Michael Jackson (2005) na obra Politics of Storytelling, 
na qual ele mostra que as fontes da narrativa, enquanto um modo 
próprio de elocução, surgem da estrutura dos movimentos. Assim, para o 
autor, “histórias são artefatos de habitar, articular relações de identidade 
entre pessoas e lugares, elas são, tão somente, produtos de jornadas.” 
(JACKSON, 2005, p. 49). Conforme o autor, caminhar é uma metáfora 
essencial para a humanidade, pois evoca o ponto da ontogenia em que o 
ser humano abandona a dependência e torna-se um adulto autônomo. 
Esse momento também, simbolicamente, alude ao movimento entre o 
âmbito público e o privado, que o membro pleno da comunidade poderá 
fazer. Então, como conclusão, o autor recomenda atenção para a gama 
de sentidos associados com pés, pernas, joelhos, caminho e caminhadas. 

Com o objetivo de argumentar que o ato de caminhar é cons-
tituinte para o pensar, Solnit (2014) recompôs a história dessa prática 
elementar, impensada e formadora do humano, passando por vários 
momentos da humanidade, desde escolas de pensamento gregas, por 
exemplo, os peripatéticos, cujo nome deriva dos perípatos, caminhos que 
percorriam enquanto dialogavam. Segue a história de poetas e filósofos, 
que deixaram registrada a importância que as caminhadas tinham para 
sua produção intelectual.

Tim Ingold (2015) radicalizou ainda mais essa perspectiva num 
sentido pragmático, ao afirmar que as narrativas não são como jornadas, 
nem sobre jornadas, mas são jornadas. Caminhadas e narrativas, orais 
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ou escritas, são tomadas pelo autor, como artefatos de mesma natureza, 
devido à semelhança com os movimentos dos passos que se sucedem no 
chão, formando linhas, tal como as palavras sobrevêm em uma página, uma 
a seguir da outra. As narrativas orais obedecem um modelo parecido: uma 
palavra depois outra, entre as pausas da respiração. Assim, com caminhadas 
escrevem-se as histórias. 

Enquanto os autores mencionados anteriormente construíram a 
homologia entre narrativas e caminhadas e destas com o fluxo do pensa-
mento, Arendt (2007), Jackson (2005), Bruner (1984) têm refletido sobre 
como as narrativas atuam na construção do self, na medida em que elas 
são o ponto de encontro entre a experiência individual e a coletiva. Assim, 
por meio das histórias e mitos, e as jornadas que mobilizam, seria possível 
juntar a biografia pessoal e a história coletiva. 

Essa reflexão inspirou a pensar a festança como uma caminhada/
narrativa, cujas histórias e mitos são as histórias ligadas às divindades 
que cultuam. Elas colocam os devotos para deslocarem-se, em vários 
sentidos, tal como fica evidente na interpretação de que o Divino pretende 
“experimentar” seus devotos, quando os escolhe para seus festeiros. 

Esse aporte teórico ofereceu condições de perceber como a festança 
faz o entrelaçamento entre a narrativa coletiva relacionada às divindades, 
às biografias individuais e à construção do self dos festeiros; à constituição 
e incorporação da paisagem e de uma forma específica de territorialização. 
Assim, caminhar irrompe, ao mesmo tempo, uma profusão de narrativas 
de experiências vividas, que alinhavam os lugares onde vivem a uma 
compreensão de quem são. Cada participante entra na história coletiva com 
uma interpretação e sua história pessoal e, como afirma Bruner (1984), as 
histórias que invocam uma moral disciplinante, como é o caso da festança, 
trabalham para remodelar o self e a sociedade.
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A festa do Divino: “experimentar” o festeiro

O tema da festa do Divino, que é “renovar a face da terra” de um 
ponto de vista cosmológico e “experimentar”4 o festeiro, sob perspectiva 
intersubjetiva, impõe para a equipe da bandeira seguir em jornada de cerca 
de mais de 30 dias pela zona rural. O objetivo é realizar visitas rituais 
de casa em casa, com as quais revigora a religiosidade e a convivialidade 
entre o círculo católico negro e a população indígena chiquitana, desde 
uns dois séculos, parceira principal em laços matrimoniais. 

Assim, um grupo de peregrinos, composto por 13 membros 
de distintas faixas etárias, sai em viagem em um ônibus velho, liderado 
por um homem e uma mulher, o imperador e a imperatriz, os quais 
carregam, de forma solene, suas relíquias, a coroa e o cetro, por caminhos 
de terra durante cerca de oito horas por dia, com paradas apenas para o 
almoço. A folia é composta pelo mestre, um senhor de quase 60 anos, 
que também é o sanfoneiro, um violeiro de mesma faixa etária e um 
caixeiro, com cerca 16 anos. Os três ocupam uma posição na parte de 
trás na formação espacial da bandeira, enquanto os quatro meninos 
cantores, com idades entre 12 e 16 anos, seguem logo à frente. Abrindo 
o cortejo, vai o bandeireiro e, logo atrás, o imperador e a imperatriz, 
lado a lado, sustentando, no alto do peito, suas relíquias. Uma figura, o 
mensageiro, cuja tarefa é antecipar-se para saber do desejo de receber a 
bandeira do próximo morador, o que foi introduzido recentemente em 
face das mudanças no cenário, que abriga muitos convertidos às religiões 
evangélicas. Há ainda o fogueteiro, que dispara rojões, de tempos em 
tempos, e, desse modo, marca o movimento da bandeira apreensível ao 
longe. A equipe é integrada, ainda, por duas mulheres, que servem como 
cozinheira e lavam a roupa para o grupo, se necessário. A equipe caminha 

4 “Experimentar” o festeiro é como um teste, significa que o Divino quer saber seu 
desempenho perante os desafios que a tarefa impõe.
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nessa formação estruturada, que requer que a imperatriz mantenha-se o 
tempo todo caminhando ao lado do imperador, indiferente ao seu ritmo.

É a bandeira pobre, pertencente ao imperador, que conduz a trupe 
em peregrinação na área completa, urbana e rural. Suas características 
materiais e estéticas transformam o atributo de pobreza em uma experiência 
sensorial. É mais leve, de adereços mais simples e efêmeros, pois são 
renovados anualmente. A bandeira rica é pesada e acompanha a bandeira 
pobre apenas na área urbana. É perene em seus adornos e pertencente à 
imperatriz. Na obra de Bandeira (1988, p. 225), os sentidos de ambas 
foram univocamente vinculados à cosmologia, como relativos aos dons 
do Espírito Santo: a bandeira pobre é a “expressão da humildade do 
Santo” e a bandeira rica, “expressão da dádiva do Santo”. Nesta pesquisa, o 
significado das bandeiras foi explorado junto aos interlocutores, contudo, 
não se obteve esses resultados. Foram inúmeros os sentidos vinculados às 
bandeiras, do que se concluiu que, com o passar do tempo e a diversificação 
social, a cosmologia parece simplificar-se e deixar os símbolos a mercê de 
múltiplas interpretações, uma vez que diminuiu a condição da coletividade 
de compartilhar significados, dando margem à imensa diferenciação. 

As festas têm essa propriedade, um tanto enigmática, de reunir uma 
profusão de categorias opostas, como se pode ver nessa breve descrição, o 
que já foi interpretado, para o caso da bandeira da folia de reis, como seu 
“poder hipermediador”, uma vez que possibilita transitar “por domínios e 
esferas normalmente separados” (BITTER, 2008, p. 20-21), como é o caso 
dos âmbitos doméstico e público, urbano e rural, terreno e sobrenatural. 

Com o apoio dos autores mencionados na sessão anterior, a análise 
empreendida aqui se desloca das propriedades sobrenaturais da bandeira 
para o exame do sentido de andar com a bandeira, uma vez que andar é uma 
ação que cria um estado de alinhamento entre corpo, mente e mundo, um 
modo, portanto, de reunir oposições. Jackson (2013), em linha próxima de 
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pensamento, afirma que jornada e história têm uma estrutura semelhante, 
que permite juntar narrativa e peregrinação em uma mesma análise, a 
qual reúne, a um só tempo, temporalidade e espacialidade. Desse modo, 
a cosmologia da bandeira, sua história, tanto coletiva como biográfica, 
e a jornada correspondente podem ser vistas como aquilo que costurou 
os elos de pertencimento entre pessoas, paisagem e territorialidade de 
maneira corporificada.

Com a bandeira nos braços, os peregrinos do Divino abriram 
caminhos, trilhas, estradas e as portas das moradias de outro povo 
também católico, os chiquitanos, seguindo um protocolo religioso 
específico de interação com a bandeira5. A bandeira envolve desde a 
troca de bens de consumo, ofertados como esmola, em troca de bênçãos, 
uma ação de natureza ritual, até pequenos momentos de comensalidade, 
de dança aos pares e conversas descontraídas, que atualizam as notícias 
mútuas e permitem acompanhar o decorrer do tempo uns dos outros. 
Os organizadores da festança afirmam, inclusive, que não é por causa dos 
bens de consumo que realizam essa peregrinação junto aos chiquitanos, 
dado que são de pequena monta. As motivações são de ordem impalpável 
como a necessidade de cumprir aquele voto de consolo espiritual e, 
decerto, renovar a amizade com as pessoas da região. 

5 A bandeira segue um rito específico que inicia com a entrada na residência. À fren-
te, entra o bandeireiro com a bandeira nos braços, que se posta diante da porta de 
entrada. Ao seu lado esquerdo, posiciona-se o imperador, que terá, também ao lado 
esquerdo, a imperatriz. Do lado de fora, ficam os músicos e os meninos cantores. 
O rito compõe-se de três versos cantados. O primeiro pede licença; o segundo so-
licita a esmola e o terceiro é a despedida. A dona da casa recebe o cetro e posta-se 
no lugar da imperatriz, que fica liberada. Se for homem, recebe a coroa e fica no 
lugar do imperador. Ao final, quem recepcionou conduz a relíquia respectiva até a 
próxima moradia ou, no caso da zona rural, conduz um trecho do caminho, já que 
as moradias ficam distantes. Com as relíquias e a bandeira, costuram-se, com uma 
linha ininterrupta, as inter-relações entre pessoas de etnias e territórios diferentes, 
sem reconhecer separações em domínios.
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Pode-se imaginar razões ainda mais profundas para a assertiva de 
Michel de Certeau (1998, p. 129) de que histórias, e a cosmologia do 
Divino Espírito Santo pode ser entendida assim, possuem uma sintaxe 
espacial, com a qual codificam os itinerários corretos e os protocolos que 
governam o movimento dentro de um ambiente social, fornecendo os 
modos como as fronteiras podem ser atravessadas e os abismos cruzados.

A bandeira é uma prática devota que está intimamente associada à 
paisagem do oeste fronteiriço mato-grossense, em que, em um perímetro 
de 100 quilômetros, pode-se observar um bioma de transição entre 
Amazônia, Cerrado e Pantanal. Junto com a criação do gado, as extensas 
caminhadas desses peregrinos, um dos principais modos de apreender 
um terreno (OLWIG, 2008), produziram ativamente a paisagem, algo 
mais que um artefato puramente reflexivo (JACKSON, 2013, p.49), um 
produto da atividade humana acumulada de seus ancestrais, que tornou 
o uso dos caminhos e seus recursos um direito comum, mesmo em face 
da presença de outros povos. Olwig (2008) mostra como práticas rituais 
e festivas costumeiras, como essas, cumpriram o papel de reforçar o 
sentimento de comunidade de interesse, forjando o que Rapoport (2003, 
p. 487) chama de uma territorialização compartilhada na qual “a ideia de 
movimento é mais importante porque envolve o espaço, como um sistema 
de cenários, organizado sem ter sido dividido em territórios próprios, 
mutuamente exclusivos.”

No caso, a bandeira do Divino, com sua divisão em pobre e rica, 
organiza o espaço, de forma complementar, em zona rural e urbana6. A 
demarcação de fronteira entre o rural e o urbano é feita na ponte do Rio 

6 A cidade de Pontes e Lacerda, distante cerca de 90 km de Vila Bela, também é coberta 
pela bandeira como se fosse zona rural, pois é realizada apenas pela bandeira pobre. 
Como se vê, no imaginário da festa, é área urbana apenas o plano histórico original da 
cidade. Isso vale também para os festeiros que, se morarem fora da planta original, têm 
de estabelecer um oratório em casa de algum parente que lá habite.
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Guaporé, onde se realiza o rito de despedida entre as duas bandeiras, 
mesmo que, do outro lado, haja um bairro recente denominado Aeroporto. 
A ponte, construída recentemente, é a concretização do desejo de reunião 
da coletividade de uma margem a da outra do rio.7 Antes, a travessia era 
realizada por balsa e barcos. 

Hoje, a ação das igrejas evangélicas, as quais têm multiplicado 
suas sedes, tanto na zona rural como na urbana, realizando conversões 
em larga escala, tem dificultado o livre trânsito da bandeira do Divino, 
que deixa de entrar em casas sob essa influência. A presença de imensas 
propriedades rurais faz com que a bandeira siga, exclusivamente de 
ônibus, até as sedes das grandes fazendas, entre as raras que visita, devido 
o desinteresse dos grandes proprietários por esse tipo de religiosidade.

Sair em uma viagem da cidade para o campo, em muitas culturas, 
segundo desde tempos imemoriais, tem sido, conforme Jackson (2013), 
um dos melhores meios de explorar o imprevisível e o incalculável. Essa 
jornada faz uma alusão, de acordo com o autor, à trajetória de vida e 
ao transcurso entre a dependência e o familiar e a independência e a 
estrangeiridade. É um percurso dessa natureza que a bandeira do Divino, 
atuando, inclusive, como porta voz de sua comunidade, impele a equipe a 
fazer: colocar-se em uma condição liminar, sujeita ao imponderável: talvez 
se passe fome e frio, mas certo é que se terá de enfrentar o esgotamento dos 
instrumentos musicais e a exaustão física e mental, nunca admitida pelos 
membros mais velhos, que reprimem os mais moços, quando a exprimem, 
dado que é preciso demonstrar resistência. Quem está inspirado pelo 
Divino não sente fadiga, afinal. O esforço físico das longas caminhadas, 
carregando a bandeira, a coroa e o cetro; de cantar até a garganta doer; 

7 Para uma discussão aprofundada dos sentidos que esses dois marcos da sociabilidade, 
a ponte e a porta, assumem na vida das coletividades, o artigo A ponte e a porta de 
Georg Simmel de 1909 (KAERN, 1994) é elucidativo.
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de tocar o instrumento até aparecerem calos nos dedos, as juntas das mãos 
doerem, a sanfona quebrar as teclas e a caixa estourar o couro, constitui, 
desde as fibras da carne do peregrino, na qual se enraíza a memória, uma 
“consciência muscular” da paisagem, como caracterizou Bachelard (1978, 
p. 203). A paisagem local, portanto, é conhecida e encarnada por meio de 
práticas como a caminhada, em que os olhos estão postos no horizonte, 
as narinas captam o cheiro de pó e a pele ressente-se da secura do vento, 
condição prevalente no inverno, período em que a bandeira transita. Essa 
atividade assume para os festeiros um sentido próximo àquele que a metáfora 
do caminho tem para a cosmologia católica, comum também na religiosidade 
de muitas outras culturas, como um símbolo de trajetória de vida. 

Acompanhar um jovem imperador que, com cerca de 23 anos, já 
havia sido preso e buscava livrar-se da “dependência química” e, ao mesmo 
tempo, ouvir narrativas sobre como a mãe e o filho desejavam com aquela 
experiência e a promessa refazer seu percurso de sua vida - situação possível 
quando alguém engaja-se em uma peregrinação de uma moral corretiva, o 
“renovar a face da terra” e detém, assim, a capacidade de remodelar o self 
e a sociedade (BRUNER, 1984, p. 73) - deu ensejo a perceber que, junto 
com o pertencimento a um lugar, torna-se possível refazer o pertencimento 
a uma coletividade, sempre problemático, na medida em que determinados 
eventos biográficos podem colocar o vínculo social em dúvida para os 
demais. A participação em um papel central como o de imperador abre 
essa possibilidade, tanto do ponto de vista social, quanto subjetivo. 

Junto com essa biografia, há outra, trata-se da narrativa de uma 
carreira exemplar, várias vezes contada por diferentes pessoas sobre um 
menino que, quando pequeno, sofreu alguma doença grave e ficou por 
muito tempo entre a vida e a morte. Com a chegada da bandeira, sua mãe 
decidiu “entregá-lo à bandeira”. Acredita-se que, ao envolver o corpo de 
alguém doente no tecido da bandeira, ou se cura ou morre. A narrativa 
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local relata que o sujeito curou-se e destaca, de forma recorrente, alguns 
elementos que permitem perceber uma contaminação de sua vida pela 
principal característica da bandeira, que é o movimento: essa pessoa 
tornou-se marinheiro e viajou por vários países do mundo; depois 
tornou-se caminhoneiro e conheceu o Brasil inteiro. O devoto, ainda 
vivo, afirma-se “filho do Espírito Santo” e fez a carreira completa do 
festeiro, mesmo morando em cidade distante de Vila Bela: começou 
como príncipe Canjinjim, foi mordomo, alferes da bandeira, capitão do 
mastro, imperador e, enfim, rei de São Benedito. Depois de um acidente 
de trânsito, que lhe causou sequelas na coluna vertebral, prometeu dançar 
o congo, como soldado, até enquanto aguentar.

A festa oferece, assim, um papel alternativo, central, de prestígio, 
no qual se pode fazer um engajamento ativo do self, indispensável 
para uma vivência, incorporada, com as responsabilidades, decisões e 
autoridade próprios dos cargos. No desempenho dos cargos festivos, as 
pessoas transformam-se, podendo sofrer efeitos duradouros em sua fé e 
em sua trajetória.

Festa de São Benedito: etnicidade, classes etárias e transcurso da vida.

A festa de São Benedito abre e fecha o ciclo festivo. Diferentemente 
do festejo ao Divino, restringe sua ação ao espaço urbano, definido como 
o sítio histórico da cidade, com o objetivo de exaltar, em primeiro lugar, 
a pessoa do santo negro, que permitiu à coletividade negra salvaguardar 
uma imagem positiva ante a desqualificação que o regime escravagista 
perpetrou. Outros sentidos associados ao festejo são a homenagem aos 
idosos, encaminhados para os principais cargos de rei e rainha. Inclui 
ainda a exaltação da negritude e africanidade, viabilizada pela natureza 
do congo, um auto que se refere à luta entre reinos africanos, cujas 
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canções entoadas durante a marcha estão recheadas de termos em língua 
Banto, além de serem ocasiões de trajar roupas com referências africanas 
nos modelos, padronagens e nos turbantes. 

Sua narrativa, assim como a da festa do Divino, é feita com extensas 
caminhadas. Com suas circulações, o congo desenha no espaço urbano o 
percurso que leva de uma casa a outra dos festeiros do santo e denota, com 
a ação de “escolta”, o prestígio inerente aos cargos e à grande visibilidade 
social dos indivíduos. O protocolo de condução até a igreja inclui o festeiro 
esperar na soleira da porta de casa e ali ser agregado ao cortejo. Na volta, 
a dinâmica é cerimonial, mas muito festiva. Os festeiros são entregues 
em suas casas e o protocolo requer a formação de um corredor de pessoas 
por onde o festeiro entra, seguido da multidão que o acompanha. Abrir 
a porta, manter a porta aberta, esperar na soleira, receber as pessoas são 
ações recorrentes na dinâmica central dessa festa em uma coletividade que 
tem, como ideal de família, aquela que mantém a porta de sua casa aberta 
a todos. Os festeiros costumam trabalhar de forma coordenada e, não 
raro, primos, irmãos e cônjuges planejam assumir cargos paralelos, numa 
coletividade em que praticamente todos são parentes. 

A festa de São Benedito começa na mesma tarde de domingo em 
que finalizou a festa do Divino, com a atividade que é conhecida como 
“pegar a chave da cidade”, na qual o congo, em trajes comuns, visita a casa 
de autoridades civis – delegado e prefeito – e autoridades religiosas – juízes 
do santo – com vistas a instaurar simbolicamente um tempo de domínio 
de rei do congo, ou seja, uma temporalidade distinta do cotidiano. “Pegar 
a chave da cidade” significa receber uma orientação das autoridades que, 
geralmente, expressa-se como um pequeno discurso proferido, com pouca 
solenidade, em um intervalo entre as conversações, em que a tônica costuma 
ser uma recomendação de conduta aos congados, em geral, dirigida a 
conter a manifestação de piadas e cobranças sobre a atuação de políticos 
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ou refere-se ao abuso de bebida alcóolica. Os versos de natureza política 
no final do auto do congo, segundo antigos membros, são decorrência 
da “aproximação do congo com a cultura8”; antigamente, os versos eram 
sobre a vida de São Benedito. 

Na madrugada de segunda-feira, iniciam as andanças do congo 
pela cidade. Sua responsabilidade é conduzir os festeiros do santo até 
a igreja. Quando os “escolta” em direção à missa, um termo nativo, o 
clima de ação é mais sisudo. Um soldado que toca surdo inicia por volta 
das cinco horas da manhã, reunindo seus soldados, pegando-os na porta 
de casa. Somente depois de reunido o batalhão é que são agregados os 
festeiros, um a um, obedecendo uma ordem hierárquica: primeiro agregam 
“as ramalhetes”, cargo exclusivamente feminino, ocupado por moças e 
meninas, que carregam um buquê de flores brancas e azuis; depois, juiz e 
juíza e, por último, rei e rainha. O cortejo forma-se seguindo uma ordem 
que respeita o ciclo etário, aludindo ao transcurso da vida. 

Os trajes que envergam são de gala, sendo que o juiz usa uma opa, 
um tipo de capa usada em cerimônias especiais e uma vara de prata. O rei 
usa uma opa cor de vinho, carrega o cetro em uma almofada adornada 
com muitas flores e traz ao pescoço um colar com uma cruz de malta de 
ouro. Juíza e rainha usam vestidos muito ricos, seja nos tecidos, como nos 
modelos, que, cada vez mais, investem-se de referências à África. Em todo 
esse percurso pelas ruas, os festeiros exibem-se nesses trajes de autoridade 
e com postura correspondente. Isso pode ser interpretado como mais 
que uma curiosidade festiva, pois como afirma propriamente Connerton 
(1999, p. 74), as coreografias de autoridade, tanto disciplinam o corpo, 
quanto estão relacionadas à constituição de qualidades do caráter. Essa 

8 O interlocutor refere-se ao processo de objetificação, pelo qual o congo passou, que 
o transformou de uma manifestação de religiosidade, em um objeto cultural, sujeito 
a posse, intervenção, classificação e exibição.
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associação é perceptível na linguagem, em que expressões de disciplina 
corporal são sinônimos de atributos de caráter como “não descer do salto 
alto”, referência à pessoa altiva e resistente. 

Enquanto marcha, o congo entoa canções, algumas das quais 
relativas ao que está fazendo. O enquadramento rítmico e as recitações, 
em forma de cânticos ou não, são ferramentas poderosas em culturas de 
tradição oral para relembrar acontecimentos, segundo Connerton (1999).

Assim, quando chega à porta da casa do festeiro, o congo canta: 
“sai, sai, sai engome, sai, saia do caminho, sai engomerê”. Quando chega 
à igreja ou quando os devolve em casa, o verso é: “chegou, chegou, chegou 
enganaiá, prá fazer a nossa festa de São Benedito”. Seus passos e gingado 
corporal sugerem tanto uma marcha militar, quanto um passo de samba. 
Não segue, contudo, sempre em frente, vai em frente por alguns metros e 
depois volta, em ritmo acelerado, o que amplia em muito os quilômetros 
percorridos. Sua prática sugere que há mais formas de territorialização 
que apenas os marcos materiais como placas e postes; pisando e repisando 
aquele chão, parece querer criar e reforçar o vínculo entre os pés e aquele 
chão, marcar fundo suas pegadas sobre aquele território num verdadeiro 
rito de territorialização. 

Por meio dessa linguagem única, o congo inscreve no chão suas 
pegadas por cima daquelas de seus ancestrais, que domesticaram aquele 
terreno eivado de marcas da ocupação territorial dos brancos escravagistas 
fundadores e das batalhas travadas pela posse daquele território aos indígenas, 
Nambiquaras e Paresi, habitantes originais daquelas terras, que apenas 
recentemente desistiram de retomá-las. Quase duas dezenas de quilômetros 
depois, o congo chega na igreja.

A missa é o ápice da festa, pois, nela, faz-se a transmissão dos 
cargos. É também o momento em que os desacordos entre o cânone 
oficial e a concepção popular de religiosidade  tornam-se visíveis. Entre os 
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desacordos observados nessa relação está o sentido da festa, que, para a 
igreja, é manifestação de fé e, para a religiosidade popular, é algo muito 
mais complexo, que não pode ser definido apenas como diversão, mas 
que não a exclui como ingrediente importante. Outro motivo de tensão 
é sobre quem deve, afinal, “aparecer” na festa, o santo ou o festeiro. Por 
isso, a humildade, um valor da doutrina católica, tomada como exemplo 
na vida do santo, é recorrentemente lembrada na missa, com vistas a 
refrear o que os clérigos acreditam ser exageros dos festeiros em exaltar 
sua personalidade. Em uma das celebrações, um dos párocos abriu a missa 
com a frase “Deus, perdoe a nossa vaidade”. Em mais de uma ocasião, 
os celebrantes lembraram, na missa, que o personagem principal da festa 
é o santo e não o festeiro.

Houve um caso em que isso foi particularmente dramático. 
Envolveu uma rainha de São Benedito, que apareceu na missa para 
receber a festa com um adorno de cabeça muito semelhante aos usados 
no carnaval, o que se tornou um problema, porque a oficialidade religiosa 
não admite a mistura entre sagrado e profano. Essa conduta despertou 
críticas sutis ainda no interior da igreja ao final da missa. A coletividade, 
em sua maioria, contudo, apoiou a festeira. No ano seguinte, quando a 
rainha realizou sua festa, acumularam-se fatos que deflagraram polêmicas. 
No almoço de sua responsabilidade, serviu bois no rolete, rompendo 
com a tradição que é assar pedaços no espeto. Contou com uma chefe 
de cozinha, o que pareceu ostentação para alguns; no oratório em sua 
casa, a imagem do santo aparecia rodeada de retratos da rainha, coisa 
incomum entre os festeiros; tornou a aparecer na missa festiva com o tal 
adorno de cabeça. Novamente, o padre reforçou a concepção de que a 
festa é uma celebração de fé, com o objetivo de cultuar o santo e não o 
festeiro. Nesse caso, a coletividade afirmou a autonomia do festeiro e não 
viu contradição nessa conduta; pelo contrário, foi a rainha mais popular, 
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com quem inúmeras pessoas queriam tirar fotografia. Questionadas sobre 
os motivos de tanta popularidade, afirmavam que aquela senhora era uma 
pessoa que venceu a “dependência química”, arranjou um ótimo emprego, 
marido e filhos, enfim, “uma vitoriosa”. Foi recorrentemente repetido que 
“poderia haver festa igual, melhor, não”. Fatos dessa natureza permitem 
ao festeiro transformar a festa coletiva, em sua festa do santo, significativa 
em termos de sua biografia. 

As relações entre a igreja e a coletividade católica não são pacíficas, 
mas não é fácil levantar dados a respeito, justamente por ser um assunto 
bastante delicado. Já houve, inclusive, abaixo-assinados para substituir 
párocos que foram acolhidos pelo bispo. Uma das propostas que divide 
a comunidade é a introdução do pagamento das refeições da festança. 
Alguns dos que se posicionam dessa forma, em parte, os mais próximos 
do padre, argumentam que essa cobrança permitiria auferir recursos que 
poderiam ser repassados para a igreja. Justamente esse argumento incomoda 
os oposicionistas, que não simpatizam com a ideia de angariar dinheiro 
para a igreja. Esse posicionamento ou seus motivos não são explicitamente 
declarados; só podem ser captados nas entrelinhas das falas, nas ênfases e 
nos silenciamentos. 

A missa é o ambiente em que o círculo festivo apresenta-se relati-
vamente unificado para ser saudado pelos visitantes ilustres: prefeitos de 
cidades da região, deputados estaduais, secretários de estado, governador, 
procurador da república, bispo, clérigos. A comunidade apresenta-se a 
essa plateia como mantenedora da religiosidade católica, herdada dos 
fundadores e de uma tradição cultural legada pelos ancestrais africanos. 
Essas vinculações são exibidas por meio do auto do congo e do chorado. 
A origem do chorado é narrada de uma forma em que suas versões são 
apresentadas em continuidade e não como versões conflitantes. Perante uma 
plateia imensa, o chorado é exibido. No ápice da apresentação, as mulheres 
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do chorado tiram lenços da cintura e enlaçam os políticos para dançar. 
Ao final da missa, é lida a ata da reunião do consistório e anunciados os 
novos festeiros. Para o cargo de rei, algumas vezes, observa-se que não 
houve aceitação pelo primeiro indicado. Nos bastidores, sabe-se que são 
pessoas que não aceitam os métodos do presidente da irmandade. Após 
o chorado, tem início o auto do congo, que apenas, nessa missa, é apre-
sentado. Conta a história da chegada do embaixador do rei de bamba ao 
reino do Congo para pedir a mão da filha do rei. Isso é entendido como 
uma ofensa e começa uma guerra que é debelada graças a um amuleto, 
o breve, que o rei do congo faz, uma espécie de feitiço, em frente ao 
altar, e dá ao seu secretário de guerra. Devido ao seu poder mágico, o 
rei do congo vence o batalhão e ressuscita os soldados como membros 
de seu exército. Ao final, ele ouve um a um em suas demandas, que são 
elaboradas em versos e respondidas também assim. É possível imaginar 
porque um dos padres disse não compreender o sentido da participação 
do congo na festa. 

Após essas apresentações, tem início a entrega dos festeiros em 
suas casas, que obedece a uma hierarquia inversa: primeiro, os festeiros 
mais idosos e ilustres, o rei e a rainha. Durante o trajeto até suas casas, 
andam por um trecho e então param e sentam-se em enormes poltronas 
que lembram tronos. Todo o cortejo, à exceção do congo, é obrigado a 
parar ao sabor do ritmo dos idosos. Jackson (2013, p. 219) interpreta os 
sentidos da jornada com base no enigma da esfinge, no qual o transcurso 
da vida humana é metaforizado por uma sequência de modos distintos 
de andar. Enquanto a agilidade motora, muito valorizada pelos povos 
nômades, guardou seu valor nas metáforas associadas à agilidade mental e 
à vida, a claudicância é referida aos idosos e vincula-se, segundo o autor, 
à morte, à desagregação e à descontinuidade social. Se tomarmos o ponto 
de vista de Ingold e Vergunst (2008), para os quais jornada é narrativa, é 
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possível associar algo mais nesse caso: as pessoas andam junto com os idosos 
e experimentam de forma incorporada acompanhá-los, o que constituiria 
uma sintonia entre as classes etárias; suscitaria uma identificação com a 
condição particular dos idosos.

Enquanto os festeiros estão caminhando e parando, o congo 
permanece o tempo todo em movimento, num ritmo bem mais acelerado 
do que o restante do cortejo, que caminha lentamente. Dois ritmos distintos 
e coetâneos: o do congo, célere, sugere vida; e o das autoridades festivas 
submissas ao ritmo dos idosos, alude à descontinuidade social. Se a rainha 
para, o congo entoa uma canção que sinaliza esse fato e convida o rei para 
prosseguir: “Se a rainha está sentada, sem intenção de levantar, se a rainha 
está sentada sem intenção de levantar, sinhô rei vamos embora, Sinhô 
juiz mandou chamar.” (LIMA, 2000, p. 181). Quando rei e rainha estão 
finalmente em casa, os demais festeiros seguem sem interrupção até suas 
casas. O rito exige que um familiar esteja em casa para receber os festeiros 
que, sob chuva de papel picado no corredor, passam por entre o corredor 
formado pelo cortejo. Do lado de fora, um foguetório é disparado para 
marcar o fim da jornada. 

O congo segue em frente e volta, adentrando a casa por último. 
No interior do recinto, acontece dança aos pares, distribuição de bebidas 
e de biscoitos. A entrega dos festeiros é uma combinação de rito e festa 
bastante equilibrado, pois mantém o cortejo formado, enquanto permite 
que quem o segue dance e cante em grande alegria. No dia seguinte, quando 
sucede a “missa da irmandade”, a caminhada fica ainda mais longa, pois 
serão conduzidos pela rua tanto os festeiros que estão “largando”, como 
os que estão “recebendo” a festa.

As quatro festas relacionam-se entre si como uma narrativa dialógica. 
De um ponto de vista cosmológico, a referência, em última instância, é à 
família divina e, por propagação, à família terrena. O Divino representa 
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o pai, São Benedito alude aos filhos de Deus; Mãe de Deus é uma clara 
sugestão à mãe, tanto divina como terrena, e, por fim, as Três Pessoas que 
referem ao Pai, Filho e Espírito Santo, o padroeiro da cidade, que se crê, 
protege a localidade de catástrofes; também alude às relações familiares.

Considerações Finais

A investigação do contexto festivo em Vila Bela pela via da 
caminhada/narrativa permitiu experimentar uma interpretação do sentido 
dessas práticas desde uma perspectiva incorporada, juntando corpo, 
mente e mundo. A festa cria um mundo, não exatamente como Bakhtin 
(1987) propôs, apenas enquanto utopia, mas de forma incorporada e 
sensorial, no qual as pessoas são, mesmo que temporariamente, aquilo 
que vivem, como propõe Lund (2008). Como um amplo movimento de 
trocas-dádiva (MAUSS, 2003) e fato social total, a festança, ao associar 
a conduta formalizada requerida dos festeiros à coreografia corporal, 
aos cânticos, cheiros, sabores e cores, modelou-se enquanto um sistema 
mnemônico e um processo educativo ao oferecer oportunidade para a 
edificação de habilidades, desde as físicas, entre elas, a resistência para 
as caminhadas e os trabalhos variados e intensos dos bastidores, até as 
intelectuais e as da sociabilidade, como a competência de bem gerir os 
conflitos e dar solução aos problemas, capacidades próprias do “estar 
juntos”, como identificadas por Sennett (2012). 

O modo como constituem-se os cargos, em forma de uma “car-
reira”, em que os neófitos integram-se em níveis mais baixos de respon-
sabilidade, como nos cargos de ramalhete, juiz, príncipe Canjinjim, 
abre caminho para uma ampla participação, com níveis de engajamento 
distintos e, ao mesmo tempo, alude e conforma-se ao transcurso da 
vida. Imperador e imperatriz, cargos dependentes de sorteio, são ora 
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assumidos por jovens, ora por adultos, incluindo até mesmo os idosos, 
enquanto que rei e rainha de São Benedito são cargos de fim de carreira, 
para homenagear idosos. Na festa do Divino, dita a mais “pesada”, em que 
o propósito é “experimentar” o devoto, a circunstância criada pelo sorteio 
coloca pessoas aleatórias para relacionarem-se, a partir do que surgem 
conflitos a serem superados. 

Com o festejo, portanto, abre-se uma brecha que permite a inclusão 
e a mescla entre as narrativas individuais e a coletiva, entre a narrativa 
individual e a cosmológica, o in between de que tratam Arendt (2007), 
Jackson (2013), Solnit (2014), Ingold (2010), de uma forma diferente de 
como o define Turner (1970), para quem o conceito é relativo a um estado 
em que a individualidade é dissolvida na coletividade. 

Para aqueles autores, a subjetividade pode ser formada por essa 
experiência, como no caso dos festeiros que se integram ainda crianças; 
ou reformada, como o que aconteceu ao festeiro que pretendia com sua 
peregrinação reintegrar-se a um caminho considerado mais promissor; ou 
ainda consagrada como sucedeu na trajetória do festeiro exemplar. 

Esse mesmo contexto desenrola uma série de atividades, como as 
caminhadas intensivas, a execução das cordas vocais e dos instrumentos até 
o limite da dor, o trabalho da memória realizado pela repetição recitatória, 
com o qual a bandeira de esmolação faz a paisagem ser infundida até as 
fibras carnais de seus peregrinos. Ao mesmo tempo, sua jornada constituiu e 
permanece nessa tarefa de modelar uma forma específica de territorialização, 
que, baseada na circulação pedestre, deu ensejo ao surgimento de territórios 
próprios, contudo, não excludentes, pois a comunicação e as trocas, 
contínuas e intensas, desde há pelo menos mais de dois séculos, garantiram o 
acesso e o compartilhamento de recursos em uma ampla área. Hoje, contorna 
os obstáculos dos caminhos e das casas apropriados pelos evangélicos e 
grandes fazendeiros. 
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A festa de São Benedito faz um contraponto a do Divino: uma 
problematiza a alteridade e tem como marco principal a ponte que os 
reúne; a outra problematiza a identidade e a divisa é a porta. A bandeira 
do Divino realiza a saída de um lugar seguro, a cidade, em busca de uma 
condição sob risco no campo, onde seus membros podem desestabilizar 
identificações ortodoxas e abrir horizontes para novos padrões de asso-
ciação. Em simultâneo, a jornada da bandeira efetua a ampliação da rede 
de relações da coletividade, bem como as trocas e negociações com a 
alteridade. As trocas, afirma Jackson (2013), envolvem sempre coisas raras 
como o reconhecimento e a dignidade. A festa do congo, como também 
é conhecida, lida com a identidade, incluindo aí suas contradições, como 
a existência de uma memória disputada a respeito do chorado, exibida 
de forma homogênea e pacífica no evento. Celebrar o santo negro e suas 
virtudes garantiu, durante ao menos dois séculos, e ainda hoje necessária, 
devido à persistente presença do racismo, recordação para si próprios de 
sua humanidade, desacreditada pela escravidão. É nesse contexto que 
os valores coletivos mais caros são cultuados, negociados, praticados e 
transmitidos às novas gerações.

A citação de Jackson (2013, p. 280) permite um arremate e junta os 
conceitos chave dessa reflexão à eficácia do modelo festivo deambulatório.

É por essa razão que conceitos holísticos de agregados 
humanos, como “cultura”, “tradição” e “identidade” 
são, paradoxalmente, definidos, não sui generis de 
uma posição de pertencimento, mas provisoriamente, 
de uma posição de exílio e estranhamento. Tais 
conceitos, decorrentes do ostracismo, separação e 
perda, são fundamentais para a cura e a reintegração. 
É a própria condição de desapego que os torna 
símbolos potenciais de transcendência ou meios 
poderosos de realinhar e revitalizar a identidade. 
(Tradução da autora)
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a cidade Permitida:
olhar de léVi-strauss Para cuiaBá

Anna Maria Ribeiro F. M. da Costa

Flavio Gatti

Introdução

Tristes Trópicos. Escreveu Lévi-Strauss, seu autor, à atriz francesa 
Dolorès Vanetti: “trabalho furiosamente no meu livro, que deve estar 
totalmente terminado em março para ser publicado na volta às aulas; 
assim, não saímos mais, não vemos mais ninguém. [...] Portanto, fim 
do mercado das pulgas. Fim dos leilões na Drouot.” (LOYER, 2018, 
p. 381). A confissão à amiga deixa transparecer o ritmo da produção 
escriturística de Lévi-Strauss em meados dos anos de 1950. As quase 
quinhentas páginas foram escritas em cinco meses, de 12 de outubro 
de 1954 a 5 de março de 1955, em uma máquina portátil, produto de 
segunda mão, com teclado alemão, comprada em um bazar na cidade de 
São Paulo durante sua viagem ao Brasil, única nos vinte anos seguintes.

Considerado um relato proustiano, o livro Tristes Trópicos é 
entendido como um clássico, uma das grandes produções literárias do 
século XX.1 Um livro de viagem? Mais do que isso. É um livro com uma 
escrita carregada de subjetividades na articulação espaço-tempo-memória; 
é a apresentação de conjuntos de figurações de corpos e sensorialidades 
na relação de si com o mundo que o cerca, com o novo “novo mundo”. 
Nos dizeres de Clifford Geertz (2002, p. 41), “o mundo num texto”.

1 David Pace (1992, p. 41) lembrou que a “noção de que o livro de Lévi-Strauss é uma 
obra literária foi aparentemente compartilhada pelo júri de 1955, do Prêmio Goncourt 
que, segundo dizem, lamentou abertamente que a designação oficial de não-ficção os 
tivesse impedido de lhe conceder seu cobiçado prêmio.” Nos primeiros 10 anos de 
sua publicação, Tristes Trópicos atingiu uma vendagem de mais de 60 mil exemplares.
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A Fundação Alexandre de Gusmão (2008) publicou Livros para 
conhecer o Brasil. Nele, recomendou 52 títulos considerados clássicos sobre 
a sociedade brasileira, nos campos da História, Geografia, Antropologia, 
Economia, escritos por autores nacionais e estrangeiros2. Para cada um 
dos livros selecionados pela fundação, são expostos textos concisos de 
apresentação de seus conteúdos, acompanhados de sumário e de breves 
dados biográficos dos respectivos autores. E lá estão Tristes Trópicos e Claude 
Lévi-Strauss, que “por causa dos blue-jeans [viveu] durante muitos anos nos 
Estados Unidos com seu nome mutilado”, como declarou em entrevista a 
Eribon (LÉVI-STRAUSS; ERIBON, 1990, p. 44).

Não apresentaremos um texto biográfico de Claude Lévi-Strauss 
ou uma análise do livro Tristes Trópicos. Nosso interesse concentra-se 
especificamente em destacar desse livro o olhar do antropólogo francês à 
cidade de Cuiabá, visitada nos anos de 1935 e 1936. O percurso a trilhar 
aporta-se em duas partes: ‘Fora do lugar’ – por que Claude Lévi-Strauss 
detestou a Baía de Guanabara? Nesse momento, nossa inquietude assenta-se 
na seguinte assertiva do antropólogo: “O Pão de Açúcar, o Corcovado, todos 
esses pontos tão enaltecidos lembram ao viajante que penetra na baía cacos 
perdidos nos quatro cantos de uma boca desdentada.” (LÉVIS-STRAUSS, 
1996, p. 75). E, ainda, tempos depois, a composição de Caetano Veloso, 
Estrangeiro (1988), ao lembrar da visão do francês diante à paisagem da 
Baía de Guanabara, uma das mais reproduzidas em cartões postais e em 
superfícies de diversos objetos adquiridos como souvenir: “o antropólogo 
Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara”.

2 Maria da Conceição Tavares é a única mulher a reinar no universo masculino dos escritores 
selecionados pela fundação: com Da substituição de importações ao capitalismo financeiro: 
ensaios sobre economia brasileira. (FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO, 2008, 
p. 47). Disponível em: http://funag.gov.br/biblioteca/download/513-Livros_para_Co-
nhecer_o_Brasil_2_Edicao.pdf. Acesso em: 15.04.2020.

http://funag.gov.br/biblioteca/download/513-Livros_para_Conhecer_o_Brasil_2_Edicao.pdf
http://funag.gov.br/biblioteca/download/513-Livros_para_Conhecer_o_Brasil_2_Edicao.pdf
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Em 2009, Caetano Veloso foi indagado por Paulo Guilherme, 
do G1 São Paulo, sobre o motivo pelo qual incluiu, na composição, 
o desagravo do antropólogo francês em relação à Baía de Guanabara. 
Respondeu o cantor e compositor baiano: “A vontade de abrir a canção 
citando olhares estrangeiros sobre a Baía de Guanabara: tinha a declaração 
de Gauguin, a de Cole Porter (ambas elogiosas) e eu quis juntar a de 
Lévi-Strauss, depreciativa.” (GLOBO.COM, 2009)

Nesta abordagem, fazemos uso das considerações teóricas de 
Michel de Certeau (2002), Edward W. Said (2004) e Yi-Fu Tuan (1980). 
Esses intercessores ajudam-nos em nossa investigação para conhecer os 
motivos que levaram Lévi-Strauss a depreciar, ainda que “embaraçado”, 
a Baía de Guanabara. “O Rio, a decepção”, como escreveu a historiadora 
Loyer (2018, p. 130) em relação às impressões do viajante.3

Em seguida, em Tristes Trópicos: análise da Cuiabá por Lévi-Strauss, 
mostramos o então professor da cadeira de Sociologia da Universidade de 
São Paulo pelas ruas de Cuiabá, onde se hospedou no hotel Esplanada, na 
avenida Getúlio Vargas, ladeada de palmeiras, hoje inexistente. Durante 
trinta dias na cidade, ocupou-se em organizar a expedição de 1935-1936, 
quando percorreu a “região em busca de recrutas adequados” e comprou 
“todas as mulas que estavam à venda num raio de 15 quilômetros em 
torno da cidade” (WILCKEN, 2011, p. 90).

Aqui, os sentimentos do francês diante à paisagem cuiabana 
enlaçam-se às concepções teóricas de Georges Bertrand (1971), Juan 
José Saer (1999) e, novamente, Yi-Fu Tuan (1980). Cuiabá, a cidade 
permitida. Como descreve Lévi-Strauss (1996), entre o povo Bororo em 
1936, conseguiu obter exemplares de zunidores graças à autorização dada 

3 Para além de desenhos e anotações musicais usadas para separar alguns capítulos do 
livro de autoria de Lévi-Strauss, Saudades do Brasil (1994), há um total de 176 foto-
grafias, todas da América do Sul. Nenhuma delas retrata a cidade do Rio de Janeiro.



52 53

pelos indígenas após muita resistência. Os zunidores só acompanharam 
Lévi-Strauss na condição de que os guardasse trancados em seu baú e 
este fosse aberto somente em Cuiabá. Aije-doge Aroe, seres sobrenaturais 
aquáticos, recobertos de lama branca, interagem com os indígenas por 
intermédio de zunidos oriundos da agitação circular dessas peças feitas de 
madeiras que, amarradas à vara por meio de cordéis, atravessam o ar em 
movimentos circulares. (VIERTLER, 1991).

Em Cuiabá, de 1935 e 1936. Eram dias sombrios de decretação 
de intervenção federal em governos estaduais que culminaram no Estado 
Novo (1937-1945), que partilhava traços com o fascismo europeu. Mato 
Grosso não escapou à intervenção federal. Nesse cenário, o professor da 
Universidade de São Paulo conheceu uma Cuiabá – o rio, o arsenal, as casas 
toscas, a praça da matriz branca e cor-de-rosa, o palácio do governador, a 
hospedaria, as árvores frondosas dos quintais, as mangueiras. Ainda que 
tenha dito ser o lugar, Cuiabá, menos bonito que Goiás, mas tinham 
ambas o mesmo encanto. A descrição de Lévi-Strauss sobre a cidade de 
Cuiabá leva-nos a dizer que está carregada de uma percepção afetiva, de 
uma percepção topofílica, no dizer de Tuan (1980). Contudo, para quem 
confiava estar seguindo as pegadas de Rousseau em busca do Contrato social, 
um tesouro perdido na profundeza da Amazônia, Lévi-Strauss encontrava-
se “fora do lugar”.

“Fora do lugar” – por que Claude Lévi-Strauss detestou a 
Baía de Guanabara?

Há quase 112 anos do nascimento de Claude Lévi-Strauss, o 
antropólogo francês, que detestava viagens e exploradores, que falava o 
“português dos camponeses de Mato Grosso” e que leu Eça de Queirós 
quando esteve no Brasil (LÉVI-STRAUSS, 1996), ocupa o degrau número 
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1 do pódio dos cientistas sociais mais importantes do século XX (e por 
que não também do XXI?). Seus livros tornaram-se obrigatórios para 
entender a humanidade, entender o Brasil. Como disse o antropólogo 
Gilberto Velho, o fundador da antropologia moderna, quando direcionou 
seu olhar às sociedades indígenas, trouxe conhecimentos fundamentais 
sobre as relações sociais de todos os grupos humanos. E mais: bradou 
que não há sociedades inferiores, cada uma deve ser pensada em seus 
próprios termos e que não se pode “repudiar pura e simplesmente as 
formas culturais, morais, religiosas, sociais e estéticas mais afastadas 
daquelas com que nos identificamos.” (LÉVI-STRAUSS, 1952, p. 19-20).

Claude Lévi-Strauss, professor da Universidade de São Paulo 
entre 1935 e 1938, amigo de Mário de Andrade, não deixou registradas 
suas memórias, ainda que alguns estudiosos caracterizem Tristes Trópicos, 
livro publicado pela primeira em 1955, como sua biografia intelectual. 
No livro, De Perto e de Longe, ao conceder uma entrevista ao filósofo 
francês Didier Eribon, apresenta fragmentos de sua vida. Nesse livro, 
Lévi-Strauss intitula-se Dom Quixote, não por:

Reparar as injustiças, de transformar-se em defensor 
dos oprimidos, etc. Quanto ao essencial, o dom-
quixotismo, parece-me, é um desejo obsedante de 
encontrar o passado por trás do presente. Se por acaso 
um excêntrico um dia se preocupar em compreender 
qual foi meu personagem, ofereço-lhe esta chave. 
(LÉVI-STRAUSS, 1990, p. 123-124).

Ele complementou a Eribon:

Se me sobrar tempo, sem dúvida voltarei a encontrar-
me com Dom Quixote, que foi a paixão de meus 
dez anos (para distrair os convidados, propunha-se 
que um deles abrisse o livro ao acaso e lesse uma 
frase; eu encadeava sem hesitação, porque sabia 
de cor minha edição abreviada — ainda revejo a 
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capa em papel rosa, levemente brilhante). Ora, dirão 
alguns, ao longo de toda minha obra, uma espécie de 
dom-quixotismo não cessou de animar-me? (LÉVI-
STRAUSS, 1990, p. 123-124)

Mas, o que escrever sobre Lévi-Strauss, que queria ser compositor e 
maestro, para além de seus importantes biógrafos? Há admiráveis biografias 
escritas por David Pace (Claude Lévi-Strauss: o guardião das cinzas, 1992), 
Patrick Wilcken (Claude Lévi-Strauss: o poeta no laboratório, 2011), 
Emmanuelle Loyer (Lévi-Strauss, 2018 – este ganhador de prêmio Prix 
Femina Essai), dentre tantos outros. Diante à vasta produção biográfica 
existente sobre o antropólogo francês, certamente, nada traríamos de novo. 
Seria uma árdua tarefa para obter, ao final, uma coligação de informações 
biográficas já publicadas.

A questão que propomos investigar aqui está em Tristes Trópicos, 
provavelmente o livro mais lido dentre os tantos que escreveu. Com 
Tristes Trópicos nas mãos, começamos nossa abordagem com uma pequena 
passagem, mas que deu o que falar, principalmente no Rio de Janeiro, onde 
percorreu suas ruas com o livro de Jean de Lery, Historia de uma viagem á 
terra do Brasil, publicado em 1578:

Sinto-me ainda mais embaraçado para falar do Rio 
de Janeiro, que me desagrada, apesar de sua beleza 
celebrada tantas vezes. Como direi? Parece-me que 
a paisagem do Rio não está à altura de suas próprias 
dimensões. O Pão de Açúcar, o Corcovado, todos 
esses pontos tão enaltecidos lembram ao viajante que 
penetra na baía cacos perdidos nos quatro cantos 
de uma boca desdentada. Quase constantemente 
submersos no nevoeiro sujo dos trópicos, esses 
acidentes geográficos não chegam a preencher um 
horizonte vasto demais para se contentar com isso. 
Se quisermos contemplá-la das alturas. Perto do mar 
e por uma ilusão contrária à de Nova York, aqui é a 
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natureza que se reveste de um aspecto de canteiro 
de obras. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 75).

Ainda que tenhamos lido Tristes Trópicos com propósitos e em 
tempos distintos, foi Caetano Veloso quem nos instigou a reinterpretar o 
desgosto do francês pela Baía de Guanabara, um sentimento topofóbico 
de Lévi-Strauss (TUAN, 1980). A composição musical O Estrangeiro 
denunciou aos amantes da Música Popular Brasileira as impressões 
do francês em relação a um dos pontos turísticos mais conhecidos do 
Rio de Janeiro.

O pintor Paul Gauguin amou a luz na 
Baía de Guanabara
O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela
A Baía de Guanabara,
O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a 
Baía de Guanabara
Pareceu-lhe uma boca banguela.
E eu menos a conhecera mais a amara?
Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela
O que é uma coisa bela? (VELOSO, 1988)

Na extensa pesquisa da historiadora francesa Emmanuelle Loyer 
(2018, p. 130), que originou uma biografia de Lévi-Strauss, lê-se: “No 
Rio, a decepção. O senso das proporções é ferido por um logradouro 
que não está à altura de sua reputação: o Corcovado e o Pão de Açúcar 
são para ele ‘arnelas perdidas nos quatro cantos de uma boca banguela’”. 
Tentaremos compreender os adjetivos dados à Baía de Guanabara, que 
concorrem para dar identidade à cidade, ainda que suas águas já estivessem 
poluídas no tempo em que Lévi-Strauss a conheceu. Queremos entender 
por que Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara.
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Paul Gauguin, que tão audaciosamente transpôs as cores e as luzes 
dos trópicos para seus quadros, a bordo do Luzitano, conheceu Salvador e 
Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX; o compositor Cole Porter 
fez sucesso com It’s de-lovely, Que de-lindo, na voz de Caetano Veloso. Bem 
antes de Gauguin e Cole, ao contrário do antropólogo francês sobre a Baía 
de Guanabara, mas encantado tanto quanto os dois, Fernão Cardim, no 
século XVI, admirou-se com ela. Escreveu o jesuíta português que:

Dentro da barra tem uma bahia que bem parece que a 
pintou o supremo pintor architecto do mundo Deus 
Nosso Senhor, e assim é cousa formosissima e a mais 
aprasivel que há em todo o Brasil, nem lhe chega a vista 
do Mondego e Tejo; é tão capaz que terá 20 leguas em 
roda cheia pelo meio de muitas ilhas frescas de grandes 
arvoredos, e não impedem a vista uma ás outras que é 
o que lhe dá graça. (CARDIM, 1978, p. 210)

Em 2012, a cidade do Rio de Janeiro recebeu da Organização da 
Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o título 
de Patrimônio Mundial: Paisagem Cultural Urbana, primeira do mundo 
na categoria. A decisão veio a público após a 37ª Sessão do Comitê do 
Patrimônio Mundial, em São Petersburgo, Rússia. Além do título, o que, 
de concreto, aconteceu à cidade? Diversos espaços ficaram de receber 
atitudes integradas, voltadas à preservação de paisagens culturais, como o 
Pão de Açúcar, Corcovado, Floresta da Tijuca, Aterro do Flamengo, Jardim 
Botânico, Praia de Copacabana, Morro do Leme, Fortes de Copacabana e 
do Leme, Arpoador, Parque do Flamengo, enseada de Botafogo, além da 
entrada da vilã Baía de Guanabara.

De acordo com Bueno (1984, p. 126), o topônimo Guanabara 
é da língua Tupi-Guarani, baía semelhante ao mar (goanã-pará: goá, nã: 
goá, baía; nã, semelhante; pará, mar). Em relação à ocupação portuguesa, 
uma das hipóteses é que a baía foi avistada por Martin Afonso de Souza 
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em 1º de janeiro de 1532.4 À época, a presença Tupi dominava a Baía 
de Guanabara e seus arredores. Os indígenas, “senhores do litoral”, 
praticavam uma agricultura de subsistência, associada à caça, pesca e 
coleta. O trabalho agrícola baseava-se na divisão familiar, etária e sexual. 
Hoje, a baía “semelhante ao mar”, um dos cartões postais mais famosos 
do mundo, não tem mais uma população eminentemente indígena.5

O estranhamento de Lévi-Strauss em relação à Baía de Guanabara 
externado em Tristes Trópicos levou-nos a entender nossos próprios 
estranhamentos, no momento em que abruptamente passamos de um 
ambiente a outro: da Mata Atlântica para o cerrado da Chapada dos 
Parecis; do Planalto Central para a densa floresta Amazônica, ao Sul do 
Pará.6 Conforme Priori e Paixão (2015, p. 158), a paisagem, produzida 
historicamente pelos homens, segundo sua ordem societária, seu grau 
de cultura, “é o reflexo da organização social e de condições naturais 
particulares. Portanto, constitui-se em um espaço natural, social e 
histórico.” Consideramos a paisagem distante da dicotomia homem/
natureza, mas como um amplo quadro de referência histórica. Paisagem 

4 Lê-se no livro do geógrafo Maurício de Almeida Abreu (2010, p. 35): “No Santuário 
mariano, publicado por frei Agostinho de Santa Maria no início do século XVIII, 
afirma-se que a baía fora descoberta por Martim Afonso de Souza, em 1532, expli-
cação que foi também defendida por frei Antônio de Santa Maria Jaboatão. Ainda 
no século XVIII, Antônio Duarte Nunes confirmou a origem do nome, mas situou 
a data em 1º de janeiro de 1531” [...]. Mais tarde, Francisco Adolfo de Varnhagen, 
em seu livro História Geral do Brasil, “descartou definitivamente a hipótese de que o 
topônimo ter sido cunhado por Martim Afonso de Souza.”

5 Abreu (2020, p. 114) informa que existia no entorno da Baía de Guanabara, em 1557, 
“uma população tamoia considerável, a partir de 1565, serão também numerosos os 
efetivos guerreiros que tentarão atacar a cidade que Estácio de Sá vai fundar no sopé 
do Pão de Açúcar; as cifras serão sempre em torno de 3.000 homens.”

6 Anna Maria Ribeiro F. M. da Costa, em 1982, deixou sua terra natal, a cidade do 
Rio de Janeiro, para viver em aldeias da etnia Nambiquara, localizadas no cerrado 
da Chapada dos Parecis; Flavio Gatti, em 2018, de Cuiabá partiu para Xinguara 
para ocupar a vaga de professor efetivo do Instituto de Estudos do Trópico Úmido 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.
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como noção de conjunto, no dizer de Silva (1997, p. 204-205), um “enlace 
de múltiplas variáveis, em uma duração sempre longa. Impõe-se para tal 
uma abordagem holística, de conjunto, uma síntese para além das histórias 
particulares [...]”.

E mais: “a paisagem é o lugar de projeções e simbolizações de 
sentimentos e ações humanas, bem como o lugar onde se articulam o 
social e sua representação, a matriz simbólica onde a experiência coletiva 
se enraíza e se reflete ao mesmo tempo.” (PRIORI; PAIXÃO, 2015, p. 
167). Neste sentido, nossos meios sociais, entendidos como produtores 
de memórias, reproduziram nesses espaços, Rio de Janeiro e Cuiabá, 
respectivamente, vivências específicas que ainda inexistiam no cerrado 
da Chapada dos Parecis e na floresta Amazônica. Ambas as paisagens 
mostraram-se desconhecidas para nós, pois ainda não possuíamos o tempo 
necessário que possibilita interpretações da realidade espacial. Isso porque, 
transpondo nossas experiências para o entendimento do geógrafo Roberto 
Lobato Corrêa (2001, p. 35):

As práticas espaciais resultam, de um lado, da 
consciência que o Homem tem da diferenciação 
espacial. Consciência que está ancorada em padrões 
culturais próprios a cada tipo de sociedade e nas 
possiblidades técnicas disponíveis em cada momento, 
que fornecem significados distintos à natureza e à 
organização espacial [...].

Em outras palavras, ainda sem direção e tempo necessários, nós três 
não havíamos praticado aqueles espaços em espaços de vivências, ainda a 
provocar estranhamentos porque:

O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo 
modo animado pelo conjunto dos movimentos que 
aí se desdobram. O espaço é o efeito produzido 
pelas operações que o orientam, o circunstanciam, 
o temporalizam e o levam a funcionar em unidade 



60 61

polivalente de programas conflituais ou de 
proximidades contratuais. (CERTEAU, 2002, p. 202).

Nossos espaços não estavam organizados afetivamente, compostos 
por símbolos e vivências. Assim, na esteira do pensamento de Corrêa e 
Certeau, a Baía de Guanabara, o cerrado que cobre a Chapada dos Parecis 
e a densa floresta Amazônica ao Sul do Pará ainda não estavam delineados 
e descritos, como um texto, em nossas vivências, sem uma ordenação de 
possíveis coexistências. Lévi-Strauss não poderia ler aquele texto escrito 
na paisagem da Baía de Guanabara, decifrar seu complexo sistema de 
signos por não ter vivenciado práticas espaciais, que são dimanadas de 
padrões culturais próprios a cada sociedade.

Na concepção de Edward Said (2004), estávamos todos “fora 
do lugar”. Quem sabe, se Claude Lévi-Strauss tivesse a oportunidade de 
viver mais a Baía de Guanabara, mudasse seus sentimentos e a olharia 
com outros olhos? Provavelmente, o antropólogo francês experimentou 
a sensação de estar “fora do lugar”, sensação que marcou muito mais 
fortemente o intelectual exilado Edward Said em relação à sua Palestina e 
viveu em estado “fora do lugar”. Se, para o historiador francês Michel de 
Certeau (2002, p. 202), “o espaço é um lugar praticado”, possivelmente, 
Lévi-Strauss não praticou o espaço da Baía de Guanabara; não leu, não 
adquiriu experiências naquele espaço urbanizado, envolto em um sistema 
de signos, o que Certeau chamou de “um escrito”.

Tristes Trópicos: análise da Cuiabá por Lévi-Strauss

“Odeio as viagens e os exploradores. E eis que me preparo para 
contar minhas expedições”. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 15). Com essas 
palavras, Lévi-Strauss inicia a narrativa de suas viagens e apresenta Tristes 
Trópicos. O autor traz transcrições e relatos das aventuras pitorescas 
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vividas e descreve paisagens, crendices locais, costumes e informações 
pessoais riquíssimas sobre comidas, bebidas e aromas típicos das paisagens 
por onde passou.

Dentro da diversidade conceitual em que se encontra o termo 
paisagem, seguimos o geógrafo francês Georges Bertrand (1971, p. 2), 
ao afirmar que:

Não é a simples adição de elementos geográficos 
disparatados. É uma determinada porção do espaço, 
resultado da combinação dinâmica, portanto instável, 
de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 
reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem 
da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução.

Classificada como diário de viagem ou autobiografia, essa obra é 
também considerada um ensaio científico sobre os indígenas e, pela sua 
natureza narrativa, torna-se um clássico da Antropologia, pois mostra 
o modus vivendi dos locais mais remotos do Brasil. Em Tristes Trópicos, 
durante os estudos do autor, vemos com a fragilidade das sociedades 
relatadas que outrora tinham populações de milhares e estavam reduzidas 
a apenas algumas dezenas de indígenas. Etnias totalmente dizimadas pela 
fome, doenças dos não indígenas e de seus interesses econômicos e pela 
interferência em sua cultura.

Mostra-se como é possível reconhecer na obra de Lévi-
Strauss dois conceitos de natureza: por um lado, uma 
natureza que se opõe à cultura num programa científico 
formulado em termos classicamente dualistas e, por 
outro, uma teoria do conhecimento decididamente 
monista que considera o espírito como parte e produto 
desse mesmo mundo. (DESCOLA, 2011, p. 51)
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O autor ainda argumenta que se o dualismo entre cultura e 
natureza fundou o pensamento estruturalista de Lévi-Strauss, é em sua 
obra que podemos encontrar os argumentos e meios de superá-lo.

Ao relatar características do Brasil, Lévi-Strauss apresenta uma 
linguagem simples e humanizada ao descrever lugares como o rio 
Amazonas, apontando as narrativas para suas belezas e não para sua 
imensidão. Podemos notar que, para ele, as aventuras são, evidentemente, 
o centro de qualquer relato de viagem, o seu material mais valioso. E, 
com esse modo de expressar, que dá início à narrativa de seu encontro 
com os índios, relatando seu itinerário e o começo de sua aventura de 
trem rumo ao Mato Grosso, onde descreveu paisagens do cerrado, a 
“grande fôret (grande floresta)”, “grande brousse (grande mato)”, “sertão” 
e “bled” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 151). A ordem de análise dessa 
narrativa ocupa apenas um parágrafo e meio de sua obra, mas mantém 
a sequência analítica, ou seja, não cria uma pausa na sequência geral. 
Pelo contrário, complementa-a.

Philippe Descola (2011, p. 37) ressalta que Lévi-Strauss sempre 
“dedicou uma atenção minuciosa à flora, à fauna ou aos ciclos astronômicos 
e climáticos próprios das regiões de onde provêm os mitos que ele 
estudava”; argumenta que essa precaução metodológica foi-lhe necessária 
para que estabelecesse com rigor como relatos de sociedades vizinhas 
utilizam “características diferentes da ecologia local para preencher 
funções míticas equivalentes”.

Ao descrever “a monotonia oferece algo de grandioso e exaltante” 
(LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 151), ao se encantar com a Amazônia 
e o grande chapadão mato-grossense, o viajor francês não se inibiu 
com sua imensa amplitude, solidão e isolamento, tratando-os com 
respeito e admiração.
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Mas sempre domina a impressão de imensidade. O 
solo é tão compacto, os declives tão suaves, que o 
horizonte estende-se sem obstáculo por dezena de 
quilômetros: passa-se a metade de um dia a percorrer 
uma paisagem contemplada desde a manhã, que 
repete exatamente a que atravessamos na véspera, de 
sorte que percepção e lembrança confundem-se numa 
obsessão de imobilidade. Por mais distante que esteja a 
terra, ela é tão uniforme, a tal ponto sem acidentes, que 
muito alto no céu, confunde-se o horizonte longínquo 
com nuvens. A paisagem é fantástica demais para 
ser monótona. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 196-197).

É necessário ressaltar também que Tristes Trópicos revela, além 
da descrição das aventuras vividas, as ficcionais, como os causos dos 
homens da região, seus bordões, rezas, histórias e crendices em forma de 
discurso direto, como quando relata sobre um “curandeiro” de Rosário 
Oeste que curava aqueles que eram mordidos por cobra. Na sequência, 
completa ao dizer que o curandeiro foi morto por uma cascavel que tentou 
capturar. O autor conta-nos essa história para apontar uma mistura de 
“malícia” e “ingenuidade” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 139) que caracteriza 
o pensamento popular no interior do Brasil.

Para Saer (1999), há entre realidade e ficção um entrecruzamento, 
mistura muito difícil de ser comprovada. Em sua obra, Lévi-Strauss descreve 
passagens de Cuiabá onde se pode visualizar o encontro do real e do ficcional.

A fundação de Cuiabá data de meados do século 
XVIII. Por volta de 1720 os exploradores paulistas, 
chamados ‘bandeirantes’, chegavam pela primeira vez à 
região. [...] A região era habitada pelos índios Cuxipó 
[...] Certo dia, um colono – Miguel Sutil – o bem 
chamado – mandou alguns índios à procura de mel 
selvagem. Voltaram na mesma noite com as mãos cheias 
de pepitas de ouro colhidas da superfície. [...] Ainda 
hoje, acontece que um cuiabano encontre uma pepita, 
ao cultivar a, sua horta. E, sob a forma de palhetas, o 
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ouro está sempre presente. Em Cuiabá, os mendigos 
são mineradores: podem ser vistos trabalhando no 
leito do riacho que atravessa a cidade baixa. Um dia 
de esforços proporciona o suficiente para comer, e 
muitos comerciantes ainda empregam a pequena 
balança que permite a troca de uma pitada de pó 
por carne ou arroz. Imediatamente depois de uma 
grande chuva, quando a água escorre pelas ravinas, 
as crianças se precipitam, cada uma munida de uma 
bolota de cera virgem que mergulham na corrente, 
esperando que as miúdas parcelas brilhantes aí se 
venham a colar. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 193).

Na sequência de seus relatos, há ricas narrativas de passeios por 
trens e rios, onde são descritos seus meandros, suas características e obser-
vações sobre estações de chuvas que favoreciam pontos de navegabilidade. 
Ainda relata o modo de vida dos cuiabanos e seu jeito cerimonioso, assim 
como lidavam com problemas. Discorre também sobre o relacionamento 
dos políticos e do clero com os indígenas e suas diferenças, trazendo 
consigo a diversidade e a complexidade cultural desses povos, muitas 
vezes dados como “primitivos” ou “selvagens”.

Corumbá está apenas a 400 quilômetros em linha 
reta de Cuiabá; assisti ao desenvolvimento da aviação 
entre as duas cidades, desde os pequenos aparelhos de 
quatro lugares que percorriam a distância em 2 ou 3 
horas violentamente agitadas, até aos Junker de doze 
lugares, dos anos 1938-39. Em 1935, entretanto, 86 
se podia ir a Cuiabá por água, e os 400 quilômetros 
eram dobrados pelos meandros do rio. Durante a 
estação das chuvas, eram precisos 8 dias para atingir 
a capital do Estado, e 3 semanas por vezes na estação 
seca, quando o navio encalhava nos bancos [...]. 
(LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 190).

E pelas ruas da Cuiabá setecentista andou o viajor francês:
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Uma rampa calçada, banhada pelo rio, e no alto da 
qual se entrevê o perfil do velho arsenal. De lá, uma 
rua com dois quilômetros de comprimento e ladeada 
por casas toscas leva à praça da matriz, branca e cor-
de-rosa, que se ergue entre duas alamedas de palmeiras 
imperiais. À esquerda, o bispado; à direta, o palácio do 
governador, e, na esquina da rua principal, a hospedaria 
– única na época – mantida por um libanês gordo. 
(LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 192).

Para o autor, cada ser tem seu papel no planeta, que, segundo ele, 
começou sem o homem e, consequentemente, terminará sem ele; onde o 
homem surgiu para desempenhar um papel, nada mais. Sendo assim, as 
sociedades são formadas com conceitos dúbios, assumindo o papel de boa 
e má, feroz e benevolente, justas e injustas, moldando-se a fim de trazer 
vantagens aos seus usuários.

De sua glória antiga, Cuiabá conserva um estilo de 
vida lento e cerimonioso. Para o estranho, o primeiro 
dia se passa em idas e vindas na praça que separa o 
albergue do palácio do governo: entrega dum cartão 
de visita na chegada; uma hora mais tarde, o ajudante 
de ordens, policial bigodudo, paga a gentileza; depois 
da sesta, que imobiliza a cidade inteira numa morte 
cotidiana, do meio-dia as 4 horas, apresentam-se as 
homenagens ao governador (então ‘interventor’) que 
reserva ao etnógrafo uma acolhida cortês e entediada; 
índios, ele preferiria certamente que não existissem; 
que são, para ele, senão a lembrança irritante de sua 
desgraça política, o testemunho de seu afastamento 
numa circunscrição atrasada? Com o bispo é a mesma 
coisa: os índios, procura ele explicar-me, não são tão 
ferozes e estúpidos quanto se diz; poderia eu imaginar 
que uma índia bororo tinha tornado véu? Que os 
irmãos de Diamantino tinham conseguido - a custa 
de quantos esforços! - fazer de três Pareci marceneiros 
aceitáveis? (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 193)
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A Cuiabá de Lévi-Strauss é “cheia de vales” e, do piso superior 
das residências, o francês avistava partes mais distantes da cidade: “casa 
brancas com tetos de telhas alaranjadas, cor da terra que circunda as 
árvores frondosas dos ‘quintais’ [...], às “ruas ladeadas de mangueiras, 
podadas em forma de bola”, vistas pelo etnólogo francês às quatro horas 
da madrugada. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 192 e 196). Além disso, 
estendendo-se sobre a vegetação, escreveu:

O aspecto característico de pomar que o cerrado 
oferece – devido ao espaçamento natural entre as 
árvores – dá ainda a ilusão de uma paisagem arrumada, 
embora já se esteja no mato; logo o caminho 
fica suficientemente difícil para nos convencer 
disso: eleva-se sobre o rio em curvas pedregosas 
interrompidas por barrancos e vaus lamacentos, 
invadidos pela ‘capoeira’. Assim que ganhamos um 
pouco de altitude, descobrimos uma linha tênue e 
rósea, demasiado fixa para ser confundida com os 
clarões da aurora. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 196)

Em de Tristes Trópicos, temos a oportunidade de sentir a relação 
homem-natureza. A cidade de Cuiabá, com seu estilo de vida “lento” e 
“cerimonioso”, experimentava, diariamente, ao meio-dia, uma “morte 
súbita”, a sesta que fazia parar a cidade. É nessa Cuiabá que Claude Lévi-
Strauss vivia antes de partir para suas expedições ao interior do Brasil.

Considerações Finais

Lévi-Strauss afirma: “Gostaria de ter vivido no tempo das 
verdadeiras viagens, quando um espetáculo ainda não estragado, 
contaminado e maldito se oferecia em todo o seu esplendor”. (LÉVI-
STRAUSS, 1996, p. 39). O autor reconhece que as sociedades estão em 
constante mudança e influenciam-se mutuamente. Esse processo, mesmo 
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que comprometa a realidade esperada em encontrar quando um povo 
distante é visitado, também nos torna mais aptos a apreciar a diversidade e 
enriquecer nossa percepção por meio de textos, informações e curiosidades 
compiladas pelos que passaram por ali antes de nós.

Lévi-Strauss afirmou odiar viagens e exploradores. Contudo, ao ler 
Tristes Trópicos ou observar as fotografias de Saudades do Brasil (1994), é 
extremamente percebível que seu encontro com os povos indígenas marcou 
de forma profunda sua sensibilidade, seu imaginário, além de ter tido papel 
central na genealogia dos conceitos da antropologia estrutural. Não fica 
difícil compreender como se dá a Antropologia para o pensador francês, uma 
vez que ele coloca as atividades humanas, a cultura e a organização como 
estruturas que estão em relação. Busca reunir os conhecimentos adquiridos 
não somente etnográficos, mas também das outras ciências humanas e sociais. 
Expande seu arcabouço de conhecimento, não se limitando a uma única 
visão. Sua pesquisa, que localiza pontos de convergência e de distanciamento 
entre essas ciências, expande-se ao trilhar o campo da Etnologia.

A dicotomia presente no pensamento lévi-straussiano já se faz 
presente em Tristes Trópicos. Sente-se uma geografia da percepção sobre a 
Baía de Guanabara – “o Pão de Açúcar, o Corcovado, todos esses pontos 
tão enaltecidos lembram ao viajante que penetra na baía cacos perdidos 
nos quatro cantos de uma boca desdentada.” (LÉVIS-STRAUSS, 1996, p. 
75 e 196), topofobia, e a descrição de seu percurso pela Cuiabá das pepitas 
quando se refere às “igrejas decoradas de estuque, da base ao campanário; 
as últimas ruas ladeadas de mangueiras podadas em forma de bola, e 
calçadas com pedras de rio faziam o caminhão estremecer” – topofilia. A 
“boca desdentada” e a “paisagem arrumada” e com os “clarões da aurora” 
dos arredores de Cuiabá. Sentimentos e sensações de rejeição e afetividade, 
respectivamente, que o antropólogo francês registrou em sua estada no 
Brasil em fins dos anos de 1930.
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cuiaBá, 300 somBrinhas:
cartografias de afetos e Percursos de memória

Maria Thereza Azevedo

Introdução

Desde que o coletivo à deriva foi criado, em 2009, na cidade de 
Cuiabá, como desdobramento da experiência do Grupo de Pesquisa: Artes 
Híbridas, intersecções, contaminações transversalidades,1 vem realizando 
uma série de intervenções/poéticas urbanas que acabam por promover 
uma relação de afeto com os lugares e com as pessoas que se envolvem 
nas situações criadas. Cada uma dessas ações/experiências de encontro 
conjuga várias artes em convívio: a performance, o teatro, a dança, a 
música, misturadas ao plantio de árvores, limpeza de córregos, rodas de 
conversa, registros de narrativas, borrando, dessa maneira, as fronteiras 
entre arte e vida.

Muitas das intervenções/poéticas urbanas foram realizadas como 
ocupação de lugares abandonados da cidade, promovendo visibilidade para 
espaços invisíveis, como foi o caso da intervenção poética Morro de Luz de 
2014. Um grupo de 50 pessoas subiu o Morro da Luz, ao escurecer, com 
lanternas acesas e, durante uma hora, foram realizadas várias atividades 
artísticas no alto do morro, com música, artes plásticas, dança, malabares, 
projeção de imagens nas árvores, promovendo a ideia de luz ao morro, 
ou seja, vida ao Morro da Luz. Em outros casos, a intervenção urbana 
funcionou como ativação do espaço, como a de 2012, na região da Praça 

1 O Grupo de Pesquisa Artes Híbridas: intersecções, contaminações, transversalidades, 
liderado pela Profa. Dra. Maria Thereza Azevedo, está ligado à linha de pesquisa 
Poéticas Contemporâneas do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura 
Contemporâneas, ECCO da UFMT.
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da Mandioca, em que o lugar onde será a Casa Silva Freire foi ativado 
por várias atividades artísticos/culturais. Além disso, houve uma lavagem 
da escadaria do Beco Alto com plantio de ervas e pinturas no muro.

Intervenções/poéticas urbanas e o coletivo à deriva

As intervenções/poéticas urbanas do coletivo à deriva, em Cuiabá, 
surgiram na esteira de um movimento de aproximação e discussão das 
cidades, ao mesmo tempo em que grupos de teatro e performers saíam 
dos seus espaços de tradição para alcançar as ruas. Nessa aproximação da 
arte com a cidade, tornou-se urgente compreender a cidade e seus modos.

A questão das cidades e a maneira como elas organizavam-se foi a 
grande preocupação da Internacional Situacionista, um movimento criado 
em 1957 na Itália, que aglutinou vários movimentos artísticos, como: 
dadaísmo, Fluxus, grupo COBRA e o Movimento Internacional por uma 
Bauhaus Imaginista, MIBI. Os situacionistas pregavam outros modos de 
estar na cidade e a deriva, a situação e a psicogeografia - reconhecimento dos 
lugares pelo afeto e não pela indicação de endereço- eram suas principais 
maneiras de abordá-la.

Os situacionistas observaram que a forma como percebemos as 
cidades é mais importante do que como ela é efetivamente construída. É 
a cidade imaginada que nos impulsiona a agir sobre ela, pois o mundo das 
ideias pode desencadear um processo de ressignificação dos espaços. Para 
eles, a superação da arte viria pela via urbana. O movimento situacionista 
desdobrou-se em grande parte das intervenções urbanas ocorridas nessas 
últimas décadas. Paola Berenstein Jacques observa que as ideias dos 
situacionistas inspiram novas experiências sobre a cidade:

Pode-se considerar a reunião das ideias, procedi-
mentos e práticas urbanas situacionistas como um 
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pensamento singular e inovador que poderia ainda hoje 
inspirar novas experiências, interessantes e originais de 
apreensão do espaço urbano. (JACQUES, 2002, p. 21)

No início do movimento do coletivo à deriva em Cuiabá, os estudos 
estavam direcionados para o pensamento e experiências da IS Internacional 
Situacionista, que propunha caminhadas à deriva pelo espaço urbano sem 
um roteiro fixo. Conforme Guy Debord, líder do movimento situacionista:

Entre os diversos procedimentos situacionistas, a 
deriva se apresenta como uma técnica ininterrupta 
através de diversos ambientes. O conceito de deriva 
está ligado indissoluvelmente ao reconhecimento de 
efeitos da natureza psicogeográfica, e a afirmação de 
um comportamento lúdico-construtivo, o que se opõe 
em todos os aspectos às noções clássicas de viagem e 
passeio. (DEBORD, 1958 p.7)

O primeiro passeio à deriva que realizamos em Cuiabá foi pelo bairro 
do Porto, antes da proposição das iniciais experiências poéticas urbanas 
naquele bairro. A parceria do SESC Arsenal com o Grupo de Pesquisa tornou 
possível a mobilização de um grupo interessado que pudesse estar junto 
naquela composição. Desde o primeiro passeio, foi possível compreender 
o quanto a cidade é afetada pelo modo de vida capitalista.

Vivemos numa crise política, econômica, crise na 
democracia, crise ambiental, crise nos modos de 
construção da informação, crise de valores, crise nas 
sociabilidades, nos afetos, e, por conseguinte, crise de 
humanidade. O sistema capitalista que determina os 
espaços das cidades, seus fluxos e as nossas vidas vem há 
tempos construindo o que Guattari (2008) chama de 
uma subjetividade capitalística. (AZEVEDO, 2017, p. 6)

É possível considerar a intervenção/poética urbana como um 
modo de contrapor a uma dinâmica que mecaniza a vida, os espaços e os 
fluxos da cidade. O principal foco da arte é o ser humano e a proposta 



74 75

das poéticas urbanas é potencializar outra relação com a cidade e outros 
modos de existência.

[...] a obra de arte tem efeito de um golpe que 
desloca o observador: há como que uma suspensão 
de evidência do mundo e o despertar de um espanto 
diante de um novo fato. O objeto artístico opera 
uma mudança na visão de mundo que desenraiza 
o observador. E a experiência estética introduz o 
novo como possibilidade construtiva de existência. 
(CAMPBELL PAES, 2008, p. 24).

Dessa forma, como trabalhar coletivamente em uma rede de 
relações e ações dentro de um pensar e agir na cidade, que promovam 
alternativas possíveis de vida? Seja revelando seus problemas, seja 
redesenhando outros modos de uso, seja revitalizando ou aprimorando 
relações e espaços, ou simplesmente ocupando para dar visibilidade a 
espaços invisíveis?

O que nos move é a urgente necessidade de buscar outros modos 
de existência, outra cultura política, outras formas de participação na 
cidade, outras sociabilidades e o estreitamento das relações entre arte e vida.

O Coletivo à deriva é um coletivo flutuante que se organiza para 
as ações propostas por convocação em redes sociais, mas tem, como 
núcleo, os componentes do Grupo de Pesquisa Artes Híbridas e os 
estudantes da disciplina EstéticasEmergentes da cidade, ministrada no 
ECCO todos os anos no primeiro semestre. O Coletivo à deriva tem como 
objetoemblemáticoa sombrinha, empunhada como uma reivindicação 
por “mais árvores para Cuiabá”. As ações ocorrem no mês de abril, mês 
do aniversário da cidade. Cada ano é escolhido um lugar e uma ação. Em 
2019, ano da comemoração dos 300 anos da cidade de Cuiabá, o espaço 
escolhido foi o Centro histórico e a ação foi Cuiabá, 300 sombrinhas.
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O cortejo: Cuiabá, 300 sombrinhas

Assim, foi idealizado um percurso com 300 sombrinhas em 
que ações performáticas ocorreriam nos lugares de memória do Centro 
Histórico, durante um trajeto que iniciou e terminou na Praça da 
Mandioca (figura 1).

Figura 1 - O percurso do evento

Fonte: Elaborado por Natália Apolinário, 2019.

O cortejo foi realizado no dia treze de abril de 2019, num sábado, 
sendo a concentração na Praça da Mandioca,

[...] uma das mais antigas praças de Cuiabá. Seu nome 
primitivo era Largo da Mandioca, pelo qual até hoje 
é conhecida. Ali ficava o antigo Palácio dos Capitães 
Generais, casarão colonial, construído em 1726, no 
Canto do Sebo. (MENDONÇA, 1969, p. 34).

A praça já foi também pelourinho, espaço de castigo e açoite de 
negros escravizados. Nesse espaço de concentração, foi realizada uma 
dinâmica de acolhimento das pessoas que ali chegaram com suas som-
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brinhas para o passeio e uma instalação performática com abertura para 
a participação.

Iniciamos a caminhada pela Rua Pedro Celestino, antiga Rua de 
Cima. Passamos por uma das casas tombadas pelo patrimônio histórico, 
mas ainda sem restauro, próxima ao beco alto. Ali, foram distribuídas 
poesias na garrafa e, na porta principal da casa, havia um texto: Estas 
casas antigas e maltratadas são como pessoas mais velhas, abandonadas, 
que foram lindas um dia e hoje, plenas de experiências estão jogadas às 
traças, para um canto, carcomidas pela desolação e pela invisibilidade.2 Ao 
continuar o trajeto pela Rua Pedro Celestino, quando nos aproximamos 
da Rua Voluntários da Pátria, ouvimos tambores e avistamos as sacadas 
do Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, MISC, povoadas por mães 
de santo, capoeiristas e bailarinos de dança afro, ao som da percussão 
(figura 2). O grupo de sombrinhas que passava, aplaudia o grupo que 
estava na sacada do Museu.

Figura 2 - Cortejo de sombrinhas passando em frente ao MISC

Fonte: Foto de Caroline Santos Araújo, 2019.

2 Texto de Maria Thereza Azevedo retomado de 2012 quando foi realizada a intervenção 
no Beco Alto, Lavagem da escadaria.
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Logo na esquina entre a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida 
Tenente Coronel Duarte, conhecida por Prainha, no Beco do Candeeiro, 
outro ponto de parada. Ali está localizada a escultura de Jonas Correa que 
rememora a chacina em que morreram três meninos de rua, conhecida 
como Massacre do Beco do Candeeiro. Nesse ponto, as sombrinhas pararam 
para ouvir o escritor Jonny Marcus ler um trecho do seu livro em processo 
de escrita sobre a chacina que abalou a cidade. Assim, naquele momento, 
soubemos que os meninos tinham pai, mãe e nome.

Ao atravessarmos a Prainha e subirmos pela Rua Bernardo Antonio 
de Oliveira Neto, tivemos contato com: de um lado, o Parque do Morro 
da Luz e, de outro, a chamada “Ilha da Banana”, na região do Largo do 
Rosário. Nesse trecho, foi possível perceber as conversas das pessoas que 
estavam observando o abandono dos dois lados. Casas demolidas para um 
VLT (veículo Leve sobre Trilhos) que não veio na “Ilha da Banana” e um 
belíssimo parque com árvores centenárias de outro, onde não é possível 
usufruir o seu clima agradável, quando o calor está muito forte aqui 
embaixo, porque também está abandonado. Mais acima, na Rua Coronel 
Escolástico, quatro jovens mulheres tocavam em seus violinos a música 
Chalana. Os caminhantes pararam para ouvi-las e cantar junto, inclusive os 
carros que, por ali, transitavam naquele sábado. Logo depois, rumamos para 
a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito com sua 
capelinha, em anexo, construída no século XVIII por povos escravizados. 
Nessa região, ao redor da igreja, acontece a maior festa religiosa da cidade, 
a festa de São Benedito que é quase um padroeiro de tantos devotos que 
ele tem espalhados por Cuiabá. Esse é um espaço ícone da cidade e foi 
aí que o ator Everton Brito executou a performance: O negro (figura 3). 
Acorrentado, ele rememora a história do seu povo, que construiu a igreja. 
Na sequência, o grupo deslocou-se para a Praça do Baú (figura 4).
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Figura 3 - O ator Everton Britto realiza uma performance na porta da 
Igreja do Rosário

Fonte: Foto de Caroline Santos Araújo, 2019.

Figura 4 - Cortejo de sombrinhas deslocando-se para a Praça do Baú

Fonte: Foto de Caroline Santos Araújo, 2019.
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Ao descermos as escadas da igreja de Nossa Senhora do Rosário 
Rosário e Capela de São Benedito, que muitos chamam de Igreja de São 
Benedito, em direção à Praça Baú na Rua Corumbá, encontramos com 
dois performers, Douglas Peron e Milena Machado com a performance 
Resi(duo) em torno da questão do lixo. Seres monstros montados com 
resíduos de plástico como se dissessem: “estamos comendo plástico e nos 
transformamos em monstros de plástico”.

Figura 5 - Performance de Douglas Perón e Milena Machado

Fonte: Foto de Caroline Santos Araújo, 2019.

Seguimos, então, pela Rua Corumbá até a Praça do Baú. Ali 
nos esperava uma cena do Grupo de Teatro Cena 11. A produção da 
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ação havia questionado o lugar: Uma praça abandonada? Sim, essa é 
a ideia, a ocupação de espaços abandonados da cidade para promover 
sua visibilidade. Vinte jovens atores participaram da ação e o grupo de 
sombrinhas que caminhava parou para assisti-los debaixo de uma grande 
árvore frondosa (figura 6). Entre as apresentações Trenzinho caipira, de 
Vila Lobos. E todos juntos apreciando os jovens artistas, perceberam que 
ali existia uma bela praça, bem arborizada, mas sem cuidado.

Figura 6 - Grupo Cena 11 se apresenta na Praça do Baú

Fonte: Cuiaba300sombrinhasBlogspot.

Após a apresentação, o cortejo seguiu pela Avenida do CPA, na 
realidade, Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Nesse espaço, vários 
lambes foram colados pelos alunos em postes e no chão, lembrando que 
a modernização da cidade deu-se por essa avenida que leva ao Centro 
Político Administrativo. Chegamos ao cruzamento entre a Avenida da 
Prainha e a Avenida Mato Grosso, onde está localizado o relógio. Ali, um 
grupo de dança cigana bailava no cruzamento quando o sinal fechara. E 
o músico Amauri Lobo juntou-se a nós cantando música com letra do 
poeta Sodré “cortaram nossas árvores”, conduzindo-nos de volta à Praça 
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da Mandioca, onde ocorreu uma distribuição de mudas de árvores e uma 
ciranda puxada pela cantora Vera Capilé, finalizando o encontro (figura 7).

Figura 7 - Finalização do cortejo na Praça da Mandioca

Fonte: Foto de Caroline Santos Araújo, 2019.

Poéticas do encontro em cartografias afetivas pela cidade

A cartografia adotada no processo de pesquisa/ação dessas práticas 
performativas do coletivo à deriva é aquela que acompanha percursos e 
insere-se nelas, que habita um território existencial e que está em total 
implicação com a realidade. Tal como um mapa em movimento, pesquisa 
e ação vão ocorrendo juntas com a participação dos sujeitos envolvidos no 
processo. A ação e reflexão não estão separadas, elas ocorrem ao mesmo 
tempo, simultaneamente e são micropolíticas, definidas por Guattari 
e Rolnik como um conjunto de “práticas capazes de ativar estados e 



82 83

alterar conceitos, percepções e afetos (modos de pensar-sentir-querer).” 
(CECCIM apud Guattari e Rolnik, 2005, p.176).

A implicação no método de cartografia, defendida por Deleuze 
e Guattari e retomada por Rolnik, tem o valor de comprometimento.

Conhecer não é tão somente representar o objeto ou 
processar informações acerca de um mundo supos-
tamente já constituído, mas pressupõe implicar-se 
com o mundo, comprometer-se com a sua produção. 
(ALVAREZ e PASSOS, 2014, p. 131)

A construção da proposta de intervenção urbana Cuiabá, 300 
sombrinhas com o grupo de alunos da pós-graduação implicou escolhas, 
justificativa dessas escolhas, mapeamento dos lugares abordados na 
proposta, levantamento de dados sobre cada ponto demarcado com 
visitas ao trajeto, que antecederam a ação. Mas, ao mesmo tempo, uma 
imprevisibilidade pairava na sua elaboração. Não sabíamos quantas pessoas 
iriam, se as ocorrências em cada ponto iriam funcionar no tempo previsto, 
não tínhamos noção sobre como as pessoas reagiriam e não sabíamos 
exatamente como cada ação ocorreria. A cartografia proposta por Deleuze 
e Guattari pressupõe esse imprevisível, ou seja, o acontecimento não é 
algo dado a priori, ele ocorre no processo, é uma experiência.

[...] o trabalho adquire relações com os processos 
vitais da cidade, cujas variáveis escapam ao controle 
e previsão das intervenções, que passam a assumir 
alto grau experimental por interagir mais com os 
processos dinâmicos e jogos dos atores do espaço ur-
bano[...] (CAMPOS, 2006, p. 26)

E esse processo deu-se no coletivo entre os alunos da disciplina e 
do grupo de pesquisa, entre os artistas e performers e mais de 70 pessoas 
que participaram da caminhada, motivados pelas informações nas redes 
sociais. Dois tipos de ação dinamizaram o cortejo: a) a do caminhar de 
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sombrinhas por um trajeto específico; b) a dos performers em grupos ou 
individualmente, nos pontos demarcados do trajeto: 1) Praça da Mandioca, 
início, 2) Casarão da Pedro Celestino, 3) MISC na Voluntários da Pátria, 
4) Beco do Candeeiro, 5) Cel. Escolástico na virada para a Igreja, 6) Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário e capela de São Benedito, 7) Rua Corumbá, 
8) Praça do Baú, 9) trecho da Avenida do CPA,10) Relógio, 11) Praça da 
Mandioca, final.

O percurso de sombrinhas funcionou como uma via sacra em que 
cada ação era como uma estação, com cortejo de sombrinhas deslocando-
se. Assim, a pergunta que se fez aos possíveis performers, músicos, atores 
e artistas plásticos entre outros atuantes que se colocaram disponíveis para 
as ações performáticas foi: - O que você quer/pode fazer nesse percurso? A 
partir daí, foi elaborado, então, um roteiro aberto com os dados colhidos 
nas reuniões com os que se propuseram a participar, convocados pelas redes 
sociais. Ao colocar em contato grupos heterogêneos não programados, 
a proposta foi potencializar possíveis encontros a partir da experiência 
comum com lugares de memória da cidade. O estar junto e observar a 
cidade, tendo, como disparadores, as ações em cada ponto de memória, 
potencializa também afetos pelos lugares e pelas pessoas que se deslocavam 
por rotas não acostumadas. Em alguns momentos alguns comentaram: 
“Nunca passei por aqui a pé.”

Desviar das rotas conhecidas e sedimentadas como ma-
pas fixos da cidade pode subverter a geografia calculada 
e funcionar como um processo de desterritorialização, 
ou como linha de fuga, na tentativa de ensaiar devires 
e desabrochar potências criativas de singularização 
na relação com a cidade. Pode vir a ser, um exercício 
de reconfiguração dos modos de estar na cidade, na 
contramão desta subjetividade capitalística. (AZEVE-
DO, 2013, p.141).
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No grupo de caminhantes, pessoas mais velhas, pessoas mais 
jovens, crianças, moradores antigos e moradores recentes trocavam 
impressões sobre os lugares por onde passavam, tendo a possibilidade 
de desconstruir uma narrativa já consolidada sobre um determinado 
espaço. A experiência com os lugares mostrou o não conhecido, como 
o caso da Praça do Baú que pouca gente sabia sobre a sua existência. 
Ou propiciou outra narrativa sobre o lugar, como o caso da história dos 
meninos assassinados no Beco do Candeeiro, ativada pela escultura de 
Jonas Correa e pelo texto de Jonny Marcus, ou narrativas sobre escravidão 
remetidas ao espaço da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela 
de São Benedito.

O caminhar junto com sombrinhas num trajeto de ativação de 
memórias, em torno de espaços ícones da cidade, ocorreu como um 
evento extra cotidiano, um ato extraordinário (fora do comum) que 
provoca outros olhares sobre os espaços ordinários e renova a compreensão 
sobre a cidade. Francesco Careri considera o caminhar como um gesto 
perceptivo e criativo, que “ao mesmo tempo é leitura e escrita do território” 
(2013, p. 21). As deambulações, as flaneries são modos de olhar a cidade 
praticadas por poetas, filósofos e artistas. O processo de caminhar como 
uma prática estética é observado por Careri desde os dadaístas, como 
uma ação de apreensão da cidade.

Com o Dada, passamos da representação do 
movimento à sua prática no espaço real. A partir 
das visitas do Dada, assim como das deambulações 
dos surrealistas, o ato de percorrer o espaço é 
tomado como forma estética capaz de substituir a 
representação e, deste modo, todo o sistema da arte. 
(CARERI, 2005, p. 70).

 O caminhar junto, sob a proteção das sombrinhas, pode promover 
um ambiente de aconchego que funciona como disparador de afetos. As 
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relações que se estabelecem nesse convívio efêmero constituem marcas e 
memórias. Tanto que duas pessoas que caminharam juntas num passeio de 
sombrinhas há oito anos postaram fotos nas redes sociais, rememorando 
o momento e comparando com o passeio atual.

Considerações Transitórias

No ano da comemoração dos 300 anos da cidade de Cuiabá, a 
proposta de percorrer um trajeto composto por espaços ícones de memória 
da cidade com o Cuiabá, 300 sombrinhas trouxe não só para os alunos da 
disciplina Estéticas emergentes da cidade, mas para as pessoas que participaram 
do percurso emblemático, outra forma de perceber a cidade. As ações 
performáticas que ocorreram nos espaços enquanto se percorria um trajeto 
com sombrinhas trouxeram, em alguns casos, outra possibilidade de narrativa 
contrapondo às narrativas consolidadas sobre determinados fatos ocorridos 
nesses espaços. A ação/reflexão, que girou em torno do evento, apontou 
caminhos que podem ser referência para próximos trabalhos:

1) A cartografia, tal como pensada por Deleuze e Guattari e 
retomada por Suely Rolnik mostrou-se bastante eficaz dadas 
às características desse processo criativo tecido em conjunto.

2) O caminhar como ato estético, trazido por Careri, aponta 
muitas possibilidades para pensar as intervenções/poéticas 
urbanas que incluem caminhadas.

3) O conceito de deriva de Guy Debord, que se consolidou 
no coletivo, ainda permanece como um pensamento que 
impulsiona o movimento.
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4) A ação pensada como um roteiro de possibilidades permite 
que os atuantes tenham autonomia nas suas ações.

5) O passeio de sombrinhas pela cidade, desde a sua primeira 
edição, trouxe formas de aproximação e tornou possível 
uma rede de encontros e de afetos entre pessoas e lugares 
da cidade de Cuiabá.
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a caPoeira em cuiaBá:
manifestações da cultura afro-Brasileira

Adinéia da Silva Leme

Introdução

Estamos em pleno século XXI, mas ainda o estigma da cor persiste. 
E um exemplo claro dessa realidade é a História da cultura afro-brasileira 
que, mesmo na contemporaneidade, continua sendo pouco explorada. A 
trajetória de um povo e sua cultura ímpar, que foi submetido ao cativeiro 
da dominação, mas nem por isso abandonou suas origens e tradições, 
pelo contrário, impôs sua cultura e seus direitos através de muitas lutas 
e resistência, fica à margem da historiografia e tem um campo imenso a 
ser explorado e levado ao conhecimento de uma sociedade que é formada 
pela miscigenação de raças (brancos, índios e negros) (SOUZA, 2008).

Devido as lacunas imensas que ainda persistem em relação às 
manifestações culturais de matriz africana, surgiu a ideia de escrever 
este capítulo, com o objetivo de destacar a relevância da cultura afro-
brasileira e, assim, expor a origem da capoeira em Cuiabá, lembrando 
que a capoeira nasceu na busca da liberdade, na luta contra a dominação.

Este estudo apresenta os resultados parciais da dissertação intitulada 
“Cultura afro-brasileira: as contribuições da cultura afro-brasileira na 
formação da identidade cultural do povo brasileiro”, apresentada ao 
Mestrado em Educação, da Faculdade de Educação da Universidade San 
Carlos, no Paraguai (LEME, 2013).

Dentre os procedimentos adotados, foi realizada, preliminarmente, 
a pesquisa bibliográfica, com a finalidade de sustentar a importância do 
estudo sobre a necessidade de expor a relevância da cultura afro-brasileira 
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e a origem da capoeira em Cuiabá. Em seu desenvolvimento, a pesquisa 
realizada teve como característica ser descritiva, pois, em seu decorrer, 
buscou-se expor o objeto em estudo, no caso as heranças culturais dos 
africanos para a população afrodescendente ou brasileira.

Para responder ao objetivo proposto, foram percorridos caminhos 
inseridos no método qualitativo, uma vez que, para Triviños (1987), 
o pesquisador embasado nesse enfoque tem ampla liberdade teórico-
metodológica para realizar seu estudo. E para que esta pesquisa fosse 
realizada, utilizou-se de técnicas de coleta de dados, tais como questionário 
e entrevista. No levantamento, foram usadas fontes primárias.

Devido à falta de material bibliográfico sobre a capoeira em Cuiabá, 
utilizou-se a técnica de entrevista que, segundo Triviños (1987), parte 
de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 
interessam à pesquisa e que oferecem amplo campo de interrogativas, fruto 
de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas 
dos informantes.

A inserção no universo da oralidade deu-se através de vários au-
tores (MONTENEGRO 2010; GUIMARÃES, 2003; FIGUEIREDO; 
FERREIRA, 2006; ALBERTI, 2005; PORTELLI, 2010). Em relação 
ao uso das fontes orais, elas supriram lacunas importantes que não foram 
encontradas na forma de documentação escrita. O recurso dessas fontes 
possibilitou escrever a história do início da capoeira em Cuiabá, Mato 
Grosso, a história dos mestres de capoeira, que foram os pioneiros no Es-
tado e que na maioria das vezes não são vistos como os reais protagonistas 
dessa história dentro do universo da capoeira e nos documentos oficiais.

As narrativas das histórias de vida desses mestres dentro da capoeira 
possibilitaram a (re) construção de uma memória individual e, ao mesmo 
tempo coletiva, pois, muitas vezes, elas caminham juntas, visto que os 
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fatos vividos por esses mestres estão constantemente reconstruídos em 
suas narrativas.

Os entrevistados foram os primeiros mestres de capoeira e algumas 
pessoas de relevância dentro do universo pesquisado. De acordo com a 
necessidade, inclusive a partir da intenção de efetivar o cruzamento de 
opiniões diversas e dos olhares de outros sujeitos dessa história, foram 
realizadas entrevistas com outras pessoas que contribuíram ou participaram 
enquanto testemunhas para a construção dessa história (SILVA, 2012).

Assim sendo, no presente capítulo, propôs-se a realizar uma 
exposição acerca da origem da capoeira em Cuiabá-MT, assim como a 
relevância dessa manifestação cultural de matriz africana para a população.

A capoeira: da senzala a imaterialidade

Deve-se salientar que as contribuições culturais que os africanos 
trouxeram consigo do seu continente só fez enriquecer a cultura brasileira 
e, posteriormente, da miscigenação entre essas culturas, formou-se 
a cultura afro-brasileira. Assim sendo, devido a sua relevância, faz-se 
necessário trazer à tona a importância dessas contribuições no processo 
de formação cultural brasileira (LEME, 2013).

Muitas das contribuições dos afrodescendentes para a cultura 
brasileira foram importantes, mesmo os negros tendo sidos obrigados a 
aculturarem-se assim que chegaram ao novo continente. Não são poucas 
as contribuições da cultura africana que se disseminaram no território 
brasileiro, das quais se pode citar algumas manifestações culturais, como, 
por exemplo: os maracatus, as congadas, a música, a culinária, a capoeira, 
a religião, entre tantas outras.

Segundo Mattos:
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Dessa maneira, os africanos e seus descendentes, es-
cravos libertos, apesar dos obstáculos enfrentados no 
interior de uma sociedade marcada pela escravidão, na 
qual os indivíduos eram distinguidos pela cor da pele, 
condição social e origem étnica, conseguiram sobre-
viver e, sobretudo, lutaram por melhores condições 
de vida e pela sua liberdade, construíram espaços para 
afirmação de solidariedade e para a manifestação da sua 
cultura e visões de mundo (MATTOS, 2009, p. 215).

No espetáculo que se chama vida, a história de nossos ancestrais 
fortalecem para que se siga na árdua tarefa que é dar vida e visibilidade às 
manifestações culturais de matriz africana na atualidade e, assim, conseguir 
valorizar e perpetuar a herança cultural que nos foi legada.

Conforme a renomada pesquisadora sobre o assunto Petronilha Silva:

Ao dizer africanidades brasileiras estamos nos referindo 
às raízes da cultura brasileira que têm origem africana. 
Dizendo de outra forma, estamos, de um lado, nos 
referindo aos modos de ser, de viver, de organizar suas 
lutas, próprios dos negros brasileiros, e de outro lado, 
às marcas da cultura africana que, independentemente 
da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do 
seu dia-a-dia (SILVA, 2005, p. 155).

Portanto, significa também conhecer e compreender os trabalhos 
e a criatividade dos africanos e de seus descendentes no Brasil, além de 
situar tais produções na construção da nação brasileira. Ademais, entender 
a relevância da valorização da identidade étnico-histórico-cultural do país.

Considera-se, pois, que a construção da identidade nacional 
brasileira perpassa pelas questões de raça e etnia que se deram por causa 
da variedade racial presente no Brasil no século XIX e XX, e sobre o que 
fazer com os ex-escravos integrantes, naquele momento, à categoria de 
cidadãos. Segundo Munanga esta era a problemática para estabelecer-se um 
nacionalismo, em um projeto de modernidade, que teve total influência 
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europeia para pensar as relações raciais. Em uma espécie de salvamento 
para o “problema brasileiro”, tiveram-se as teorias da mestiçagem e 
branqueamento. Conforme Munanga: “[...] o processo de formação da 
identidade nacional no Brasil recorreu aos métodos eugenistas, visando 
o embranquecimento da sociedade” (MUNANGA, 2008, p.15).

Deve-se salientar que, durante os séculos XIX e XX, muitas teorias 
surgiram para justificar a mestiçagem e que com o passar do tempo a 
visão foi sendo modificada. Mas, é necessário que se busque expor a 
relevância desse universo cultural afro-brasileiro.

Neste sentido, busca-se expor um item da cultura afro-brasileira 
que alcançou grande visibilidade no decorrer da história do Brasil e 
também em Cuiabá-MT, que é a capoeira. Mas há muito que se pesquisar 
e registrar sobre essa arte de resistência de origem negra.

Mesmo com o fim da escravidão, os capoeiristas tinham a capoeira 
como uma das formas de manter o ideal de liberdade e resistência tão 
sonhado e buscado por aquelas pessoas, apesar do sofrimento que lhes 
foi imposto, assim como vencer a dominação sofrida pelo poder dos 
brancos europeus e buscar manter sua identidade e suas manifestações 
culturais. Deve-se salientar que o início da história da capoeira no Brasil 
funde-se com a história da resistência dos negros no país.

Segundo contextualizado por Silva:

Todo esse processo de aquisição de conhecimentos e 
de formação de atitude respeitosa de reconhecimento 
da participação e contribuição dos afro-brasileiros 
na sociedade brasileira requer que preconceitos e 
discriminações contra este grupo sejam abolidos, 
que sentimentos de superioridade e de inferioridade 
sejam superados, que novas formas de pessoas negras 
e não negras se relacionarem sejam estabelecidas 
(SILVA, 2005, p. 158).
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Buscando o conhecimento e o reconhecimento das heranças culturais 
de origem africana, foi que ocorreu o levantamento histórico sobre a origem 
da capoeira realizado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), sendo que esse inventário chegou à conclusão que o 
surgimento da capoeira deu-se nos grandes centros, como Salvador (BA), 
Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE), considerados como os maiores centros 
urbanos e locais mais importantes da prática da capoeira. A pesquisa foi 
realizada pelo grupo responsável pela elaboração do Dossiê para o Registro 
da Capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil (IPHAN, 2014).

Após as pesquisas e estudos realizados pela equipe do IPHAN 
sobre a origem e a história da capoeira ao longo da história do Brasil e 
a sua relevância para a valorização, preservação e perpetuação da cultura 
afro-brasileira, recentemente a capoeira foi reconhecida oficialmente pelo 
IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional. Esse reconhecimento está 
relacionado ao papel desempenhado pela capoeira, que simboliza a resistência 
negra no Brasil durante o período da escravidão. Seu reconhecimento como 
patrimônio reforça o valor da herança cultural afro-brasileira.

O seu registro como Patrimônio Histórico Imaterial ocorreu no dia 
21 de outubro de 2008, pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 
do IPHAN. Para a capoeira chegar a esse patamar, só foi possível em função 
da mudança de visão do que era considerado bem material e imaterial no 
Brasil. Para Lima, “a inserção de novos conceitos e valores colaborou para 
modificação das práticas de preservação” (LIMA, 2012, p. 50).

Para chegar ao patamar de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro 
e da Humanidade, a capoeira, que já foi marginalizada tanto pelo governo 
como pela sociedade no passado, teve que passar por longos processos de 
resistência e perseverança até alcançar essa realidade.

Ao longo da história do Brasil, a capoeira foi perseguida e proibida até 
a data de 1º de janeiro de 1942, depois disso, ela deixou de ser criminalizada 
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por não estar citada dentro Código Penal Brasileiro e passou a ser aceita 
nos meios sociais como algo saudável, deixando de ser discriminada e 
vista como coisa de negros.

A capoeira só deixou de ser um ilícito penal em 1º 
de janeiro de 1942, data em que entraram em vigor 
o Código Penal e a Lei das Contravenções Penais, 
que não dispuseram sobre o assunto, decretando, 
implicitamente, a abolitio criminis da capoeiragem 
(TONINI, 2008, p. 91).

Essa arte, que era marginalizada e sofria duras perseguições e 
repressões, hoje faz parte da cultura da sociedade brasileira, tornando-se 
uma arte genuinamente desta terra e praticada por pessoas de todas as 
cores e classes sociais. Dessa forma, o olhar sobre a capoeira modificou-se 
ao longo da história do Brasil.

Em decorrência das mudanças que ocorreram na sociedade bra-
sileira, no passado e na contemporaneidade, a capoeira, com sua musi-
calidade e magia de seus instrumentos, passa a ser admirada e valorizada 
enquanto cultura brasileira ou cultura afro-brasileira.

Uma coisa que chama a atenção é as designações em relação ao 
que é a capoeira. Ao buscar a origem e a história da capoeira no Brasil, 
esbarra-se em uma questão de difícil conclusão. Em relação à origem 
da capoeira, há várias discussões e controvérsias sobre a sua origem 
etimológica, pois, para alguns estudiosos, sua origem é africana e, para 
outros, é brasileira.

Existem várias hipóteses sobre a origem da capoeira, dentre elas: 
segundo Silva, a sua origem é africana, em função da existência de danças 
em algumas regiões da África, assim ela foi introduzida no Brasil pelos 
negros trazidos de Angola na África (SILVA, 2012).
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Para outros pesquisadores, a capoeira é de origem brasileira e está 
relacionada ao mato ralo, “terreno em que o mato foi roçado ou queimado 
para cultivo da terra ou para outro fim” (LIMA, 2006, p. 21).

Ademais, tem os estudiosos que defendem que seu significado tem 
relação com os cestos que os escravos das cidades utilizavam para carregar 
coisas em seu dia-a-dia (SOARES, 1999).

Mas o que deve se levar em consideração é que a capoeira não 
é somente uma luta, um jogo ou dança. Ela deve ser vista como uma 
expressão cultural de origem negra, pois “mantém ligações com práticas 
de sociedades tradicionais, nas quais não havia separação das habilidades 
nas suas celebrações, característica inerente a sociedade moderna” 
(IPHAN, 2014, p. 19).

O romancista e dramaturgo Dias Gomes define-a perfeitamente:

Capoeira é luta de bailarinos. É dança de gladiadores. 
É duelo de camaradas. É jogo, é bailado, é disputa – 
simbiose perfeita de força e ritmo, poesia e agilidade. 
Única em que os movimentos são comandados pela 
música e pelo canto. A submissão da força ao ritmo. 
Da violência à melodia. A sublimação dos antagonistas. 
Na Capoeira, os contendores não adversários, são 
camaradas, não lutam, fingem lutar. Procuram – 
genialmente – dar visão artística de um combate. Acima 
do espírito de competição, há neles um sentido de 
beleza. O capoeira é um artista e um atleta, um jogador 
e um poeta (GOMES apud BARROS, 2006, p. 22).

Hoje, as manifestações de matriz africana como é o caso da capoeira 
estão atingindo patamares antes não imagináveis. Deve-se, no entanto, 
lembrar que nem sempre foi assim! A capoeira já foi considerada coisa 
de negros, “os capoeiras nada mais eram do que negros e mestiços que, 
vivendo à margem da sociedade, excluídos dos direitos sociais de um 
cidadão comum” (CORDEIRO, 2005, p. 209).
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A busca pela valorização da capoeira está ligada também com uma 
forma de resgatar o passado dos negros trazidos para o Brasil e buscar 
sanar uma dívida histórica com a história desses povos, “a importância da 
Capoeira na construção de relações harmoniosas entre diferentes grupos 
étnico-raciais, no combate ao racismo e na socialização de crianças e 
jovens” (LIMA, 2012, p. 89).

A necessidade e a importância do estudo sobre a História do 
negro no Brasil e da História da África devem ser entendidas como parte 
importante na construção da identidade do povo brasileiro e, em particular, 
da população afrodescendente. Entende-se que, por meio dela, resgata-se 
uma dívida histórica no registro oficial daqueles que colaboraram, em 
grande escala, no acúmulo da riqueza nacional decorrente da mistura de 
raças que ocorreu no Brasil.

Nesse cenário contemporâneo, onde as manifestações culturais 
de origem africana ainda não atingiram um nível de igualdade, torna-se 
necessária a busca pelo reconhecimento dos direitos e das contribuições 
culturais, sociais e econômicas dos povos africanos para a formação cultural 
do povo brasileiro. Mostra-se, portanto, essencial para o conhecimento 
e a compreensão de nossa história e de nosso país, expor a relevância da 
cultura afro-brasileira em suas manifestações. No caso aqui tratado, mais 
especificamente, a origem da capoeira em Cuiabá, que, na atualidade, 
ganha relevância ao nível nacional e também internacional.

Uma expressão da cultura de origem africana que, em Cuiabá, 
juntamente com a capoeira também é muito representativa é a religiosidade 
de matriz africana. Ambas unem-se para levar à sociedade uma mensagem 
em busca de paz, harmonia, respeito e valorização.

A Figura 1 representa um momento de união entre as irmandades 
religiosas de matriz africana, o catolicismo e representantes de vários grupos 
de capoeira de Cuiabá, que participaram da terceira edição da Lavagem 
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das Escadarias da Igreja do Rosário e São Benedito no último sábado de 
junho de 2019. Esse acontecimento precede a Festa de São Benedito, que 
ocorre na primeira semana de julho de todos os anos.

Para muitos, é apenas uma apresentação, ou algo parecido. Mas quem 
conhece a história de dominação imposta a essas manifestações culturais de 
origem africana entende a relevância dessa união na atualidade, pois, está 
arraigada no passado, onde ambas eram proibidas e vistas com discriminação.
Figura 1 – Capoeiristas e tamboreiros – 3ª Lavagem das escadarias do Rosário 

e São Benedito 2019 (Cuiabá-MT)

Fonte: Arquivo Particular. Mestre Lindomar (2019).

Tornam-se de suma relevância esses momentos de união entre as 
manifestações culturais para o fortalecimento da cultura afro-brasileira e 
sua perpetuação ao longo da história.

Um item carregado de simbologia neste universo 
cultural de raízes africanas é a religiosidade, tais 
como o candomblé e a umbanda, dentre outros. 
Religiões que eram proibidas até 1988, sendo as 
mesmas liberadas na Constituição Brasileira de 1988 
(SOARES, 2007, p. 134).
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Assim sendo, as manifestações de origem africanas vão se firmando 
e expondo as heranças culturais de seus ancestrais, visto que “a capoeira 
é música, poesia, festa, brincadeira, diversão e, acima de tudo, uma 
forma de luta, manifestação e expressão do povo, do oprimido e do 
homem em geral em busca da sobrevivência, liberdade e dignidade. ” 
(AREIAS, 1983, p. 8).

A capoeira em Cuiabá – MT

Conforme a prática da capoeira foi se disseminando em diversas 
regiões do país, adentrou também o estado de Mato Grosso, onde há vários 
grupos de capoeira de renome nacional e internacional. Entretanto, ao 
dar início à pesquisa de doutorado sobre este tema, em 2014, constatou-
se que nada havia sido escrito, até aquele momento, sobre a história da 
capoeira em Cuiabá, mesmo com a relevância da difusão dessa arte de 
matriz africana na capital e também pelo interior. Isto demonstra o quanto 
esse assunto ainda precisa ser explorado, confirmando o que consta no 
documento do Iphan sobre o inventário para registro e salvaguarda dessa 
manifestação cultural:

É vasto o universo de quem se aventura a pesquisar 
a capoeira. Arte que apresenta registros iconográ-
ficos e documentais desde o século 18, a capoeira 
tem diversas vertentes, ensinadas por mestres, con-
tramestres, professores e instrutores. Além disso, 
cobre um amplo território geográfico que mapeia 
os cinco continentes, uma vez que as rodas de capo-
eira estão difundidas em mais de 150 países (BRA-
SIL, 2014, p. 13).

Seguindo nessa aventura que é pesquisar sobre a origem da 
capoeira em Cuiabá, partiu-se em busca de novos atores e suas histórias. 
Conforme as entrevistas foram realizadas com os primeiros mestres de 
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capoeira de Cuiabá e demais entrevistados foi se descortinando a origem 
da capoeira em Cuiabá e seus difusores até os dias atuais.

As narrativas dos mestres e professores de capoeira de Cuiabá-MT 
revelam o início da trajetória e as dificuldades da capoeira em Mato Grosso, 
como foram as mudanças e permanências sofridas ao longo de sua história 
neste estado e qual é o papel que a capoeira e seus mestres ocupam na 
atualidade (LEME, 2019).

Percorrer e descortinar o universo do início da história da capoeira 
em Cuiabá-MT significa buscar, conhecer e expor as memórias daquele 
que é considerado o principal ator do surgimento da capoeira em Cuiabá, 
o Mestre Edmundo, uma vez que elas estão entrelaçadas:

A capoeira começa em Cuiabá na década de 60, ... um 
dia o Zeno me chamou para ver o irmão treinando, 
eu fui lá e foi quando eu vi a capoeira pela primeira 
vez, o Rochinha treinando sozinho jogando a capoeira 
que deslumbrou imediatamente meus olhos.... Disse a 
ele que eu queria treinar aí ele me aceitou (MESTRE 
EDMUNDO, 2014, apud LEME, 2019).

Conforme as informações do Mestre Edmundo Souza, a capoeira 
em Cuiabá tem sua origem na década de 1960, sendo que ele foi o precursor 
dessa manifestação cultural afro-brasileira (LEME, 2019).

Ele faz um breve resumo do início da capoeira em Cuiabá e o 
primeiro grupo oficial:

Depois de um ano ele me autorizou a trazer mais 
um aluno e eu trouxe o Dalmo comigo que hoje está 
nos Estados Unidos, o Dalmo começou a treinar. E 
depois o Eron e o Sombra. Em mais um ano na volta 
dele de Salvador ele me deu uma incumbência que 
eu já estava pronto para criar o primeiro grupo de 
capoeira em Cuiabá, ele me autorizou a criar e criei o 
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grupo Iúna (MESTRE EDMUNDO, 2014, apud 
LEME, 2019, p. 82).

Nesse fragmento de suas lembranças, tem-se o aparecimento de 
outros dois grandes nomes que integram o início da capoeira cuiabana 
e que são dois ícones até os dias atuais, mestre Eron e mestre Sombra.

Seguindo a trajetória desde o início da capoeira em Cuiabá, 
chegou-se a outro importante protagonista dessa história que é o Mestre 
Eron, que tem sua história de vida ligada à sua história dentro do universo 
da capoeiragem mato-grossense. “Eu comecei na capoeira em 1973. Então 
o que aconteceu ao Zeno, o Rochinha ensinou o Zeno que é irmão dele e 
ele ensinou o Edmundo Souza que foi o meu mestre que é o meu mestre 
até hoje porque o primeiro mestre você eterniza” (MESTRE ERON, 
2013/2014, apud LEME, 2019).

No caminho percorrido pela capoeira em Cuiabá, encontrou-se 
outro pioneiro de destaque nessa arte, o Mestre Sombra, que relatou o 
seu primeiro contato dentro do universo capoeirístico local. E, assim, 
“comecei na década de 1970. Meu mestre foi Edmundo Souza”. Conforme 
sua fala, o seu mestre foi o mesmo de Eron.

Mestre Sombra é um nome de grande relevância na origem da 
capoeira cuiabana. Iniciou a treinar capoeira na década de 1970 com 
o Mestre Edmundo Souza, salientando que ele continua na ativa, seja 
dando aulas ou participando de eventos.

Ao analisar os resultados das entrevistas desses que são os pioneiros 
da capoeira cuiabana, chega-se à conclusão que ela surgiu no cenário 
mato-grossense em 1960 e firmou-se a partir de 1970, fortalecendo-se 
mais no decorrer dos anos.

Outros dois nomes de relevância nesse universo é o contramestre 
Biro e o mestrando Veto, que são muito atuantes no papel de levar a 
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capoeira para outros lugares, não apenas em Mato Grosso, mas para outros 
estados também, dando continuidade à prática dessa arte.

Conforme a fala do contramestre Biro: “em agosto de 1995 foi 
quando eu iniciei na capoeira então no ano que vem se completa 20 anos 
de práticas de capoeira e Edmundo de Souza meu mestre que me iniciou 
na capoeira. Então de lá para cá eu permaneci na capoeira” (PROFESSOR 
BIRO, 2014, apud LEME, 2019, p. 86).

Na tarefa de chegar ao surgimento da capoeira em Mato Grosso e 
seus representantes, buscou-se o mestrando Veto que iniciou na capoeira 
ainda criança, “com cinco anos, quando a minha mãe me colocou para 
treinar capoeira com o Professor Bozó”. Nesse fragmento, o mestrando Veto 
retorna a sua infância e relata o caminho percorrido, de aluno a professor 
de capoeira, hoje mestrando.

Chegou-se, também, a Cristóvão Luiz, atuante no esforço da 
valorização e perpetuação da cultura afro-brasileira na cidade e também 
no estado. A sua proximidade com a capoeira deu-se nos anos de 1990. 
Dentro do cenário dessa arte, que é repleta de simbologia, não se pode 
deixar de falar sobre a Capoeira Angola, pois a capital mato-grossense 
também conta com essa vertente que teve início com o Mestre Olavo e 
sua continuidade contou também com o Mestre Lindomar.

Deve-se observar que uma roda de capoeira não é formada apenas 
por homens, mas também por mulheres.

A relevância da mulher na capoeira

Um fator de grande importância dentro desse universo repleto de 
magia é o papel desenvolvido pelas mulheres na capoeira na atualidade. 
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Depois de muitas lutas e perseverança, as mulheres estão no mesmo 
patamar que os homens.

Essa conquista não foi muito distante, ocorreu na década de 70, 
quando houve uma verdadeira revolução nas Academias de Capoeira, 
com a adesão de centenas de mulheres, principalmente das classes mais 
privilegiadas economicamente. Isto contribuiu para a total integração 
da capoeira na sociedade, apesar de existirem ainda preconceitos que, 
espera-se que ao longo do tempo diminuam, mas há que se continuar 
o processo de resistência em busca dessa vitória e de sua perpetuação 
(BOLA SETE, 2005).

O Mestre Ray Kinté tem um poema que expressa com todas as 
letras a magia do papel da mulher dentro da capoeira:

A capoeira e a mulher estão juntas e de mãos dadas, 
o homem hoje reconhece que a capoeira se completa 
com a mulher dentro dela. Com a mulher na capoeira 
o homem começou a ser mais técnico, e aos poucos 
foi deixando o lado agressivo da arte para mostrar 
a maestria da técnica no jogo. E a mulher mostra 
que é capaz de jogar em igualdade na técnica dentro 
dela, combatendo a força física do homem com a 
técnica do mais fraco fisicamente (MESTRE RAY 
KINTÉ, 2014, apud LEME, 2019, p. 57).

Depois de muitas lutas ao longo do tempo, a força e a resistência 
da mulher tornam-se realidade dentro desse universo que tinha total 
predominância masculina. A beleza e a resistência feminina deixaram a 
roda com mais leveza e magia.

Na atualidade, a capoeira mato-grossense conta com duas con-
tramestras de capoeira, sendo elas, a Contramestra Tati (Candeias) e a 
Contramestra Coral (Aldeia de Bambas).
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A contramestra Coral relatou que teve seu início na capoeira em 
agosto de 1986 em Cuiabá com o Mestre Rayovac. Já a contramestra Tati 
iniciou em 1988 na cidade de Salinas – MG.

Ao narrar suas memórias, a professora Coral conta como foi que 
teve seu primeiro contato com a capoeira; deixa claro que foi por conta do 
acaso e, em sua fala, percebe-se que foi paixão à primeira vista, notando-se 
ainda que essa paixão só foi aumentando no decorrer de sua história de 
vida no universo da capoeira e em sua vida pessoal ao falar sobre o seu 
casamento com o Mestre Rayovac e a vivência pessoal dentro e fora das 
rodas capoeira.

Deve-se salientar que tanto em Cuiabá como no interior do estado 
tem aumentado o número de integrantes femininas nos grandes grupos de 
capoeira. Portanto, percebe-se que os grupos estão valorizando e incentivando 
os eventos onde as mulheres são as protagonistas das rodas e, assim, cada 
vez mais, valorizando o poder feminino em todas as instâncias da sociedade. 
Assim, conforme as mulheres foram adentrando esse universo, as rodas de 
capoeira foram ganhando novas formas e dimensões.

A capoeira, a Federação e o Fórum mato-grossense de capoeira

A capoeira mato-grossense conta com dois instrumentos para o 
auxílio de sua expansão, a Federação Mato-grossense de Capoeira (F.M.T.C.), 
responsável pela regulamentação e pelas competições, e o Fórum de 
Capoeira, a quem cabe o papel de fomentar e valorizar a capoeira e o saber 
dos mestres de capoeira de Mato Grosso.

A Federação Mato-grossense de Capoeira foi criada em 13 de maio 
de 1998, com a finalidade de reivindicar, fiscalizar, organizar, regulamentar, 
administrar e representar a Capoeira nas competições oficiais de capoeira no 
Estado de Mato Grosso e fora dele. Tem como objetivo, ainda, o incentivo ao 
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estudo, pesquisa, difusão, apoio e fomento ao seu desenvolvimento cultural, 
como forma de lazer e na formação e aperfeiçoamento profissional dos 
instrutores e treinadores desportivos dessa modalidade (F.M.T.C., 2006).

Os grupos fundadores da Federação foram: “Associação de 
Capoeira Lídio Filho, Associação de Capoeira Chibata, Associação 
Capoeirística de um povo Afro Capoal e Associação Afro Cultural de 
Capoeira” (F.M.T.C., 2013).

A F.M.T.C. é organizada e orientada segundo o Parágrafo 3º 
- Nos termos definidos pelo Art. 16 da Lei 9.615 de 24/03/98 e do 
Art. 20 do Decreto 2.574 de 29/04/98, as atribuições e competências 
da mesma serão definidas por este Estatuto e pelo Regimento Interno. 
Além disso, tem como representante oficial em todas as instâncias seu 
presidente, eleito e com mandato de quatro anos, sendo que ele conta 
com o auxílio na administração da diretoria, que conforme o Artigo 76 
do Estatuto da F.M.T.C. é composta pelo Diretor de Finanças, Diretor 
técnico e Secretário Geral.

A atuação da Federação será em conjunto com a Confederação 
Brasileira de Capoeira na formação e qualificação das profissões pertinentes 
ao desporto da capoeira. Outra função da Federação é o incentivo à 
pesquisa, visando, dessa maneira, ao conhecimento científico sobre as 
origens da capoeira no Brasil e em Mato Grosso. Em decorrência do 
estudo sobre a capoeira, a intenção é que, com o conhecimento, venha 
também a busca pela valorização e expansão dessa cultura e que sua 
tradição seja perpetuada ao longo dos anos.

Cabe também à Federação a autorização e legalização para o 
funcionamento de locais destinados ao ensino e aprendizagem de capoeira, 
conforme é explicitado em seu Estatuto no “artigo 4º. As regras para 
ministrar aulas de capoeira são necessárias e estão expostas em seu artigo 
6º. O ensino e aprendizagem de capoeira têm que ser estruturados 
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sistematicamente como qualquer outra disciplina ou atividade física, 
uma vez que se faz necessário ter profissionais qualificados para o seu 
desenvolvimento”.

A Federação buscou a padronização do uniforme tanto da Capoeira 
Regional quanto da Capoeira Angola, colocando, assim, fim a uma grande 
diversidade de uniformes e cores. Dessa forma, cada grupo tem a sua 
logomarca definida e reconhecida pela comunidade capoeirista.

Outro item de fundamental importância dentro do universo da 
capoeira é a questão da graduação. A regulamentação sobre o sistema de 
graduação oficial faz-se necessária em decorrência da grande diversidade de 
sistemas de graduação dentro da capoeira. A unificação e a padronização 
fazem-se necessárias para que não existam diferenças em relação à graduação 
dos capoeiristas entre regiões ou mesmo no âmbito do país.

Segundo o artigo 38 do Estatuto, cabe ao Mestre de cada grupo 
orientar e fiscalizar o trabalho desenvolvido por seus integrantes: “O 
mestre será responsável pelo trabalho de seus Contramestres, Instrutores, 
Monitores e Formados, os quais não poderão ter menos de 18 (dezoito) 
anos” (F.M.T.C., 2013).

As competências da Federação estão descritas no artigo 43 de seu 
estatuto. Deve-se deixar claro que a Federação não tem uma fonte de renda 
própria, sendo assim, ela necessita de apoio para realizar as suas funções.

A análise deixa exposto que para que a Federação Mato-grossense de 
Capoeira consiga atingir suas metas, seria necessário que todos os capoeiristas 
se filiassem e contribuíssem com o fortalecimento e a valorização dessa 
instituição, sendo que, dessa forma, estariam fortalecendo a si mesmos 
e ao seu grupo.

Enquanto a Federação Mato-grossense de Capoeira é o órgão 
responsável pela parte de competição da capoeira, o Fórum de Capoeira de 
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Mato Grosso veio para suprir e fomentar o lado cultural e a salvaguarda, 
tanto da roda de capoeira como do ofício dos saberes dos mestres de 
capoeira de Mato Grosso. O Fórum visa à expansão, valorização e 
perpetuação da capoeira na atualidade e no futuro e tem como objetivos a:

Realização de encontros periódicos, em parceria com 
universidades, para discutir questões importantes da 
comunidade da capoeira. O objetivo do Fórum é 
estimular o encontro dos mestres com os estudiosos 
da capoeira. É notório que alguns mestres de 
capoeira possuem saber acadêmico, mas não é o 
caso da maioria. Espera-se, portanto, integrar a 
tradição oral ao ambiente de pesquisa acadêmica 
(IPHAN, 2014, p. 96).

Dentro dessas perspectivas, o Fórum de Capoeira de Mato Grosso 
foi criado em 22 de julho de 2012, com o objetivo de elevar a capoeira 
e fazer com que ela atinja espaços cada vez maiores e de buscar que essa 
arte cultural seja amplamente conhecida, valorizada e reconhecida como 
uma manifestação cultural afro-brasileira (LEME, 2019, p. 103).

O Fórum visa beneficiar o coletivo e não apenas o individual 
e, principalmente, expor à sociedade as contribuições do Fórum para 
o fortalecimento e expansão da capoeira em Mato Grosso, além é claro 
da implantação de políticas públicas voltadas ao fomento dos grupos de 
capoeira de Mato Grosso.

Outro papel do Fórum é o fortalecimento e valorização dos 
saberes dos mestres pioneiros e o reconhecimento deles, fazendo-o por 
meio da valorização da capoeira e dos mestres, expondo a trajetória da 
capoeira ao longo da história do Brasil, assim como em Mato Grosso. 
Esse processo é lento e árduo, de modo que não se pode esperar grandes 
avanços em curto prazo.
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O Fórum serve como um meio de conciliação e não de disputa 
entre os grupos de capoeira de Mato Grosso, constituindo-se em 
momentos de encontros e discussões visando ao fomento e à expansão 
dessa manifestação cultural para que tenha aceitação e visibilidade que se 
tem na contemporaneidade.

Ao analisar as narrações dos entrevistados em relação ao Fórum, 
conclui-se que eles demonstram a relevância dele para o fortalecimento 
e valorização da capoeira angola e regional e também dos mestres 
de Mato Grosso.

Dessa forma, o papel do Fórum dentro do estado de Mato Grosso é 
fundamental para que o processo de salvaguarda da capoeira seja efetivamente 
realizado e que suas ações surtam efeitos, devendo ocorrer o fortalecimento 
dos saberes dos mestres e a exposição desses saberes para sociedade em 
geral, não apenas ao mundo da capoeiragem.

A busca do coletivo e não do individualismo deve permear a 
visão dos integrantes do mundo da capoeira e olhá-la como integrante do 
movimento de resistência de uma ancestralidade negra e escrava no Brasil. 
Deve-se, dessa forma, resgatar a memória coletiva e histórica do passado 
dos escravos no Brasil, para que esse passado não seja esquecido e não se 
perca no tempo.

No decorrer da pesquisa, foi se firmando a percepção da força, a 
paixão e a magia que existe dentro desse universo de origem negra e que 
integra a cultura afro-brasileira. A capoeira está impregnada de uma energia 
positiva e os mestres mato-grossenses são pessoas que vivem a capoeira na 
sua essência e com muito axé.

A magia da roda de capoeira está impregnada em nossas raízes e 
a simbologia da musicalidade é algo inexplicável. Só quem participa ou 
convive nesse universo repleto de simbolismo e ancestralidade pode tentar 
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explicar.  São segredos e significados de cunho sagrado, onde a 
força do momento se sobressai. É uma energia transcendente que leva à 
reflexão do que é a cultura afro-brasileira e quem foram nossos ancestrais 
dentro desse universo cultural.

Considerações Finais

No mundo contemporâneo, onde as mudanças vêm ocorrendo 
em todas as áreas do conhecimento, a sociedade brasileira passa por 
transformações significativas relacionadas às questões do que é ser afro-
descendente. A valorização e aceitação da cultura afro-brasileira vêm 
crescendo e sendo fortalecidas, como é o caso da capoeira e demais 
heranças africanas que fazem parte da cultura brasileira.

Olhar para a capoeira por meio de uma concepção acadêmica 
demonstra sua relevância e importância atual, além de despertar para 
o fato de que a capoeira, enquanto cultura brasileira de origem negra, 
possui uma diversidade de histórias que a memória de seus mestres 
e seguidores, muito além de qualquer fonte oficial, pode muito bem 
alcançar, compreender, representar e ressignificar. Isso vem possibilitar 
à sociedade em geral a oportunidade de compreender sua trajetória 
histórica e os significados político-sociais que foi obtendo, valorizando 
seus fundamentos, suas tradições e a vastidão de saberes e práticas que 
carrega em seu bojo.

Essa prática assume importância especial enquanto instrumento 
educacional de conscientização e desenvolvimento da criticidade 
em crianças e jovens, seja em escolas formais, seja nos ambientes de 
educação não-formal, tais como o espaço de uma roda de capoeira, 
com suas cantigas, gestualidades, histórias, tradições, poesias, segredos, 
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mandingas e magias, em que corpo e espírito fundem-se e jamais podem 
ser concebidos em separados.

Depois de realizar as entrevistas e fazer o cruzamento delas, chegou-
se à conclusão que os pioneiros dessa manifestação cultural foram: o mestre 
Edmundo Souza, Eron e Sombra.

Percebe-se que, no estado de Mato Grosso, o processo de aceitação 
da capoeira foi como ocorreu em outros estados brasileiros. É de suma 
relevância expor que a capoeira em Cuiabá também era estigmatizada 
como em outras cidades brasileiras. Os capoeiristas cuiabanos não tinham 
total liberdade de expressão, pois a capoeira não era vista como as demais 
representações culturais. Como uma manifestação cultural de origem 
negra, passou por perseguições e devido às lutas e à persistência de seus 
praticantes, ela foi se firmando e conquistando o seu espaço na sociedade 
cuiabana e, aos poucos, foi se expandindo para o restante do estado.

Finaliza-se este capítulo afirmando que a capoeira, ao longo 
dos últimos anos, conquistou espaços nacionais e mundiais, sendo hoje 
reconhecida e propagada enquanto prática nacional de proporções globais, o 
que levou o governo federal a registrar sua prática e manifestação enquanto 
patrimônio cultural imaterial brasileiro, em especial a roda de capoeira e 
os saberes dos mestres.

Ficou evidente que, apesar da capoeira mato-grossense ter ganhado o 
mundo através de seus mestres, essa manifestação cultural constitui um 
campo enorme para ser pesquisado e levado ao conhecimento da popu-
lação em geral.

A principal recomendação é que outros mestres, professores e 
alunos, devem ser ouvidos, possibilitando novos olhares e novos pontos 
de vistas, a partir dos quais a história da capoeira em Cuiabá poderá ser 
cada vez melhor contada, revelada, desvelada, abrindo espaço para que 
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outros sujeitos tenham oportunidade de contar o que e de que forma 
perceberam essa história, o que não inviabiliza a história aqui contada, 
mas a amplia e a enriquece.
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o Patrimônio histórico de rondonóPolis na 
cartografia da contemPoraneidade

Jocenaide Maria Rossetto Silva

Introdução

Enquanto na região dos rios PoguboCereu (São Lourenço) e rio 
Pogubo (Vermelho) não havia estradas e os postos indígenas e telegráficos 
eram instalados, nos jornais de Mato Grosso, encontram-se as notícias das 
embarcações que os percorriam, além dos rios Ikuia Pá (Cuiabá), Paraguai 
e outros. Trata-se da lancha Rosa Bororo do Serviço de Proteção ao Índio 
- SPI, da lancha Nilo Peçanha, da lancha 13 de Junho, da lancha Piavore 
e da lancha rio Cuiabá, entre outras.

Nas vias fluviais pelo Oceano Atlântico, a rota integrava 
o rio do Prata, o rio Paraná (Grande), o rio Paraguay; o 
rio Cuiabá (Cuyapá) e o rio São Lourenço (Porrudos); 
sendo que pelos seus afluentes se atingia os mais 
recônditos territórios indígenas do alto pantanal, como 
é o caso da Nação Bororo no rio Vermelho (Pogubo) 
e outros da região. (SILVA, 2019a, p. 11)

Nos primeiros tempos da República brasileira, foi valorizada a 
cartografia antiga que reportava ao Sertão. Os militares copiaram mapas, 
produziram fotografias, desenhos e filmes com o propósito de registrar 
os cotidianos e divulgar os trabalhos que vinham realizando para manter 
as divisas do país e ampliar a rede de comunicação por meio das linhas 
telegráficas. Os jornais de São Paulo e Rio de Janeiro que noticiavam o 
Sertão anunciavam, entre outros assuntos de interesse público, os horários 
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das chegadas e saídas dos trens, o nome de alguns passageiros e as 
motivações das viagens1.

Rondon reconhecia o poder persuasivo da imagem 
para divulgação dos trabalhos da Comissão, 
encaminhando aos seus superiores e às autoridades 
políticas relatórios ilustrados com centenas de 
fotografias, que registravam as construções das linhas 
telegráficas e as relações estabelecidas com os diversos 
povos indígenas encontrados. Já as apresentações 
públicas dos filmes feitos pelo Major Reis, e os artigos 
publicados nos principais órgãos de imprensa do 
país, tinham como objetivo estratégico alimentar 
o espírito nacionalista na sociedade civil brasileira, 
principalmente junto à uma elite urbana sedenta por 
imagens e informações sobre o desconhecido sertão 
brasileiro, aos seus olhos ainda exótico e inexplorado. 
(Comissão Rondon: Pacificação, integração e 
nacionalismo. Disponível em http://povosindigenas.
com/comissao-rondon. Acesso em 19 mar. 2017.)

No final de julho de 1920, Rondon fez conferências2 no Teatro 
São Pedro, em São Paulo e em Piracicaba, tratando do pantanal, da 

1 Quando Rondon já era General e Diretor de Engenharia do Ministério da Guerra, as 
suas viagens do Mato Grosso ao Rio de Janeiro eram detalhadas nos jornais. Nessas 
oportunidades, percorria por via fluvial o trecho Cuiabá – Porto Esperança e, deste, 
seguia de trem até a Estação da Luz em São Paulo, indo, dali, para a Estação Central 
no Rio de Janeiro usando o “nocturno” que parece ser um trem de segunda classe; 
já em outras ocasiões, valia-se do “trem de luxo”. Neste caso, os registros deram-se 
por exemplo quando participou do XX Congresso Internacional de Americanistas 
(01/02/1920) e da audiência com o Presidente da República, dia 18 de fevereiro, 
para comunicar que havia encontrado no pantanal de São Lourenço uma mina de 
sulfureto de ferro; bem como da audiência com o Ministro da Agricultura para tratar 
do Serviço de Proteção ao Índio-SPI. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 28 de março 
de 1920. Edição 07698 (1).

2 Conferencia realizada no Teatro S. Pedro, dia 31 de julho de 1920, ás 15 horas. 
Concluída a primeira etapa da agenda oficial, seguiu viagem pelo trem “nocturno 
de luxo”, da capital federal, o Rio de Janeiro, em 30 de julho, chegando pela manhã 
na Estação da Luz em São Paulo com uma comitiva: o deputado federal por Mato 
Grosso, Dr. Annibal de Toledo e o Dr. Horta Barbosa, diretor do Serviço de Pro-

http://povosindigenas.com/comissao-rondon
http://povosindigenas.com/comissao-rondon
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pecuária e da malha férrea no Brasil com destaque para o Mato Grosso, 
sendo que elas foram intituladas “Mato Grosso: o que ele nos oferece e o 
que espera de nós”. Nas duas cidades, foi exibido o filme De Santa Cruz, 
produzido entre os anos de 1912 e 1917, pelo fotógrafo e cinematógrafo 
da Comissão, o Major Luiz Thomas Reis. No filme, as três últimas partes 
compreendem os rituais e festas bororo, sendo que, no Jornal do Brasil, 
foi mencionado o “povoado indígena Rondonópolis”.

O film traz á evidencia os aspectos bizarros do sertão, 
as dificuldades de navegação nos rios, os perigos das 
caçadas de onças, as curiosidades totalmente inéditas 
das dansas e ceremonias dos índios bororós, ritos 
funerários, festa do jure, espécie de comemoração da 
primavera, etc.

O film é primorosamente montado e a cada momento 
provoca grandes aclamações. Estas subiram de ponto 
quando appareceu na téla o povoado indígena, hoje 
muito florescente, ao qual os habitantes reconhecidos 
ao patrocínio do Sr. General Rondon deram o nome 
de Rondonópolis. (Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 
07 de agosto 1920. Edição 00218 (2), p. 09. Dis-
ponível em http://memoria.bn.br. Acesso em 15 de 
março de 2017).

teção aos Índios – SPI acompanharam a comitiva, bem como, o Capitão Amilcar A. 
B. de Magalhães (Chefe do escritório Central da Comissão das Linhas Telegraphicas 
e Estratégicas de Mato Grosso e Amazonas), Capitão Tiburcio Cavalcante (ajudante 
da Comissão), Dr. Luiz Horta Barbosa, capitão Francisco Jaguaribe Gomes Mattos 
(Chefe da secção de Cartographia), 1º Tenente Firmino Moraes Carneiro (ajudante de 
Ordens), Dr. Alfredo Mavignier (Secretário da Câmara Federal ). Na ocasião outros 
municípios foram visitados de 01 a 05 de agosto, utilizando-se das estradas de rodagem 
e das vias férreas. Dia 01 de agosto, deslocaram-se com quatro carros para Santos, onde 
visitaram vários locais com destaque para o frigorifico Santista; dia 02 visitaram em 
Ozacco o frigorifico Continental; dia 03 às 19h, seguiram para Ribeirão Preto para 
visitar a lavoura de Altino Arantes; Dia 04 de agosto o General Rondon proferiu uma 
Conferencia (improvisada) em Piracicaba. Dia 05 de agosto retomaram o “Nocturno 
de luxo da Companhia Mogyana” e chegaram ao Rio de Janeiro pela manhã.

http://memoria.bn.br
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Anteriormente ao período contemplado neste artigo, que con-
sidera-se contemporâneo, as pesquisas arqueológicas às margens dos 
rios Vermelho e São Lourenço remontam à presença humana há mais 
de 10.000 a.C., Vialou et. alii (2006; 2013), sendo que, no final do sé-
culo XIX e início do XX, o povo Bororo, conforme os registros de Silva 
(2013) em sua tese de doutorado3, tradicionalmente habitava o local em 
concomitância às famílias não índias.

A mesma pesquisadora, Silva (2019a, 2019b, 2019c), identifica 
as familiais não índias na região, trata-se dos Lopes Esteves, dos Rodri-
gues e Pinto de Mattos, entre outras famílias que requereram terras ao 
governo do Estado, antes de 1915, quando foram definidos dois mil 
hectares ao patrimônio do Povoado Rio Vermelho, atual município de 
Rondonópolis, MT.

A pesquisa foi realizada em fontes primárias e secundárias, dentre 
estas Tesoro (1993), Cury (1973) e Silva (2019b, 2019d, 2017 e 2016) e 
outros, inclusive referenciando a pesquisa na obra de Romancini (2005). 
Foram coletados depoimentos conforme orientações de Ferreira e F 
(1998) e utilizadas fotografias em sua maioria dos acervos do Núcleo 
de Documentação Histórica Otávio Canavarros – HIS/UFMT, que faz 
a guarda de uma Coleção de Fotografias Históricas de Rondonópolis, que 
permite o estudo imagético da urbanização da cidade. São imagens aéreas 
e terrestres. Sobre o uso dessas fontes trabalha-se com os pressupostos de 
Kossoy (2007; 2002 e 2001).

Silva (2019b, 2019d, 2017, 2016) destaca que o início das 
construções das estradas, o campo de pouso e a criação do Correio Aéreo 
Militar data da década de 1930, sendo Rondonópolis integrado à rota em 

3 Mapas das terras Bororo poderão ser encontrados nos anexos da tese de SILVA, 
Jocenaide M. R. Do museu como espaço ao museu como lugar de múltiplas 
interlocuções: os Museus Universitários e as Coleções do Povo Bororo. São Paulo, 
2013. Tese (Doutorado em História Social) PUC-Perdizes.
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1938. Os aviões particulares também circulavam na região, valendo-se dos 
campos de pouso de Alto Coité, próximo aos garimpos de Poxoréo e outro 
na região do município de Guiratinga; além daqueles que foram sendo 
construídos nas fazendas nas décadas seguintes, como é o caso do campo de 
pouso da Fazenda Velha em Rondonópolis, que existiu na década de 1970.

Em 19184, o Deputado Estadual Major Octávio Pitaluga, que 
fora agrimensor da Comissão Rondon, planejou o traçado urbano de 
Rondonópolis. Nos estudos de Demamann (2011) e Araújo e Nardes 
(2017), consta que o traçado estendia-se da rua Marechal Rondon até 
a Presidente Kennedy e da rua D. Pedro II até a Floriano Peixoto; anos 
mais tarde, em 1948, com a criação das colônias agrícolas e a chegada de 
imigrantes, o perímetro urbano de Rondonópolis foi revisado e ampliado 
por Domingos de Lima. Em tais projetos, a atual Praça dos Carreiros 
tornou-se o limite entre a área urbana e rural, circundado pelas ruas, cuja 
construção gerou transtorno àqueles que estavam no percurso, visto que 
algumas casas precisaram ser demolidas.

Pela Resolução Estadual n.º 814, de 08 de outubro 1920, foi criado 
o Distrito de Paz Rondonópolis (ex-Povoado Rio Vermelho) e anexado ao 
município de Cuiabá. Pelo documento, foi oficializada a mudança do nome 
do Povoado Rio Vermelho para Rondonópolis, seguindo como distrito de 
Cuiabá até 19385 quando se tornou distrito de Poxoréu; por fim, novas 
alterações políticas e administrativas foram sendo realizadas no contexto 

4 Decreto Lei n.º 395 de 10 de agosto de 1915 - estabelecia uma reserva de dois mil 
hectares para o patrimônio da povoação do rio Vermelho.

5 Decreto-lei Estadual n.º 208, de 26-10-1938 -são desmembrados do município de 
Cuiabá os distritos de Poxoréo, Coronel Ponce, Ponte de Pedra (ex-Serra da Jibóia) 
e Rondonópolis, para constituir o novo município de Poxoréo. O Decreto-lei acima 
citado altera a denominação dos distritos de Aldeia e Serra da Jibóia, respectivamente, 
para Alegrete e Ponte de Pedra.
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de ocupação do Centro Oeste, desdobrando-se na emancipação e criação 
do município de Rondonópolis6 em 1953.

Neste artigo pautado em Certeau (2002), Le Goff (2003), Ko-
selleck (2006), enfoca-se a memória e a história veiculada ao Patrimônio 
Histórico e Cultural de Rondonópolis, sendo que este traduz-se nas prin-
cipais edificações existentes na atualidade e que remetem à Cartografia 
Contemporânea da cidade.

Na primeira parte do artigo, trata-se das fazendas mais antigas, 
a Fazenda Boa Vista, de propriedade da Família Rodrigues, e a Fazenda 
Velha, que foi do Marechal Rondon, cujas casas das sedes ainda resistem 
ao tempo e às mudanças propiciadas pela chegada do novo, do moderno 
e das inovações tecnológicas nas construções. Aborda-se também os 
moradores ribeirinhos que se fixaram nas imediações do rio Vermelho 
antes do quadrilátero planejado por Octávio Pitaluga, portanto a região 
do primeiro hospital, do atual Casario e Parque das Águas, Banco da 
Terra, Padaria do Duti e residências.

Na segunda parte do artigo, segue-se a montante do córrego 
Arareau, pelas terras de “herança do Pitaluga”, conforme consta nos 
arquivos do Instituto de Terras de Mato Grosso-Intermat (2017). Busca-
se perfazer o percurso pela primeira rua do Povoado, a Av. Marechal 
Rondon, desde a esquina com a Rua Floriano Peixoto até a Rua D. Pedro 
II, seguindo pelo quadrilátero desenhado por Octávio Pitaluga.

Na terceira parte, ainda no mesmo quadrilátero, retorna-se ao 
Centro da Cidade onde os padres franciscanos construíram a Igreja Matriz 
Sagrado Coração de Jesus, as Irmãs Catequistas Franciscanas construíram 
a Escola com o mesmo nome e o Estado construiu a Escola Estadual 
Major Octávio Pitaluga; bem como o prédio da Prefeitura Municipal, 

6 Lei Estadual n.º 666, de 10-12-1953, sendo desmembrado do município de Poxoréo 
foi elevado à categoria de município com a denominação de Rondonópolis.
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que, mais tarde, tornou-se a Câmara Municipal e, atualmente, é o Museu 
Rosa Bororo; a Delegacia de Polícia, atual agência dos Correios e, por fim, 
o campo de futebol que, na atualidade, é a Praça Brasil.

O percurso permite-nos indiciar os relacionamentos entre pessoas 
que requereram terras do governo estadual e fundaram fazendas em 
terras bororo, sendo que estas no lapso de meio século deram origem 
ao município de Rondonópolis. Portanto, neste artigo, registram-se os 
efeitos da imigração em terras bororo, as transformações e permanências 
da paisagem e da cultura em uma cidade que surgiu de três fazendas, as 
quais foram circundadas por colônias agrícolas a partir do final da década 
de 1940, que alimentaram o princípio da urbanização e mantêm-se nessa 
parte da cidade que entende-se ser o Centro Histórico.

Corredor Histórico: Da Fazenda Boa Vista, Fazenda Velha e Ribeirinhos 
Até a Rua Floriano Peixoto

A linha telegráfica de Cuiabá a Corumbá teve, no rio São Louren-
ço, o estabelecimento de uma Estação Tronco. A obra do trecho Rio São 
Lourenço-Coxim foi construída com a ajuda do povo Bororo, coordenado 
pelo chemejera (Chefe) OarineEcureu, também conhecido por Índio Ca-
dete, da aldeia Kejare, localizada no atual município de Rondonópolis, à 
margem direita do rio Vermelho (Pogubo), nas imediações do encontro 
com as águas do ribeirão Ponte de Pedra.

O contato interétnico no período e no município em estudo ainda 
é uma lacuna na historiografia mato-grossense, contudo esta pesquisadora 
vem investigando os relatórios das Comissões da Linhas Telegráficas de 
Mato Grosso, os arquivos documentais do Serviço de Proteção ao Índio-SPI 
e analisando o livro “Rondon conta sua vida”, uma publicação póstuma, 
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organizada por Esther Viveiros, na qual se compreende parte da história dos 
sujeitos partícipes da História de Rondonópolis no início do século XX.

Anteriormente à criação do Povoado Rio Vermelho e, mesmo 
depois que este começou a ser organizado, estava e permanece o povo 
Bororo. As aldeias antigas7 foram se refazendo, mudando de lugar e, por 
fim, agrupadas em Terras Indígenas delimitadas pelo Governo Federal. 
A partir de 1902, há registros da fixação dos primeiros moradores não 
índios8, os quais começaram a povoação do local e os pedidos ao estado 
para legitimar as terras ocupadas. Deste esforço, foi promulgado o 
Decreto-Lei nº 395, de 10 de agosto de 1915, determinando 2.000 
hectares ao Povoado Rio Vermelho. Anos mais tarde, as propriedades 
foram recenseadas pelo Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio 
(Figura 1), cujo documento mostra, na região considerada de Cuiabá, 
alguns dos primeiros moradores e as terras vinculadas a eles.

As famílias dos goianos que se fixaram desde 1902, no encontro 
do rio Arareau com o rio Pogubo, sofreram com doenças epidêmicas; 
por volta de 1918/1919, ficaram insatisfeitas com a troca do nome do 
Povoado Rio Vermelho para Rondonópolis e, também, com o projeto 
e obra urbana realizados pelo Deputado Major Octávio Pitaluga. Esses 
parecem ter sido os fatores que provocaram as mudanças para outras 

7 CURY (1973), aldeias Pobore, Quejare, Meduro, Poroxo, Piebaga, Perigara, Miao 
Paro, Jarudore e outras; além das colônias Tereza Cristina, Simão Lopes e Santa Isabel.

8 CURY (1973), Luiz Esteves Rodrigues dos Santos, Manoel Conrado dos Santos e 
sua esposa Domingas e os filhos: João, Manoel, Jeronimo, Raimundo, Germano, 
Vicência, Horácio e Benedita. Posteriormente chegou José Rodrigues dos Santos 
irmão de Manoel. Nasceu no povoado o menino Antônio Rodrigues dos Santos em 
03/01/1903. Mais tarde, em 1906, chegaram outros parentes: Gertrudes Rodrigues 
dos Santos, o professor João Caetano Ferreira, além de outras pessoas. Os filhos de 
José Rodrigues eram: José, Isaias, Jeronimo, João, Luis, Maria, Pedro, Felisbino, 
Isordina e Isabel. Outros nomes citados: Hibrisido Rodrigues dos Santos, Eduardo 
e Moises Rodrigues dos Santos. Em 1907 chegam José Furtado, Manoel Lopes da 
Silva, Fermino Rodrigues dos Santos, Gregório Rodrigues dos Santos, Maria Rosa 
Barbosa; Marculino Delgado, João Lucas Evangelista. Em 1915 Jerônimo Lopes 
Esteves, Manoel Lopes da Silva e familiares.
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localidades da região, Poxoréu, Guiratinga e fazendas relativamente próximas 
ao Porto de travessia da balsa e ancoragem da lancha Rosa Bororo e outras, 
no rio Pogubo (Vermelho).

No caso, os familiares de José Rodrigues deslocaram-se 40 km, para 
a sede da Fazenda Boa Vista, localizada nas imediações da “cabeceira do 
almoço”, ponto de parada dos tropeiros que percorriam a estrada que ligava 
a Povoação Indígena Bororo no rio São Lourenço aos garimpos de Poxoréu.

No “Recenseamento das propriedades do Mato Grosso (1920)” 
é possível verificar-se os nomes dos proprietários e as indicações das 
propriedades da região naquele período (Figura 1). Sendo que esse 
documento histórico é de significativa importância para a História local, 
especialmente no que se refere à ocupação das terras bororo pelo imigrante.

Figura 1 - Recenseamento das propriedades do Mato Grosso (1920). 
Delimitação da área: Rondonópolis e imediações

Proprietário Propriedade
Jorge Cure Muce Santa Cruz

José Rodrigues dos Santos Bôa Vista
Virgilio Lucas Evangelista Cachoeirinha

Francisco Lucas Evangelista Santo Antônio
Otávio Pitaluga Tadarimana

José Francisco Dias Bajarra
General Rondon Jorique

Romão Pereira dos Santos Tadarimana
Jeronymo Lopes Esteves fazendaArarião
Miguel Lucas Evangelista Anhumas

Joaquim Fernandes Cesário e
Antonio Fernandes de Souza

Barreiro

Maximino José de Carvalho Lageado

Fonte: Ministério da Agricultura, Industria e Commercio. Directoria 
Geral de Estatistica. Recenseamento do Brazil. Realizado em 01 de 
setembro de 1920. Relação dos proprietários dos estabelecimentos 
ruraes recenseados no Estado de Matto Grosso. Rio de Janeiro: TVP 
da Estatistica, 1920.
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A Fazenda Boa Vista, atualmente, é o distrito Boa Vista e pertence 
ao município de Rondonópolis. Na casa nova construída em adobe (Figura 
2) como era feita à época, o patriarca fez um “cômodo” a mais para dar 
continuidade às aulas da “Escola Mixta” criada em 1915, que vinham 
sendo ministradas pelo primeiro professor nomeado, Odorico Leocádio 
da Rosa, exonerado em 1917 e substituído por Salvador Teixeira, que 
assumiu as aulas, mas não as ministrava. Esse fato fez com que o “Inspector 
Escolar do Rio Vermelho”, José Rodrigues dos Santos, se deslocasse 
para Cuiabá, levando cartas denúncias em mãos ao órgão regulador de 
instrução do estado e cuidasse para publicá-las nos jornais9 da capital.

Figura 2 - Moradia da Família Rodrigues e Sala da  
Escola Mixta, na Fazenda Boa Vista

Fonte: Foto de Lisa de Oliveira (2017).  
Acervo da pesquisadora.

Um século depois, constatou-se com a pesquisa realizada, que, 
além da sala de aulas que funcionou na mencionada edificação, ainda 
existem, na Fazenda Boa Vista, restos de madeiras de cercas, rodas d’água 
e outros objetos antigos. Tais bens históricos permanecem sem catalogação 

9 Republicano (MT). Cuyabá, 16 set. 1917. Ano 1917\Edição 00080 (1). P.2. Disponível 
em http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=765538&pesq=Oct%-
C3%A1vio%20Pitaluga&pasta=ano%20192. Acesso em 10 set. 2017. 
O Matto-Grosso (MT). Cuyabá, 25 nov. 1917. Ano 1917\Edição 01454 (1). P. 03. 
Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib= Acesso em 
10 set. 2017. 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=765538&pesq=Oct%C3%A1vio%20Pitaluga&pasta=ano%20192
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=765538&pesq=Oct%C3%A1vio%20Pitaluga&pasta=ano%20192
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib
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e não foram tombados para o Patrimônio Cultural do Município de 
Rondonópolis até o momento da elaboração deste artigo.

Silva (2016) apresenta um mapa (Figura 3) das propriedades baseado 
em dados parciais do Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, 
mencionando a regularização de algumas terras a partir de 1924.

No documento em análise, observa-se, seguindo pela esquerda, a 
montante do rio Vermelho e Córrego Arareau: em 10 de maio de 1924, a 
Fazenda Santo Antônio do Rio Vermelho de João Lucas Evangelista com 
área 5.083,2532 hectares; em 21 de outubro de 1950, Gleba Rio Vermelho 
em nome de Odete Moreira de Figueiredo, com área de 6.865,00 hectares; 
a Herança do Pitaluga (Rondonópolis) sem data e dimensões. Seguindo pela 
direita do Córrego Arareau, o registro do Lote Porocho em nome de Leonel 
Velasco com 4.335 hectares, sem data. E à direita do rio Vermelho, consta 
o Lote Buriti, em nome de Belarmino Lucas Evangelista com 27.056,5128 
hectares, sem data. Em 29 de novembro de 1944, a Fazenda Morro Azul, 
com 20.608.00 hectares do General Candido Mariano da Silva Rondon; 
e a Reserva Indígena Tadarimana, com 9.785,00 hectares, com data de 
22 de agosto de 1951.
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Figura 3 - Mapa de títulos de terras na região de Rondonópolis

Fonte: Intermat (2017).

Nota: Em destaque a localização da Fazenda Velha de Rondon.

Na fotografia aérea (Figura 4) que segue, datada do ano da 
emancipação do município de Rondonópolis (1953), observa-se a via de 
acesso para Cuiabá que passa na Fazenda Boa Vista, atual rodovia BR-
364, bem como as principais vias de saída e acesso para Coxim, Poxoréu 
e Guiratinga, bem como a indicação das saídas para Goiás, passando 
pela Fazenda Velha.



124 125

Figura 4 - A cidade de Rondonópolis (1953) – vista da Praça dos Carreiros

Fonte: Fotógrafo desconhecido. Núcleo de Documentação Histórica 

Otávio Canavarros - NDHOC/HIS/UFMT-UFR.

As estradas e pontes foram construídas a partir da década de 1930, 
sendo que o Porto 1º de Fevereiro no rio Vermelho (Pogubo) era a principal 
via de ligação do sertão às “estradas líquidas” que seguem para o pantanal do 
rio São Lourenço, Cuiabá e, destes, em direção aos rios do Prata, aos países 
vizinhos e aos oceanos, permitindo, inclusive, acessar outros continentes.

Não foram numerosas as lanchas que atracaram no Porto, todavia, suas 
presenças marcaram significativamente os cotidianos dos indígenas e de 
outros moradores, em especial a Lancha Rosa Bororo do Serviço de Pro-
teção ao Índio-SPI (Figura 5).



126 127

Figura 5 - Lancha Rosa Bororo do Serviço de Proteção ao Índio-SPI

Fonte: “Photo Ferrari” - Núcleo de Documentação Histórica Otávio 
Canavarros -NDHOC/HIS/UFMT-UFR.

Após a construção das estradas, o Porto 1º de Fevereiro significou 
o acesso por vias terrestres já que a balsa (Figura 6) conduzia pessoas, 
animais, mudanças e veículos de transportes de uma margem a outra do 
rio. O sentido do Porto na vida dos transeuntes no início do século XX é 
o do percurso da esperança, dos sonhos de melhorar as condições de vida 
e alcançar as regiões de garimpo, de chegar às moradias nas fazendas, de 
visitar parentes e mandar notícias nos postos telegráficos. É uma pausa 
para o descanso na viagem que se estenderia ou o sentimento de estar 
próximo e mesmo de ter chegado ao destino. À margem esquerda a jusante 
do rio Vermelho, ainda há alguns vestígios de concreto, quase submerso, 
que testemunham histórias vividas e permanecem como marcos entre as 
memórias e o esquecimento.



126 127

Figura 6 - Porto 1º de Fevereiro no rio Vermelho (1950)

Fonte: Fotógrafo desconhecido. Núcleo de Documentação Histórica
Otávio Canavarros - NDHOC/HIS/UFMT-UFR.

Nas proximidades do Porto 1º de Fevereiro, para aqueles que iam por 
terra para Goiás, avistava-se a montante, do lado direito do rio Vermelho, 
a imponente casa sede (Figura 7) do Lote Bority, mais tarde, chamada 
Fazenda Morro Azul e, posteriormente, Fazenda Velha, localizada pouco 
antes do córrego Lourencinho. Essa fazenda foi, ao longo da História, 
sendo ampliada, dividida e desapropriada. Como revelam os documentos 
oficiais e contam os historiadores, conforme registrou Cury (1973), Tesoro 
(1993) e Silva (2016), pertenceu como Lote Bority a Jonas Cândido de 
Carvalho e a João Luiz de Carvalho (planta de 1902); a Belarmino Lucas 
Evangelista conforme Planta assinada em 1945, por Candido Mariano da 
Silva Rondon, Jonas da Silva de [?] e a Francisco de Paula Goulart. Na 
atualidade, depois de tantas e tantas negociações resta a “Casa Testemunho” 
de propriedade dos Vetoracio, ainda não tombada para o Patrimônio 
Cultural do Município.
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A cidade estendeu-se pelo Morro Azul, a estrada de terra foi 
desativada e substituída pela Rodovia BR -364 que passa às suas “costas”. 
Na colina, foram instaladas instituições públicas, o parque industrial, 
bairros e chácaras, o 18º Grupo de Artilharia de Campanha- GAC do 
Exército Brasileiro, empresas de iniciativa privada, condomínios de luxo, 
Horto Florestal, hotel, residências, o Cemitério do Lourencinho, o Parque 
Siriema e outras propriedades. Para ligar essa parte da cidade ao centro, 
foi construída uma ponte, no mesmo local do Porto 1º de Fevereiro, na 
Av. Marechal Rondon.

Figura 7 - Casa na sede da Fazenda Velha

Fonte: Everton Neves, Rondonópolis, 07 abr. 2016 
(SILVA, 2016, p. 16.).

Seguindo pela mencionada ponte que dá acesso à atual Av. 
Marechal Rondon, ao seu lado esquerdo, há uma ruína do que foi o 
muro do primeiro hospital e, do lado direito, observam-se algumas casas 
de antigos moradores10, com destaque para o “Casario”, sendo que nesse 

10 Moisés Cury, José Matos, Rutênio da Silva, Jacimiro Coelho, Benedito Nogueira 
Osório Machado, Benedito Estevão de Figueiredo, Benedito Matias de Oliveira, 
Domingos de Lima, Dário Matos, José Alves da Silva, Aluisio de Oliveira, Rosalvo 
Fernandes Farias.
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complexo de vinte e quatro casas geminadas, nas últimas três portas, com 
janela lateral (Figura 8) funcionou o Bolicho do Cury.

Trata-se de uma edificação em adobe, cuja revitalização foi 
acompanhada por Almeida (2004). Foi tombada para o Patrimônio Cultural 
de Rondonópolis, reformada no início dos anos 2000 pela Prefeitura 
Municipal, que a adquiriu anos mais tarde. Na atualidade, no Casario, 
funcionam lojinhas de artesanatos, bares e a Secretaria Municipal de Cultura.

Figura 8 - Casas e Bolicho do Cury (1953) e Casario (2018)

Fonte: Fotógrafo desconhecido. Núcleo de Documentação 
Histórica Otávio Canavarros - NDHOC/HIS/UFMT-UFR.

Seguindo pela Av. Marechal Rondon, encontra-se a Padaria do 
Duti, da família de Rutênio Pinto de Matos (guarda-fios) e Rutênio Pinto 
de Matos Filho (estafeta); e ainda as propriedades da família de Jacimiro 
Coelho (telegrafista), localizada na esquina com a rua Floriano Peixoto.

Portanto, este é o corredor histórico que percorre-se de 1902 a 
1918, “visitando” a Fazenda Boa Vista, a Fazenda Velha e os ribeirinhos 
que construíram suas casas e suas vidas no encontro do córrego Arareau 
com o rio Vermelho (Pogubo).
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Retornando ao Porto 1º de Fevereiro e seguindo pela avenida 
Marechal Rondon até a rua Floriano Peixoto, atinge-se o quadrilátero 
planejado por Octávio Pitaluga para a cidade de Rondonópolis.

O quadrilátero planejado por Octávio Pitaluga: um percurso pela 
Avenida Marechal Rondon seguindo o córrego Arareau.

O quadrilátero planejado para Rondonópolis, por Otávio Pitaluga, 
estende-se por oito ruas e começa na rua Floriano Peixoto até a rua D. 
Pedro II (Figura 9).

Figura 9 - A cidade de Rondonópolis (1953) – (vista do Rio Vermelho)

Fonte: Fotógrafo desconhecido. Núcleo de Documentação Histórica -
Otávio Canavarros - NDHOC/HIS/UFMT-UFR.
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Na av. Marechal Rondon, esquina com a rua Poxoréu, localizava-se 
o Posto Telegráfico, descrito a seguir:

... o telégrafo pode ser considerado o primeiro sistema 
de informação utilizado em cadeia mundial, “uma rede 
de arames” que em 1905 permitia que um telegrama 
fizesse a volta ao mundo em apenas nove minutos. O 
telégrafo elétrico fez sua estréia no Brasil em 1852, 
com a construção de uma linha que ligava a Quinta 
Imperial – atual Quinta da Boa Vista – ao Quartel 
General do Exército no Campo de Santana. Em 1871 
se efetivou a ligação telegráfica entre a Europa e o Brasil 
através de um cabo submarino ligando Pernambuco 
a Portugal (DOMINGUES, 2010, p. 4.)

De acordo com Rondon (1949), no córrego Arareau, poste 113, 
foi a finalização da primeira etapa dos trabalhos da Comissão das Linhas 
Telegráficas do Mato Grosso (1900-1906), trecho do rio São Lourenço a 
Corumbá-MS. Acredita-se que a casa de comércio e residência que foi de 
José Rodrigues localizava-se nas imediações desse poste, visto que ela foi 
negociada com a Comissão por volta de 1918 e tornou-se o Posto Telegráfico.

O Posto Telegráfico serviu de pousada para funcionários como 
Benjamin Rondon e alguns viajantes, inclusive, para as Irmãs Catequistas 
Franciscanas que chegaram em Rondonópolis em 1947. A casa foi reformada 
no início do século XXI e, na atualidade, encontra-se desocupada, mas se-
diou uma agência dos Correios até 2018 (Figura 10), e, assim como outras 
edificações de valor histórico, também não foi tombada para o Patrimônio 
Histórico e Cultural de Rondonópolis ou do Estado de Mato Grosso.
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Figura 10 - Posto Telegráfico (1922) Correios (1980) e Agência dos 
Correios (2018)

Fonte: Fotógrafo desconhecido. Núcleo de Documentação Histórica.
Otávio Canavarros - NDHOC/HIS/UFMT-UFR.

Seguindo pela mesma av. Marechal Rondon, destacam-se, na 
esquina com a rua Afonso Pena, as ruínas do primeiro cinema, anexo ao 
prédio que já foi a Padaria do Anacleto e, na atualidade, está instalado um 
bar. O prédio foi tombado para o Patrimônio Histórico Municipal, mas 
não há projeto de utilização, assim, o anexo em madeira está abandonado 
e quase caindo do prédio em alvenaria que o sustentava.

Em entrevista à pesquisadora, a professora Dina Rosa de Oli-
veira11 rememora:

No início do quarteirão seguinte, José Turquinho e 
d. Jupia residiram por vários anos. Na Av. Marechal 
Rondon, esquina com a rua João Pessoa12 e a atual av. 

11 Dina Rosa de Oliveira, filha de Alósio de Oliveira. Entrevista concedida à pesquisadora 
dia 23 de agosto de 2019, em sua residência Av. Mal. Rondon, em Rondonópolis, MT.

12 Subindo a rua João Pessoa, alcança-se, na esquina com a av. Amazonas, um campo 
de futebol, que foi dividido, anos mais tarde, pela Av. Fernando Correia da Costa, 
sediando o Centro de Artes, atual Escola Estadual Major Otávio Pitaluga e a Praça 
Brasil.
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Fernando Correia da Costa, Rosalvo Farias, que foi o 
primeiro Prefeito tinha uma loja. A d. Neneca cortava 
cabelo, sendo ela esposa de Otácilio Fontoura que tam-
bém tinha uma loja e vendia de tudo, sapato, roupa... 
Em frente a essas lojas e um bar se localizava a Chácara 
do Xavier (1958), onde na atualidade há a residência 
e consultório do dr. Ariel. [...] o comercio era aberto 
a noite, no sábado e domingo. No final da década de 
1960 minha tia tocava o Bar Roxinho, ela chegou a 
vender 5.000 pães por semana. (informação verbal)

A entrevistada fala sobre a avó Clara Rosa de Jesus, que veio da Bahia 
com a família para Rondonópolis em 1949, fixando-se na esquina da Av. 
Marechal Rondon com a Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo. Este é um 
ponto estratégico, pois subindo um quarteirão, já era o campo de futebol, 
atual Praça Brasil, a Igreja Matriz, a Prefeitura e a Escola. Ela lembra:

Eu nasci aqui, no ano da emancipação do município. 
Quando criança, brincávamos muito no Arareau. Na 
altura de onde hoje tem a rua Arnaldo Estevão, havia na 
década de 1950 uma ponte de madeira e os batedores 
onde mulheres lavavam as roupas da família e outras 
mulheres que eram lavadeiras profissionais também 
usavam a água do córrego. Lavavam para os homens 
solteiros que trabalhavam por aqui. Os índios deixavam 
as canoas e nós, que éramos crianças, aproveitávamos 
para brincar com as canoas e as vezes enganávamos as 
lavadeiras que ao final do trabalho tomavam banho. 
A gente gritava de mentira: Vem o canoeiro! e elas 
se apressavam em vestir as roupas, todas molhadas. 
Na altura da rua 13 de maio onde hoje tem a ponte 
Antônio Dourada, nos anos 1950-1970, era o “Ponto 
de banho dos homens”. (informação verbal)

Seu pai, Alósio de Oliveira, furou um poço e comprou uma bomba. 
Neste sentido, ela explica: “Para ele, conforto era ter água na torneira. Às 
vezes fornecíamos baldes de água aos vizinhos, embora a maioria buscasse 
água no rio.” A família montou um comércio de secos e molhados, sendo 
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que sua mãe costurava e vendia roupas prontas. Sua irmã Tereza montou 
a loja “Poti Aviamentos” e, na atualidade, outra irmã mantém a loja 
Bugigangas, onde foi o “Bolicho do Alósio”.

Das memórias da professora Dina Rosa de Oliveira, 
também se destaca:

A loja da Cecília, de família de Libaneses também 
permanece em funcionamento e se localiza no meio 
do mesmo quarteirão, pouco antes da esquina com a 
Rua 13 de maio. Por ali, havia uma mangueira e em 
sua sombra, mantinham uma feira livre. Na esquina 
com a rua Octávio Pitaluga, o Araújo teve durante 
décadas uma loja de tecidos. Me lembro também 
das “lojinhas de turcos”, como eram tratados os 
libaneses que se fixaram nas proximidades da Praça 
dos Carreiros. (informação verbal)

A Praça dos Carreiros (Figura 11), contornada pelas ruas Barão 
do Rio Branco, Av. Marechal Rondon, Rua D. Pedro II e Av. Amazonas, 
foi construída durante a ditadura militar e inaugurada no governo do 
Prefeito Municipal Walter S. Ulisséia (1976-1982).

Figura 11 - Vista aérea da Praça dos Carreiros (1980)

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio 
Canavarros - NDHOC/HIS/ICHS/CUR/UFMT.



134 135

A Comissão da Sessão de Patrimônio Histórico da Prefeitura 
Municipal de Rondonópolis (1988, p.1)13 fez um estudo e indicou a Praça 
para Tombamento, porém não se efetivou. No processo, constam que o 
“... Sr. João Ferreira Matos (João Tampinha) construiu sua casa e residiu 
no terreno da Praça dos Carreiros. Ali havia uma cisterna com água fresca, 
onde cresceu uma frondosa figueira [...] que se tornou ponto de venda”.

Muitas memórias sobre os usos da mencionada Praça insurgiram 
na Audiência Pública sobre a Reforma da Praça dos Carreiros, realizada pela 
Secretaria Municipal de Cultura, em 08 de abril de 2017, dentre as quais se 
destaca que essa Praça historicamente é ponto de chegada, apoio e partida 
de agricultores, transeuntes, índios bororo que vivem nas aldeias e outros. 
Alguns vendem, outros compram. Sempre há aqueles que ressaltam que 
foi “ponto” de charretes, carroceiros, ônibus e taxi. Outros rememoram 
que ali foram realizadas Danças Tradicionais dos Índios Bororo em eventos 
municipais; foi palco das Manifestações por Terra, realizadas pelos Índios 
Terena14 por ocasião do retorno da viagem a Porto Seguro, nos 500 Anos 
de Brasil; sede das manifestações do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra-MST e de Manifestações de Sindicatos de Professores, entre 
tantos outros movimentos sociais.

No final da década de 1970, na Praça dos Carreiros, instalavam-se os 
parques infantis que transitavam pela região; bem como os circos que eram 

13 Inventário Cadastral de 12 fev. 1988, realizado pela Comissão da Sessão de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. A pesquisadora Cristiane Thaís 
Oliveira registrou, no levantamento histórico, as memórias dos antigos residentes da 
Praça e suas imediações.

14 No evento nacional em Porto Seguro, BA, um rapaz da etnia Terena deitou-se no 
chão, aos pés de um policial a cavalo em protesto por falta de terra para seu povo no 
Mato Grosso do Sul, sendo que aquela cena chocou o País e foi veiculada às notícias 
internacionais. As famílias Terena estavam acampadas em uma fazenda nas imediações 
da comunidade de Fátima de São Lourenço. Atualmente, o mesmo grupo de famílias 
dessa etnia encontra-se na ALDEIA KOPENOTY TERENA, Assentamento PA Ca-
chimbo I, MT-322 no município de Peixoto de Azevedo-MT.
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autorizados a estender suas lonas, montar e oferecer seus espetáculos. As 
ruas do entorno da Praça construída tornaram-se o local da Feira Livre 
de Rondonópolis, onde os pequenos agricultores rurais comercializavam 
frutas, verduras, legumes, carnes bovinas, suína, peixes e aves e outros 
produtos de subsistência, bem como objetos artesanais e, em menor 
número, alguns produtos industrializados. Dentre eles, óculos de sol e 
mesmo de grau, cortadores de unhas, utensílios de cozinha etc.

Na arquitetura atual (Figura 12), há ruínas do que foi o chafariz, 
uma das principais atrações e que simbolizava a cisterna com água fresca 
que havia na praça, as águas dos rios que abastecem a cidade, oferecem 
alimentos, banhos, conforto e garantem a vida. Também há ruínas do 
Palco das Bandeiras e da mureta que o contornava, um tipo de mirante 
de onde era possível observar o chafariz. O conjunto simbólico do 
palco era composto por uma pira e três mastros para o hasteamento das 
Bandeiras do Brasil, do Estado de Mato Grosso e de Rondonópolis. Tais 
símbolos remetiam à presença dos militares na História da região, já que 
o Exército fixou-se nas imediações do rio Ponte de Pedra em 1897, as 
linhas telegráficas foram instaladas pelos militares no início do período 
republicano; as rodovias e pontes foram construídas por eles, nas décadas 
de 1940 e 1950.

O Coreto (Figura 13) foi construído em formato sextavado. A 
estrutura que mantém o telhado é feita em madeira. O piso foi elevado 
acima do primeiro plano; essa elevação é circundada por uma mureta 
de balaústres, sendo que, do lado esquerdo de quem sobe as escadas, 
podia-se apreciar as águas do chafariz em movimento; bem como as 
práticas cívicas, as celebrações e outras atividades que eram realizadas 
no Palco das Bandeiras.
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Figura 12 - O Palco das Bandeiras e o Chafariz da Praça dos Carreiros

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros -
NDHOC/HIS/ICHS/CUR/UFMT.

Figura 13 - O Coreto

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros -
NDHOC/HIS/ICHS/CUR/UFMT.

O coreto remete às praças tradicionais, é espaço de discursos, 
apresentações artísticas, ritos religiosos, manifestações políticas e outras, 
como descrito a seguir:
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A calçada ou piso, com pedras dispostas em estilo 
português fazem um tapete para o coreto, dando a 
ideia de poder e superação do domínio português 
sobre a nação brasileira. A leste da escadaria principal 
do Coreto avistava-se o Parque Infantil, também 
destruído. Ao sul, está a Av. Marechal Rondon 
de onde saíam os desfiles cívicos, as marchas dos 
movimentos sociais de lutas pela terra no final da 
década de 1990 e início de 2000. E ao norte, avista-se 
a Av. Amazonas e o Carro de Boi. (SILVA, 2017, p. 4.)

Memórias alimentam-se de símbolos. Neste sentido, o Carro de 
Boi (Figura 14) é uma homenagem aos Carreiros das primeiras décadas 
do século XIX, quando famílias não índias fixaram-se no encontro das 
águas do córrego Arareau e rio Pogubo e tinham, no terreno da Praça, o 
ponto de chegada, acolhida, parada e comércio.

Figura 14 - O Carro de Boi

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros –
NDHOC/HIS/ICHS/CUR/UFMT.
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Nesse percurso histórico, apresentou-se a primeira avenida projetada 
para a cidade, do Porto 1º de Fevereiro até a Praça dos Carreiros. Nela, 
fixaram-se famílias imigrantes, instalou-se o comércio e uma rede de 
serviços perdurando por mais de um século. Sendo, portanto, espaço de 
experiências vividas por sujeitos comuns e outros que conquistaram status 
social, econômico e político na História de Rondonópolis.

No quadrilátero planejado por Octávio Pitaluga, o centro da cidade

Seguindo da Praça dos Carreiros pela Av. Amazonas outras moradias, 
comércios, cartório e outras instituições estendem-se até o campo de 
futebol (atual Praça Brasil), na qual ao convergir à direita, na rua Arnaldo 
Estevão, avista-se a Igreja Matriz da Congregação Franciscana; seguindo 
até a esquina com a Av. Cuiabá, à esquerda estava a Prefeitura Municipal 
(atual Museu Rosa Bororo) e à direita a Escolas Reunidas Cândido Mariano 
da Silva Rondon, criada em 1949, atual Escola Sagrado Coração de Jesus.

O campo de futebol circundado pela Delegacia, pela Igreja Matriz 
e pela Prefeitura Municipal foi dividido no final da década de 1950 pela 
Av. Fernando Correia da Costa, tornando-se, de um lado, a Praça Brasil 
(Figura 15), assim nominada devido às comemorações cívicas ali realizadas 
desde a década de 1940, e, do outro lado, o Centro de Arte, que veio a 
alojar a Escola Estadual Major Otávio Pitaluga - EEMOP com sua quadra 
de esportes. Contemporaneamente, no mesmo terreno, foi construída a 
Escola Estadual Alfredo Marien e um prédio que abrigou, por alguns anos, 
a Biblioteca Municipal de Rondonópolis.
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Figura 15 - Centro de Rondonópolis

Fonte: Fotógrafo desconhecido (década de 1950). 
Acervo do Núcleo de Documentação Histórica Otávio 
Canavarros - NDHOC/HIS/ICHS/CUR/UFMT.

A Escola Estadual Major Otávio Pitaluga (Figura 16), construída 
com arquitetura moderna no período militar e inaugurada no início da 
década de 1970, com sua quadra de esportes, era sinônimo de orgulho 
para os moradores da cidade e atração turística. A frente da Escola está na 
Av. Amazonas e o pátio foi dividido de maneira que a quadra de esportes 
era acessada pela av. Cuiabá, assim, nos jogos estudantis, crianças, jovens e 
professores de todas as escolas da cidade reuniam-se durante uma semana 
inteira ou mais e competiam em diferentes modalidades esportivas. De 
certa forma, a tradição do esporte no local ressignificou-se e permaneceu 
representada nessa construção, escavada no solo em degraus que se somam 
em cinco metros de profundidade e que se projeta o dobro para o alto 
também em degraus.
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Figura 16 - Escola Estadual Major Otávio Pitaluga - EEMOP com sua 
quadra de esportes

Fonte: Fotógrafo desconhecido. Coleção de Fotografias Históricas de Rondonópolis,
Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros - NDHOC/HIS/UFMT-UFR.

A Praça Brasil (Figura 17) foi construída de 1959-1963, na administração 
municipal de Luthero Lopes. Ela também tinha um chafariz, que se localizava 
no entorno do coreto, que eram as principais atrações para os moradores; 
todavia, atualmente, não existe mais o chafariz, e o cimento tornou-se “o 
tapete” daquela construção histórica que só foi mantida por determinação do 
Ministério Público.
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Figura 17 - Praça Brasil e Igreja Matriz de Rondonópolis 1963

Fonte: Fotógrafo desconhecido, IBGE (1963).

Em frente à Praça Brasil, na Rua Arnaldo Estevão, durante os 
anos de 1951-1952, foi construída a Igreja Matriz, sendo substituída por 
outra maior e mais moderna15, cuja inauguração data de 1963.

As permanências na paisagem urbana e os espaços de memória 
foram estudados por Romancini (2005), tomando, como objeto de 
pesquisa, a cidade de Cuiabá, no qual destaca, entre outros, as Igrejas, 
que são, em sua concepção, “o principal referencial de memória da 
cidade”. Assim como em Rondonópolis, a Igreja Católica é local de festa 
popular anual, de missas, da interação de grupos que atuam em pastorais 
e outras ações sociais. Na década de 1980, havia ali um prédio para 
atividades religiosas e de formação de lideranças denominada Juventude 
Franciscana – JUFRA, a Casa Paroquial e a moradia dos religiosos. 

15 Parte importante do material de construção da primeira Igreja foi transportada para 
a comunidade rural Marajá e uma réplica da primeira igreja foi construída.
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Atualmente, parte do quarteirão da Igreja tornou-se lojas, bancos e outros 
empreendimentos comerciais.

Knob (1988) registrou que o Frei Franciscano responsável pela 
Prelazia da Chapada, Dom Wunibaldo Talleur, em 1942, fez a primeira 
missa na moradia de João Lucas Evangelista em Rondonópolis. Em sua 
concepção, a evangelização do sertão teria mais sucesso se fosse construída 
uma Escola e, depois, a Igreja.

As religiosas da Companhia das Catequistas Franciscanas que 
vieram do município de Rodeio, estado de Santa Catarina, seguiram para 
o povoado São Lourenço em 1947, mas, no ano seguinte, receberam 
autorização do governador de Mato Grosso, Arnaldo Estevão de Figueiredo, 
para atuarem como professoras religiosas com direito a lecionar. Assim, 
com o empenho do citado Dom Wunibaldo, começaram a construção 
da escola (Figura 18), visando atender aos imigrantes do Sul do país que 
chegavam em grupos, atraídos pelas propagandas nas revistas de circulação 
nacional e pelas notícias de doação e compra de terras baratas na região. A 
política nacional era de incentivo à ocupação do Centro Oeste, conforme 
Pandolfi (1999) e Castro & Barrozo (2002).

Figura 18 - Colégio Sagrado Coração de Jesus (1950 e 2019)

Fonte: Fotógrafo desconhecido, IBGE.
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A primeira Prefeitura Municipal de Rondonópolis é uma 
construção de 1954-1956, cujo terreno foi sendo absorvido pelas empresas 
bancárias e comércios, restando somente o prédio localizado na esquina 
da Av. Cuiabá, com a Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo (Figura 19). 
Em 1960, foi a Câmara Municipal. Conforme registrou Silva (2012), 
anos mais tarde, a edificação foi tombada para o Patrimônio Histórico 
e Cultural do Município de Rondonópolis por meio do Decreto Nº 
2.904 de 23 de junho de 1997, passando a sediar o Museu Rosa Bororo.

Figura 19 - Prefeitura Municipal de Rondonópolis (Década de 1960)
e Câmara Municipal de Rondonópolis (Década de 1980)

Fonte: Fotógrafo desconhecido. Coleção de 
Fotografias Históricas de Rondonópolis.
Núcleo de Documentação Histórica Otávio 
Canavarros - NDHOC/HIS/UFMT-UFR.



144 145

Em resumo, a imaginação histórica permite-nos pensar a paisagem 
em diferentes temporalidades que se integram, misturam, mudam e 
sobrepõem-se. As edificações do centro da cidade remetem às permanências 
da materialidade, aos usos e aos costumes da sociedade que as produziu.

Considerações Finais

Tratou-se, neste artigo, das permanências e mudanças, do novo e 
do velho na cidade de Rondonópolis, considerando-se, como defendeu 
Tesoro (1993), em sua tese, que houve fases de imigração procedente de 
diferentes partes do Brasil para Rondonópolis: de 1902 a 1920, os goianos 
e cuiabanos; de 1920 a 1947, houve esvaziamento da região; de 1947 a 
1970, num contexto político de ampliação do capitalismo, deslocaram-se 
para Rondonópolis mineiros, cearenses, baianos e paulistas; de 1970, em 
diante sul-rio-grandenses, paranaenses, catarinenses e outros.

As descrições das paisagens culturais, conforme preconizado em 
Andreotti (2013), promovem um retorno ao passado. No caso, tratou-se 
como Corredor Histórico construindo um percurso pelas fazendas mais 
antigas, que foram o ponto de partida da narrativa histórica, a Fazenda Boa 
Vista, a Fazenda Velha e a “Herança do Pitaluga”, porque as casas ainda 
resistem ao tempo e às mudanças propiciadas pela chegada de imigrantes 
e da modernidade.

No local onde se iniciou o povoado constituído pelos não índios, 
que se fixaram no encontro do rio Vermelho e o Córrego Arareau, na 
atualidade, ainda se pode observar as ruínas do Porto 1º de Fevereiro e, 
em cima destas, a ponte que foi construída em 2001, cuja cabeceira está há 
pouco mais de dois metros da sucessão de casinhas em adobe onde havia 
o Bolicho do Cury, atual Casario.
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Ressalta-se que era prática das Comissões das Linhas Telegráficas 
destinar aos funcionários lotes extensos para plantação de pomar e outros 
produtos alimentícios no entorno dos postos telegráficos, assim, algumas 
famílias receberam propriedades com dimensões de chácaras, seguindo 
a montante do córrego Arareau e ainda mantêm suas propriedades na 
avenida em estudo.

Na segunda parte do artigo, o roteiro histórico conduziu pela 
av. Marechal Rondon que recebeu paralelepípedos em 1956, e então 
imaginam-se o pomar e a casa de comércio que foi de José Rodrigues e 
que se tornou o posto telegráfico, sendo a rua Floriano Peixoto tida como 
o limite do quadrilátero da cidade planejado por ele (1918). Ela foi a 
primeira rua da cidade e no perímetro até a Praça dos Carreiros, assim 
observam-se vestígios centenários, ruínas e construções que remetem às 
inovações trazidas pelos imigrantes no final da década de 1940, o cinema, 
a padaria e a Farmácia; sendo que, depois da emancipação política do 
município (1953), novas casas de comércio e residências foram sendo 
construídas a exemplo da esquina com a Rua Arnaldo Estevão, onde 
existia o bolicho do Alósio (1950).

Percorrendo até a esquina com a rua Otávio Pitaluga, os residentes 
rememoram que ali existiu uma Feira Livre em 1950-1960. Outros 
mencionam as “lojas dos turcos” ou seja, várias casas de comércio que, 
na década de 1970 em diante, eram de propriedade de libaneses, além 
de outros comércios e, por fim, a Praça dos Carreiros que foi o limite da 
cidade projetada, inicialmente, por Octávio Pitaluga.

Destaca-se que em todas essas temporalidades a Praça dos Carreiros 
na memória dos moradores foi ponto de parada, descanso e encontro, 
além de local de lazer e de manifestações culturais e políticas, mesmo 
porque era ali o entroncamento para quem seguia ou chegava pela Av. 
Marechal Rondon com destino a Goiás, Cuiabá, Poxoréu e Guiratinga, 
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durante o período de funcionamento do Porto 1º de Fevereiro e após a 
construção da ponte na estrada que se tornou a rodovia BR-364.

Na terceira parte do artigo, tratou-se do centro da cidade, no caso 
da Praça Brasil e das instituições que a contornam. No local, a História 
da cidade insurge com vivacidade, sendo, inclusive, assim como os demais 
bens históricos e culturais citados, instrumentos didáticos utilizados pelos 
educadores patrimoniais em seus percursos, visto que são objetos de pesquisa 
da história local.
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noVas territorialidades urBanas e migração: 
nordestinos em lucas do rio Verde

Sandra Magali de Amorim Carvalho

Introdução

O Brasil é fortemente marcado pela migração. Nas últimas décadas, 
as regiões Norte e Centro-Oeste têm atraído grande quantidade de migrantes, 
que buscam as atuais fronteiras agrícolas do país.

Conforme Becker (1997), intensos fluxos de caráter rural-urbano 
ocorreram nas décadas de 1950 e 1960, representativos de um período 
marcado por recente concentração fundiária e pela industrialização nos 
grandes centros urbanos do Sudeste Brasileiro. Estabeleceram-se também 
migrações interestaduais de longa distância na década de 1970, especialmente 
de nordestinos e de sulistas para as áreas do Centro-Oeste e Amazônia, 
responsáveis pela expansão e consolidação do mercado de trabalho em 
nível nacional.

Assim, as migrações podem ocorrer devido às mudanças na estrutura 
do campo e no desempenho econômico dos municípios.

Em Mato Grosso, o processo de urbanização intensificou-se a partir 
das décadas de 1960 e 1970 com os planos governamentais difundidos pelos 
governos militares. Em 1970, os governos militares, buscando o crescimento 
econômico do Brasil, incentivaram investimentos em infraestrutura como a 
construção de rodovias de integração da Amazônia, como a Transamazônica, 
BR 230 e o trecho Cuiabá-Santarém da BR 163, com objetivo de promover 
a ocupação e urbanização ao longo dessas rodovias por meio de projetos de 
colonização, promovendo, assim, o crescimento agropecuário nas regiões 
Centro-Oeste e Norte.
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Desse modo, ao longo da BR 163, foi possível o processo acelerado 
da urbanização e a enorme expansão urbana, fruto de migrantes das 
mais diversas regiões do Brasil, que resultou em consequências peculiares 
na região, como desigualdades espaciais, especulação imobiliária, falta 
de moradia e infraestrutura, violência urbana, problemas ambientais, 
culturais, dentre outros.

O estado de Mato Grosso é dividido em cinco mesorregiões: Norte 
Mato-grossense, Centro-Sul Mato-grossense, Nordeste Mato-grossense, 
Sudeste Mato-grossense e Sudoeste Mato-Grossense. Lucas do Rio Verde 
localiza-se na Mesorregião Norte Mato-Grossense, conforme mapa de 
localização na Figura 01, pertencendo à microrregião denominada Alto 
Teles Pires. Situada a 350 km da capital (IBGE, 2010), está a uma altitude 
de 380 metros (FERREIRA, 2004).

Sua população, em 2010, era de 45.556 habitantes e a estimativa 
da população residente no ano de 2018, segundo o IBGE, era de 63.411 
habitantes, com área de unidade territorial de 3.663,994 (IBGE/2010).

Figura 01 - Município de Lucas do Rio Verde

Fonte: SEMA/SEPLAN – MT.
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O município de Lucas do Rio Verde limita-se, geograficamente, 
ao Norte, com o município de Sorriso; ao Sul, com o município de 
Nova Mutum; a Leste, com o município de Sorriso e, a Oeste, com o 
município de Tapurah.

O presente estudo evidencia o processo migratório nordestino e as 
novas territorialidades urbanas na cidade de Lucas do Rio Verde que, em 
apenas três décadas, tornou-se um dos polos de crescimento econômico 
do estado de Mato Grosso, recebendo a denominação de “Capital da 
Agroindústria”. Pelo seu dinamismo econômico, presentemente, o município 
é um dos mais importantes no cenário do agronegócio no Brasil.

A pesquisa evidencia a inserção dos migrantes nordestinos em 
Lucas do Rio Verde na contemporaneidade, trazendo a lume as novas 
territorialidades criadas por eles, símbolos de sua identidade na paisagem 
urbana, bem como as raízes que trouxeram e fixaram no local.

O aumento do número de indústrias no município dinamizou 
outros setores da economia como comércios e serviços. Além de atrair 
pessoas de outros lugares, houve a geração de empregos para a população 
local, que demanda mais serviços. Porém, deve-se analisar se a cidade atende 
ao grande fluxo de migrantes vindos de outras regiões do Brasil quanto às 
necessidades habitacionais e culturais.

Para realizar esta pesquisa, destacam-se os procedimentos meto-
dológicos que incluem levantamento bibliográfico, pesquisa em campo 
com visitas a órgãos públicos e instituições, além de registros fotográficos. 
Aplicou-se um roteiro de entrevista estruturada com perguntas fechadas, que 
requer uma resposta direta e limitada, e abertas, pois permitem ao entrevis-
tado responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões.

Investigou-se quais são seus hábitos culturais, se, no município, 
são realizadas festas típicas de origem, bem como as raízes que trouxeram 



154 155

e fixaram no local, onde se dá o espaço de sociabilidade e lazer e se há 
locais tipicamente nordestinos.

Foram entrevistadas setenta e oito pessoas, sendo 47% do sexo 
feminino e 53% do sexo masculino, de maneira aleatória, no período 
de 05 a 15 de dezembro de 2014.

Os nordestinos e suas vivências em Lucas do Rio Verde

A migração dos nordestinos para a cidade de Lucas do Rio Verde, 
a princípio, dá-se de forma individual, migrando primeiro o chefe ou a 
chefe de família, ou o (a) filho (a) maior de idade, depois seguindo outros 
membros da família, como esposo (a), filhos, pais, irmãos, dentre outros.

Segundo Barbosa (2005), o trabalhador descapitalizado para 
adquirir residência própria ou mesmo viver de aluguel, ao chegar ao 
local de destino, geralmente se estabelece na casa de parentes e amigos, 
em razão das trocas recíprocas. Eles dividem o aluguel para que possa 
sobrar uma quantia maior da renda para suprir as necessidades, seja no 
próprio local ou no local de origem.

Para Faissol (1994, p. 260), “a decisão de migrar representa um 
salto no escuro, à procura de emprego e de uma nova vida”.

Nesse contexto, Haesbaert (2005) ressalta que a mobilidade 
espacial não significa, obrigatoriamente, mobilidade social, no sentido de 
se elevar. E nisso, o autor está correto, pois esse fato pode ser comprovado 
em certos bairros no entorno da cidade de Lucas do Rio Verde, onde 
alguns nordestinos vivem uma precarização em suas condições básicas 
de sobrevivência. Muitos recebem, inclusive, doações de alimentos 
da Acolhida Bom Samaritano, que, por sua vez, recebe doações dos 
empresários da cidade.
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Oliveira (2005) salienta que, quando a pessoa deixa a sua terra natal 
e migra para outro lugar, a mobilidade da força de trabalho coloca-se de 
duas formas: a primeira ascendente, para todo aquele cuja mão de obra é 
mais especializada, representada por aqueles que saem das grandes cidades 
ou das capitais para vender sua força de trabalho em condições favoráveis, 
como acontece com uma parte dos migrantes nordestinos inserida na 
cidade de Lucas. A segunda, descendente, formado pelos expulsos que, 
mesmo indiretamente, são obrigados a procurar emprego em outro lugar 
por estarem desempregados. Neste sentido, eles vão vender a sua força de 
trabalho sob quaisquer condições. E, por serem menos qualificados, vivem 
em busca da sobrevivência.

Atualmente, os maiores fluxos de migrantes nordestinos encontrados 
em Lucas do Rio Verde são oriundos do Maranhão, Pernambuco e Piauí, 
com uma concentração maior de maranhenses. A grande maioria trabalha 
em atividades, cuja renda não é compatível com o padrão de vida. Esses 
migrantes são absorvidos pela agroindústria alimentícia, pela indústria de 
construção civil e setor de prestação de serviços.

Apesar da maioria dos migrantes ser representada por aqueles de 
baixa qualificação profissional e desempregados no local de origem, existe 
uma boa parcela de nordestinos qualificados com cargos elevados e atuantes 
na cidade, inserida em instituições educacionais, na área da saúde, na 
política, no jornalismo, no funcionalismo público, dentre outros.

Num espaço desconhecido e totalmente diferente do lugar de 
origem, muitos sentem o desejo de retornar, em virtude do alto custo de 
vida da cidade, da falta de lazer, da solidão, pelo fato da família estar longe 
e até mesmo por sofrerem discriminação por parte da população local. 
Já outros, que estão conseguindo uma ascensão socioeconômica, têm a 
pretensão de permanecer, até mesmo porque, quando saíram de suas terras, 
vinham em busca de uma melhor qualidade de vida, de uma oportunidade 
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e grandes expectativas. Mesmo estando numa sociedade estranha para 
eles, lutam para obter vitórias, para sobreviver.

Como menciona Paula Rabello M. de Oliveira, na maioria das 
vezes, para o migrante:

Estar num local novo e diferente pode implicar 
também experimentar dificuldades, principalmente 
de ordem econômica, como o “desemprego”, o 
“trabalho muito duro, muito mal remunerado”, 
chegando até a “morar na rua”, sem ter onde ficar, o 
que comer, ou para onde ir, o que remete à questão de 
estar sem referência [...] (OLIVEIRA, 2005, p. 169).

Muitas vezes, o migrante que sai da sua terra natal devido a 
pressões, geralmente econômicas, acaba por deparar-se, no lugar de destino, 
com dificuldades iguais ou até piores encontradas no local de origem. E 
não tendo um acolhimento devido que qualquer ser humano deve ter, 
muitas vezes, enfrenta o desemprego cuja consequência é a miséria e a 
acomodação em pequenos espaços, conforme é explicitado abaixo:

As pessoas que chegavam nos ônibus eram assim, 
trabalhadores braçais. E na época ainda tinha algum 
trabalho de catador de raiz, chamavam assim. Então 
a maioria ia para as fazendas. Quem tinha algum 
conhecimento de maquinário, entre aspas “se dava 
bem”. Então os outros ficavam um período na 
cidade morando em repúblicas, em situações muito, 
muito precárias, chegavam a residir duas, até três 
famílias com às vezes doze pessoas num ambiente 
totalmente insalubre sem ventilação, esgoto a céu 
aberto, banheiro coletivo, muita bebida alcóolica, 
enfim, gerou todo um problema social também. 
(Assistente social do CRAS).
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Por intermédio dos meios de comunicação, Lucas do Rio Verde foi 
apresentada como um lugar de oportunidades, de crescimento econômico 
e onde as pessoas também poderiam crescer. No entanto, ao chegar, os 
migrantes depararam-se com outra realidade, bem diferente da que tinham 
imaginado e com grande dificuldade de adaptação. Uma vez que a cidade 
foi colonizada por sulistas, a grande maioria de sua população é composta 
por gaúchos com forte traço cultural.

A vivência do “brasileiro” muda de região para 
região, seja devido à localização geográfica, condições 
climáticas ou econômicas. Cada uma destas regiões 
tem sua história, o que determina diferenças na 
linguagem, hábitos, valores, crenças ou tradições. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 164).

Assim que chegaram à cidade de Lucas do Rio Verde, os migrantes 
nordestinos sofreram muito com o tratamento preconceituoso dado a eles 
conforme foi relatado:

No começo, quando nós chegamos aqui nessa cidade 
em 2008, aqui era um palco de desafio. Porque ser 
nordestino numa terra de gaúcho era uma coisa muito 
complicada porque, não generalizando, mas uma 
boa parte deles são muito preconceituosos com o 
nordestino...O preconceito aqui era terrível, a gente 
via na cara das pessoas. Eu lembro bem que o Prefeito 
Marino José Franz, na época, foi na televisão e disse que 
qualquer cidadão nordestino que sentisse discriminado 
na cidade que procurasse o setor jurídico da Prefeitura, 
porque eles iriam tomar as devidas providências (E.F.M. 
42 anos, pernambucano).

Os nordestinos chegavam com muitas expectativas, principalmente 
os que almejavam trabalhar na indústria Sadia, atualmente, Brasil Foods - 
BRF, na esperança de obter meios para a melhoria nas condições de vida, 
como um todo. Os agenciadores faziam propagandas enganosas para os 
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nordestinos, explorando a imagem de Lucas do Rio Verde como uma 
cidade próspera, onde existe emprego com bom salário e garantias de 
bem-estar social. Muitos desses migrantes foram e são atraídos para a 
região dessa forma, mas encontraram uma cidade com alto custo de vida 
e com tendência a aumentar as distâncias socioeconômicas, bem como 
a segregação socioespacial.

Para Corrêa (2013), a segregação residencial da cidade capitalista 
surge a partir da localização diferenciada no espaço urbano e pode ser 
considerada como autossegregação, para aqueles dotados de elevada renda, 
visando reforçar diferenciais de existência e de condições por intermédio 
da escolha das melhores localizações no espaço urbano, tornando-as 
exclusivas em razão dos elevados preços da terra urbana. E, de outro 
lado, como segregação imposta que envolve aqueles que residem onde 
lhes é determinado, sem opções de escolha e de tipo de habitação; além 
da a segregação induzida que envolve aqueles que ainda têm algumas 
escolhas possíveis, situadas, no entanto, dentro de limites estabelecidos 
pelo preço da terra e dos imóveis. Em Lucas do Rio Verde, a maioria dos 
migrantes nordestinos encaixa-se nos dois últimos tipos de segregação.

Com o aumento considerável de habitantes em Lucas do Rio 
Verde, principalmente nesse segundo ciclo, quando acontece a implantação 
de indústrias e consequente inserção do modo capitalista de produção, eles 
são direcionados para bairros específicos. É possível observar a segregação 
socioespacial na cidade, conforme as Figuras 02 e 03 na sequência:
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Figura 02 - Casas de alto padrão no bairro Bandeirantes

Foto: Francisvaldo Afonso Vieira, 2016.

Figura 03 - Casa de baixo padrão construtivo no bairro Rio Verde

Foto: Sandra Magali de Amorim Carvalho, 2014.
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De acordo com Carlos (2013, p. 100), a indústria, dominando a 
vida urbana, produziu o mundo da mercadoria, submetendo a sociedade 
a sua lógica produtiva. Para a referida autora, a produção de segregação 
é “como separação e apartamento implicando uma prática social cindida 
como ato de negação da cidade”.

A aparência de um desenvolvimento social mascara-se num 
crescimento econômico. Lucas do Rio Verde, embora se apresente como 
uma cidade dinâmica, não implica a inexistência do espaço contraditório 
e da segregação socioespacial.

Pode-se falar que uma grande parcela de migrantes é atraída 
para outras cidades, onde há crescimento econômico, pela falta de reais 
condições de trabalho e de vida em seu local de origem.

Entretanto, muitas vezes, esse nordestino acaba por viver situações 
até piores do que as encontradas no local de seu nascimento, conforme 
foi relatado. O alto custo de vida, baixos salários, a falta de moradia, 
aluguéis elevados, solidão, discriminação, dentre outras, são as principais 
causas dos problemas.

Como discorrem Menezes e Gonçalves (1986, p. 8) referindo-
se aos migrantes trabalhadores que continuam esperançosos ao trilhar 
os caminhos deste chão: “órfãos e estrangeiros na própria pátria, são 
tidos como estranhos e, o que é pior, muitas vezes considerados nocivos 
aos interesses da Segurança Nacional”, como é o caso do migrante 
nordestino I.S.S. que se sente constrangido diante da atuação dos agentes 
de segurança pública:

Fico chateado com os policiais daqui, pra mim eles 
não estão preparados ou pode ser que seja preconceito 
com nordestinos. A gente vem do serviço, eles 
chegam pra você tomam suas coisas pensam que 
você está levando droga, coisa errada, pega da sua 
mão e joga no chão. Não entrega na sua mão de 
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volta e você ainda ouve o nome que não deve, como 
vagabundo, moleque e muitos outros nomes. Isso está 
acontecendo aqui. É uma realidade, não é sonho e nem 
ficção já aconteceu comigo duas vezes. Percebo que 
com os nordestinos eles fazem mais isso, por causa de 
uns todos pagam.

Embora mascarada, a discriminação ainda existe, devido ao 
estereótipo criado a respeito dos nordestinos, por conta de muitas pessoas 
não conhecerem o Nordeste, sua cultura, sua história e por não conhecerem 
seu povo, por desconhecerem a importância de vários nordestinos que 
estiveram à frente das Instituições Nacionais, como ex-presidentes do país. 
O que é grave é parcela da população não reconhecer a grande contribuição 
desses nordestinos para com o crescimento econômico do município.

As novas territorialidades urbanas

Com frequência, o migrante é privado de demonstrar a sua cultura, 
que é tão rica e muito importante para ele, pelo fato de dar emoção à sua 
vida. Geralmente, hábitos e costumes dos migrantes chocam-se com os 
valores dos gaúchos, provocando implantação de regras e proibições, como, 
por exemplo, a proibição do Carnaval de Rua.

Assim, o Carnaval de Rua, que é uma prática brasileira, deixa de ser 
realizada, devido à discriminação em relação aos migrantes nordestinos. A 
afirmação está pautada nas entrevistas dos nordestinos e os representantes 
dos órgãos públicos.

A seguir, pode-se acompanhar depoimentos de alguns migran-
tes nordestinos que enfatizam a questão da cultura e tradição em Lu-
cas do Rio Verde:

Quando vi as quadrilhas que é a tradição nordestina 
aqui do nosso bairro, meu Deus! Chorei muito, a 
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saudade é tanta de onde eu morava. Até de falar fico 
emocionada [lágrimas]. No Nordeste ficaram dois 
irmãos e minha mãe. A gente sente falta demais da 
nossa cultura e tradição (S.S.S. 37 anos, maranhense).

Nas palavras do nordestino F.A.V., maranhense de 33 anos:

O Nordeste é rico em culinária e cultura em geral. 
Se for fazer uma pesquisa de nível de felicidade, 
eu acho que o nordestino é mais feliz do que o 
resto das regiões. É um povo animado. Essas são 
as queixas dos nordestinos que vem. Na parte 
cultural, eles se sentem meio órfão. Aqui não tem 
CTN. O ser humano tem essa necessidade de se 
divertir, de extravasar de vez em quando. Não sei o 
porquê das barreiras. O meu sonho é ter um espaço 
para lazer, festa, cultura e culinária. E fazer uma 
feira com comida típica todos os domingos. Está 
engatinhando ainda.

O maranhense J.A.S.F., de 31 anos, relembrou a festa da cidade 
de origem com muitas saudades e comentou:

No mês de junho, na minha cidade é 10 dias de festa 
e tem o bumba meu boi. Aqui falta o festival de festa 
igual tem no Nordeste. Mesmo sendo evangélico, 
tenho saudade e vontade de voltar um dia pra ir 
no festival do mês de junho. O festival é muito 
bonito. O que sustenta um pouco de lá aqui, que 
sempre me relembra, é quando os nordestinos fazem 
no Tessele Junior, programações na praça. E tem 
comidas típicas, a tapioca, a pamonha. É realizada 
uma vez no ano. Isso relembra o Maranhão e o 
Nordeste [pausa] relembra muito.

Com a obtenção das informações de todos os nordestinos 
entrevistados e a escuta de suas queixas e angústias no tocante à ausência de 
eventos que expressem sua cultura, já que estão tão longe de seus familiares 
e da terra natal, foi necessário levar ao conhecimento do atual secretário 
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de Cultura e Turismo, Adão Brizolla, ex-secretário de Esporte e Lazer, as 
consternações dos referidos migrantes e saber se há algum incentivo por 
parte da Secretaria, para estimular eventos culturais onde os nordestinos 
possam demonstrar sua cultura. Ele argumentou que:

Existe e eles já demonstram. Essa cultura está expressa 
nos festivais, nos encontros, nas arenas culturais. O 
prefeito e o vice, eles tem um positivismo muito grande 
quando se fala de eventos, principalmente culturais e 
artísticos. Então tem apoio muito grande. Em todos 
os eventos nós temos a presença da cultura nordestina. 
Na Arena Cultural, todas as culturas entram no palco. 
Dentre essas pessoas surgiram alguns agentes culturais, 
como por exemplo, nós temos o Castanha1. É um 
menino que montou aí um grupo chamado Tradição 
Nordestina. Ele montou uma apresentação de quadrilha 
que fez muito sucesso aqui em Lucas do Rio Verde e 
sempre que fazemos grandes eventos no município, ele 
participa e tudo mais. Só que eu acho que fomentar 
a cultura, não é o município que tem que botar no 
colo e incentivar vem das pessoas, das associações. O 
Castanha se manifesta, mas não se organizou.

A Associação da Cultura Nordestina (ASCUNA), fundada no dia 
09 de fevereiro de 2009, era composta por um grupo de nordestinos, tendo, 
como presidente, a professora Sueli. Nas palavras do produtor artístico 
Gleibson Barbosa, conhecido por Castanha, durante toda a gestão da 
presidente Sueli, ele foi o responsável pela quadrilha e pelo bloco carna-
valesco. Após o término do mandato da professora, ele assumiu a direção.

O produtor artístico Gleibson esclarece que essa Associação não 
dispunha e ainda não dispõe de um espaço próprio. Por isso, as reuniões 
são realizadas em sua residência. Sobre construção e desenvolvimento da 
ASCUNA, ele explica:

1 Castanha refere-se a Gleibson Barbosa, produtor artístico do estado de Pernambuco. 
Casado, pai de dois filhos, 30 anos.
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O nordestino que candidatou vereador e ficou como 
suplente, assumiu por um determinado tempo. Ele 
tentou dar uma iniciativa no CTN e também a gente 
conseguiu montar uma Associação da quadrilha. 
Quando ele tentou montar ele me chamou à frente 
com ele. Mas, não foi pra frente. Vamos dizer assim 
pela questão da ajuda do município que não veio 
e também de gente desinteressada. Muitas pessoas 
que participavam das festas culturais foram embora.

São reconhecidos como grupo importante e considerado como 
a maior atração da festa junina, por apresentar uma quadrilha estilizada, 
que recebe aplausos de vereadores por provocar muita alegria e admiração 
na cidade. No ano de 2014, os nordestinos não tiveram o prazer de 
viver o grande momento da quadrilha tão esperada e que já faz parte da 
cultura local. Como disse anteriormente o produtor artístico: “a quadrilha 
não saiu, não saiu por falta de verba, por falta de apoio financeiro do 
próprio município”.

O produtor artístico Gleibson comentou sobre as dificuldades 
que encontra para fazer quadrilha, porque envolve despesas com cenário 
e montagem do figurino que o componente paga com recursos próprios. 
Cada ano, a quadrilha tem um tema e muda o figurino. Primeiro, é feita a 
escolha do tema. Dele, desenvolve-se o figurino, que inspira a coreografia, 
conforme apresenta a Figura 04, em que os migrantes nordestinos de 
Lucas do Rio Verde participaram da festa organizada Centro de Tradições 
Nordestinas de Mova Mutum.
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Figura 04 - Uma festa no sertão dos cangaceiros

Fonte: Marcos Batatinha presidente da CTN, 2013.

Uma festa de São João no sertão envolvendo Maria Bonita, Lampião 
e os cangaceiros retrata, por meio da quadrilha, a verdadeira história 
de Lampião. O trabalho que a quadrilha estilizada desenvolve é bem 
interessante, rico e belíssimo. O município deveria apoiar porque a cultura 
nordestina precisa ser valorizada e incentivada já que é constituída por 
valores da tradição de um povo que está vivendo em Lucas do Rio Verde.

Quando o Secretário de Cultura fala do grande apoio aos eventos 
culturais por parte do prefeito e de seu vice, esse apoio, com certeza, não 
inclui a cultura nordestina. Quanto à apresentação das culturas no palco 
da Arena Cultural, antiga Exposição Agropecuária de Lucas do Rio Verde 
(EXPOLUCAS), o produtor artístico informa ter havido um grande evento 
na Arena Cultural, com a participação inclusive da cultura alemã e Flor do 
Cerrado (mato-grossense) em 2014. Mas que ele mesmo, responsável pela 
organização da quadrilha, não foi convidado: “mesmo que a quadrilha não 
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tenha saído em 2014, eles poderiam ter chamado, pra gente dizer se ia ou 
se não ia ver o que estava acontecendo com a quadrilha, mas nem isso”.

O Secretário de Cultura disse que, no início, houve um choque 
de cultura e de pessoas, “a cultura é diferente, é oposta”. Mas será que 
esse choque ainda persiste? Por que os nordestinos não puderam fazer 
seu carnaval, que é tão esperado o ano inteiro e faz parte da sua cultura?

Em se tratando do carnaval, G.B. informa que foi convidado 
para sair como candidato a vereador com o então prefeito Otaviano 
Olavo Pivetta, em 2010. Como não foi eleito, trabalhou um tempo na 
prefeitura, onde ajudou a elaborar o último carnaval de 2013 e trabalhou 
na Secretaria de Esporte, junto com o secretário Adão no Programa 
Vida Nova. Esclarece o porquê não houve o carnaval de rua nos dois 
anos subsequentes:

Quando trabalhei na prefeitura, o prefeito disse 
na reunião que ia ser o último carnaval e que cada 
grupo que quisesse sair ou os blocos de rua, que saísse 
por conta própria que não ia mais fazer o carnaval 
popular. Ou o grupo investisse o seu dinheiro ou 
corresse atrás de patrocínio para ajudar. Só que por 
ele ter acabado estava difícil conseguir patrocínio. 
E quando a gente conseguiu patrocínio no próprio 
bairro mesmo (Tessele Junior) e tentou fazer, quando 
estava tudo certo pra sair, ele já tinha distribuído 
toda a polícia para outros municípios e disse que 
a gente não poderia fazer o carnaval porque não 
tinha policial, não tinha bombeiro e não tinha nada 
aqui. Neste ano (2014) não teve. Aqui em Lucas é 
muita gente gaúcha e a gente quando entra, não tem 
aquele poder de dizer vamos fazer assim. A prefeitura 
alegou gastos, mas qual o custo que ela devia ter se o 
carnaval é meu? O bloco é independente, eu tenho 
a turma que toca, é tudo da diretora. Eu só preciso 
de patrocínio para as camisas. É bem interessante o 
desfile com o boneco de Olinda, as pessoas gostam 
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muito. E aqui o que não me agrada é a gente não ter 
a liberdade nossa, a nossa cultura.

Quando foi perguntado ao Secretário se é dada abertura para que 
os migrantes nordestinos apresentem a sua cultura no CTG, ele responde: 
“O CTG é fechado. É fechado para tradição gaúcha”.

Ao visitar o CTG e falar sobre a cultura nordestina, pode-se perceber 
que existe ainda uma resistência muito grande do sulista, principalmente 
por parte de alguns patronos2, no que se refere aos nordestinos e a sua 
cultura. Até a forma de falar, a fisionomia muda quando se refere aos 
migrantes nordestinos. Ainda se tem o entendimento, a crença, de que a 
cultura sulista é superior.

Os nordestinos entrevistados em dezembro de 2014 lamentaram 
muito o fato de não ter ocorrido o carnaval e a quadrilha.

Nas palavras do nordestino F.A.B.S., 26 anos, piauiense:

A cidade cresce através do Nordeste porque a mão 
de obra é nordestina. Mas, eles só querem aqui para 
a servidão, só para trabalho e acabou. Aqui tem a 
tradição gaúcha; bailes deles que são tudo privilegiado. 
Já quando tem carnaval ou alguma coisa nordestina 
eles procuram embargar devido à discriminação que 
é muito grande.

O pernambucano D.P.F. fala sobre a chamada segunda Farroupilha 
na cidade de Lucas do Rio Verde:

A farroupilha comemora uma tradição gaúcha, e na 
semana da farroupilha tem comemorações no CTG. A 
Câmara se muda pro CTG pra fazer uma manifestação 
solene, com honras e endeusamento da região Sul e 
do homem, do povo sulista. E tem também um dia 

2 Patrono é uma personalidade escolhida para ser o padrinho. Compete-lhe administrar 
o Centro de Tradições Gaúchas; programar, planejar e executar as ações do CTG, 
cumprindo e fazendo cumprir o estatuto e regimento interno.
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que se comemora o dia do nordestino, mas não há 
nem uma ação do poder público, da câmara ou de 
quem quer que seja para também louvar esse povo 
que também merece reconhecimento. O sulista tem 
o seu quinhão na colonização da cidade mas quem 
trabalhou na terra foi o nordestino e muito trabalha. 
Muitos trabalhavam até escravizados, então, acho isso 
um crime gravíssimo não reconhecer a contribuição 
desse povo. O vereador pelo qual eu trabalhei não é 
nordestino, ele é bastante sensível, mas as coisas não 
são tão simples assim, ele tem seu direcionamento.

O Carnaval de Rua, que ainda pode dar um alento à vida dos 
migrantes nordestinos, tão distantes de seus locais de origem, foi cortado 
pelos gestores.

A assistente social do CRAS, que atuou no Serviço Público no 
Rio Grande do Sul, assistiu ao Carnaval de Rua no Tessele Júnior em 
2013. Para ela, o carnaval é muito bonito e interessante:

O nordestino em si, eles têm uma alegria dentro deles 
e eles extravasam, eles não têm receio de colocar o 
que eles sentem, de expressar o que eles sentem. As 
festas juninas são lindíssimas! [ênfase]. Eles se unem 
em várias famílias próximas e fazem a festa junina 
numa rua. É maravilhoso!

Nota-se que a cultura nordestina não vem sendo priorizada 
de maneira satisfatória pela prefeitura, uma vez que os incentivos não 
ocorrem da maneira esperada.

No mês de janeiro de 2015, o produtor artístico mudou a razão 
social da instituição. De ASCUNA passou a ser denominado CTN. 
Castanha explica que:

A instituição vai trabalhar com as culturas do Norte 
e do Nordeste, e vamos trabalhar com as seguintes 
atividades: artesão, culinária, capoeira, cacuriar, 
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carimbó, frevo, coco de roda, ciranda, maracatu, 
caboclinho, quadrilha junina, dança África, dança 
da padecida. Estas são umas das atividades que a nossa 
CTN vai promover, fora os eventos como carnaval, 
carnaval fora de época, Semana Santa, Festa Junina, Dia 
do Nordestino, Consciência Negra e a Paixão de Cristo.

No dia 15 de janeiro de 2015, o Secretário de Cultura de Lucas do 
Rio Verde informou ao jornal local “Só Notícias” que, “tão logo passem as 
festas de carnaval, Lucas, terá festival da cultura nordestina, com música, 
dança e outras apresentações, e a festa é promovida para também divulgar 
a cultura do Nordeste”.

Na nota consta que a prefeitura decidiu não promover o carnaval 
popular, pelo segundo ano consecutivo. O secretário Adão Brizola informou 
que “é uma decisão da gestão”. E ainda: “O carnaval é uma manifestação 
cultural, mas a administração municipal não quer que Lucas seja enxergada 
através desta festa como ponto turístico para tal”.

Ao sair de seu local de origem, o migrante, muitas vezes, encontra 
situações difíceis no seu local de destino. Para Almeida (2015), essa 
desterritorialização relaciona-se com o lugar de acolhimento com atitude 
de racismo e discriminação de certas pessoas ou comunidades como 
consequência de sua identidade racial ou de sua origem territorial.

Com os migrantes nordestinos não é diferente. Eles encontram 
impasses numa cultura totalmente diversa e forte, como a cultura sulista, 
com grupos de dança alemã, com fortes laços culturais, econômicos e 
políticos na cidade de Lucas do Rio Verde, porém, tentam manter-se fiéis 
as suas origens, com firmes raízes culturais.

Haesbaert (2005, p. 37) considera que a territorialidade é 
fundamental para manter a união do grupo de migrantes. Assim, o autor 
trata de um migrante “desterritorializado” no sentido cultural: “na medida 
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em que, destituído de seu lugar e de suas paisagens de origem, ele se vê 
destituído também de valores, símbolos, que ajudavam na construção 
de sua identidade”.

Os nordestinos migraram e formaram territórios. Ao se apropriarem 
do território, eles procuram recriar o espaço/símbolo para expor sua 
identidade nos locais em que estão inseridos, dentre as quais se destacam 
os bonecos gigantes, conforme mostra a Figura 05 a seguir, no carnaval 
de rua realizado no bairro Tessele Júnior em Lucas do Rio Verde

Figura 05 - Bonecos gigantes. Bloco: Veio porque quis

Fonte: Flaviane O. Santos, 2012.

Esses bonecos gigantes ficam expostos na residência do produtor 
artístico Gleibson Barbosa e, em época de carnaval, são levados para as 
ruas convidando o povo a participar da alegria dos nordestinos e animando 
o carnaval popular.

Há também as redes armadas nas áreas das casas dos nordestinos, 
como se observa na Figura 06, registrada no bairro Tessele Júnior. As 
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redes constituem hábito comum nas casas dos estados do Nordeste. Como 
comentou um nordestino: “No Piauí a gente costuma usar rede na área”.

Figura 06 - Uso de redes em residências de migrantes nordestinos

Fonte: Sandra Magali de Amorim Carvalho, 2014.

Além da presença das redes nas casas dos nordestinos (que é um 
elemento presente e uma manifestação da cultura), o restaurante nordestino, 
o nome das ruas identificando as capitais dos estados do Nordeste, a igreja 
(que constitui um local importante de encontro de nordestinos, para 
reuniões, consagração e programação de festas), os hábitos alimentares, a 
capoeira, as danças, as músicas típicas do Nordeste, como o forró, ouvidas 
nas casas, principalmente aos domingos, as festas, as quadrilhas e o próprio 
sotaque de centenas de nordestinos espalhados pelos bairros da cidade, 
em especial no conjunto habitacional do bairro Tessele Júnior, remetem 
à lembrança da presença nordestina e nortista em Lucas do Rio Verde. A 
presença do nordestino com os seus traços culturais característicos, com 
seus costumes, crenças e valores já é o maior símbolo na paisagem do 
município. São esses símbolos que possibilitam agregação de um mínimo 
de sentimento de pertencimento ao local onde se encontram.
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Haesbaert (2005) esclarece que a nova territorialidade é marcada 
por laços de identidade cultural. Sabe-se que a cultura nordestina é bastante 
expressiva. “Seus traços inscritos na paisagem pelas territorialidades trazem 
no corpo e no psíquico diferentes formas de sentir, de viver e de produzir 
o espaço geográfico”, conforme ressaltado por Sousa (2010, p. 177).

Apesar do comportamento de alguns que não aceitam a expansão 
da cultura nordestina, e apesar da dificuldade em conseguir um espaço 
físico para a instalação do Centro de Tradição Nordestina (CTN), os 
nordestinos preservam e valorizam a sua cultura, quando apresentam 
na quadrilha estilizada em festas juninas na cidade, conforme mostra 
a Figura 07, que registra um evento realizado na E.E. Dom Bosco na 
cidade de Lucas do Rio Verde.

Figura 07 - Onde a festa é feita do povo e para o povo

Fonte: Maria José da Silva, 2012.
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Esse momento é muito esperado, pois todos podem saborear 
comidas típicas e desfrutam da alegria que emana do povo nordestino. 
Com participação em concursos, tanto de quadrilha estilizada quanto no 
de carnaval, do qual participam municípios vizinhos, eles demonstram a 
riqueza de sua cultura que ao mesmo tempo passa a ser reconhecida local 
e regionalmente.

Para todo esse acontecimento, é preciso uma política ou um 
projeto cultural, que contribua com uma identidade mais positiva e, 
consequentemente, com menos resistências culturais, para que esses 
migrantes possam ser reconhecidos como pertencentes ao lugar, já que, 
muitas vezes, sequer conseguem ter esse sentimento.

Neste aspecto, Ferreira (2005) salienta que, para a população 
local, o migrante representa um intruso que vem confrontar a sua ilusão 
de familiaridade. Para alguns dos migrantes, atualmente, é possível uma 
melhor convivência com os residentes. É possível torná-los próximos, 
diferentemente de quando chegaram, quando foram recebidos com muita 
indiferença, sofreram preconceito e discriminação.

De acordo com Ademir P. Ferreira, é preciso entender os outros 
e conviver com as diversidades, pois é possível preservar a identidade, 
dando abertura para que os outros possam demonstrar suas qualidades, 
suas identidades e sua cultura. Ferreira (2005, p. 157) destaca ainda que 
“sem o encontro com o outro, com a diferença, nos reduzimos à mesmice”. 
Para ele, se a atitude de evitar o estranho “é uma atitude de defesa do modo 
de ser e de preservar a identidade, sem a troca com o outro, somos então 
escravizados e carcomidos com o mito de Narciso”. Portanto, o diálogo 
com o outro é fundamental.

Claval (2009) reconhece que é de suma importância o combate à 
exclusão, para que possa facilitar a inclusão de todos aqueles que ingressam 
num novo grupo e que possam ser reconhecidos sem perder sua identidade. 
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Quanto à questão de sociedade e solidariedade territorial, o autor ressalta 
ainda que a integração só se torna possível quando se consegue construir 
uma forma de cidadania aceitável para todos. É justamente isso que os 
migrantes nordestinos buscam na cidade de Lucas do Rio Verde. Eles 
querem fazer parte da população e demonstrar a sua cultura, que, muitas 
vezes, encontra obstáculos para manifestar-se.

Mas, mesmo assim, eles produzem seus modos de existir com as 
novas territorialidades, seja por meio do linguajar (fator de união), pela 
maneira de andar, de vestir, de sorrir (que é muito contagiante), seja pela 
fabricação da comida típica, como mostram as figuras 08 e 09 a seguir, 
feita por alguns migrantes que conseguiram estabelecer-se como pequenos 
comerciantes, pequenos empresários, enfim, pela própria presença dos 
nordestinos na paisagem de Lucas do Rio Verde. São elementos da 
paisagem que formam o território.

Figura 08 - Vatapá com camarão seco

Fonte: Adriana Pontes, 2015.



174 175

Figura 9 - Bolinhos de acarajé com vatapá, camarões secos e salada 
de tomate verde

Fonte: Adriana Pontes, 2015.

Com a chegada dos migrantes nordestinos a Lucas do Rio Verde, 
mudou, de certa forma, a paisagem da cidade, já que, ao mesmo tempo, 
eles são responsáveis pela criação de novos bairros no entorno do centro. 
Sendo assim, eles estão espalhados em praticamente todos os bairros da 
cidade formando as suas territorialidades com as práticas culturais. Eles 
reúnem-se para ouvir as suas músicas, tomar cerveja, fazer comida típica 
e, eventualmente, mantêm as tradições de danças típicas, especialmente 
no conjunto habitacional Tessele Junior, que fazem parte das memórias do 
que foi deixado no Nordeste. Para Véras (1999), nesses pontos, expressa-se 
a territorialidade.

A maior concentração de migrantes nordestinos ocorre no Conjunto 
Habitacional Tessele Júnior, por ser destinado aos trabalhadores da BRF, 
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local que, delimitado geograficamente, forma uma nova territorialidade, 
onde sua cultura foi implantada e é reconhecida perante a sociedade.

De acordo com Saquet (2010, p.122), o migrante:

Imprime marcas profundas no território, tanto 
políticas como econômicas e culturais, por meio 
de [...] roupas, alimentos, músicas, danças, ideologias 
etc... constituindo tempos e territórios, isto é, 
processos históricos particulares e concomitantes. 
[...] Sujeitos condicionados que estabelecem diversas 
territorialidades, no tempo e no espaço, constituindo 
os territórios por meio das relações de poder, redes, 
desigualdades, diferenças e identidades.

Devido aos fluxos migratórios, há, no município, uma diversidade 
regional e cultural. Os principais grupos que para lá deslocaram-se são 
formados, respectivamente, por sulistas, mato-grossenses, nordestinos e, 
recentemente, paraenses. Estes últimos estimulados pela oferta de força 
de trabalho na empresa Brasil Foods (BRF).

Cada grupo apropria-se do lugar, reinventando o Nordeste em 
Lucas do Rio Verde. É uma reinvenção com base no que eles têm da 
memória, da lembrança do que viviam no seu local de origem, com 
seu modo próprio de produzir o espaço, seus sotaques, suas festas, suas 
concepções de mundo e suas particularidades. O conjunto habitacional 
Tessele Júnior e certos bairros da cidade são reconhecidos como “bairros 
dos nordestinos”.

Santos (2008, p. 27) observa que “[...] a relação do novo ambiente 
com o novo morador se manifesta dialeticamente como territorialidade 
nova e cultura nova, que interferem reciprocamente, mudando-se 
paralelamente territorialidade e cultura [...]”.

Símbolos nordestinos podem ser encontrados nas ruas da cidade de 
Lucas do Rio Verde, bem como nas paredes do refeitório da Empresa BRF, 
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todos construídos por um dos nordestinos, cuja intenção é dar visibilidade 
ao sentimento de estar perto do Nordeste, mesmo estando longe.

Na compreensão de Melchior:

Ao transfigurarem parte de sua cultura, os migrantes 
marcam na paisagem e no cotidiano sua cultura e seus 
costumes, onde os símbolos culturais não compõem 
características originais, mas sim, foram construídos 
para expressar uma nova identidade. [...] Através de 
sua dimensão simbólica, implica na formação de novas 
territorialidades, o que conduz a preservação de seus 
hábitos e culturas (MELCHIOR, 2010, p. 244).

Os nordestinos criam ambiente que identifica que é um território 
nordestino. Com traçados próprios e com latinhas penduradas na parede, 
eles criam espaço que tem a conotação da sua cultura. Com o produtor 
artístico maranhense que ocupa o cargo de assessor parlamentar da Câmara 
Municipal, eles ganham espaço para a questão cultural, fazendo um 
interessante trabalho no conjunto habitacional que se estende até os palcos 
da Arena Cultural, antiga Expo Lucas, onde foi possível demonstrar sua 
cultura na semana em que foram prestadas homenagens ao município 
pelos seus 27 anos de emancipação em 2015. Estiveram no palco os que 
cantam o baião de Luiz Gonzaga e os que dançam na roda do carimbó, 
ao som do mestre Pinduca.

Para o produtor artístico, esse evento foi histórico para a cultura 
norte/nortista, ao mesmo tempo em que eles estão fazendo história em 
Lucas do Rio Verde: “frevo, forró, lendas, pajelança, xaxado e carimbó 
coloriram um momento histórico para nós do nordeste e norte que também 
reivindicamos nosso nome na história de Lucas do Rio Verde”.

Trata-se de conquistas sendo realizadas e criação de vínculo ao meio 
em que estão vivendo. Para Haesbaert (2013), cada um, à sua maneira, 
reivindica e conquista formas próprias de territorialização.
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Atualmente, os migrantes nordestinos podem contar com um 
espaço para o CTN. Por meio da folha oficial online da prefeitura, no 
dia 08 de dezembro de 2015, foi feita a entrega de um espaço no Parque 
Cultural para ser a sede do Centro de Tradições Nordestinas. A assessora 
de comunicação da prefeitura, Francieli Cela, esclareceu que “a ação 
visa fomentar as manifestações culturais e permitir que o grupo possa 
desenvolver e ampliar as atividades”.

Com o referido espaço, os nordestinos poderão organizar-se 
melhor em um grupo cultural para resgatar e fortalecer as tradições da 
terra natal. É uma oportunidade para divertirem-se e reunir as famílias, 
ao mesmo tempo em que vão formando novas territorialidades.

Nas palavras de Véras (1999, p. 238), “um urbanismo democrático 
não pode ignorar as reais condições de vida dos habitantes, nem seus 
valores, identidade, memória e o direito a seu “local”, laços de vizinhança, 
conterraneidade e sociabilidade”.

Depois de muitas lutas e desafios, presentemente, os nordestinos 
estão conseguindo deixar suas marcas no espaço urbano com seus sotaques, 
estilos de vida, com a sua cultura e os seus hábitos alimentares. A 
espacialidade que eles produzem, seja do casebre ou não, estão modificando 
o espaço, formando a territorialidade nordestina.

Considerações Finais

O presente trabalho evidenciou que a causa da migração dos 
nordestinos para Lucas do Rio Verde apresenta-se como uma forma de 
crescer social e financeiramente, em decorrência da falta de emprego no 
local de origem e também pela má distribuição de renda e terra. Assim, 
para muitos é uma forma de sobrevivência, de oportunidade econômica. 
A maioria migra com a esperança de um futuro melhor, de obter melhores 
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condições de vida, por estar destituída de um lugar para morar, de trabalho 
e, consequentemente, de cidadania.

Com o processo de agroindustrialização, Lucas do Rio Verde teve um 
bom nível de crescimento econômico. Contudo, esse crescimento econômico 
não faz parte da vida da grande parcela da população local. Embora existam 
melhorias na vida urbana, encontram-se ainda grandes desafios no que se 
refere ao acesso aos direitos sociais, inclusive o direito à moradia.

Apesar da produção em larga escala e desenvolvimento tecnológico, 
tendo como a produção de soja uma das principais geradoras de capital 
do Brasil, é visível o aumento das desigualdades sociais pela concentração 
de terra e de renda nas mãos de poucos, pois se trata de um crescimento 
e não de um desenvolvimento econômico.

Os migrantes nordestinos, em sua grande maioria, que migraram 
para trabalhar na cidade de Lucas do Rio Verde, enquadram-se como mão 
de obra barata e exploratória ao modelo de produção capitalista da então 
atual Brasil Foods.

Numa cidade como Lucas do rio Verde, com alto custo de vida, 
a valorização dos terrenos e casas impede o acesso da população de baixa 
renda, devido as suas condições salariais. É preciso uma distribuição mais 
justa de renda para a população e que ela possa ter acesso à habitação 
própria, serviços relacionados à saúde, à educação e ao lazer. Esses acessos, 
apesar de serem um direito, vêm sendo restringidos para a grande maioria 
dos migrantes nordestinos.

Portanto, é importante que os gestores de Lucas do Rio Verde e 
dirigentes dos setores privados atendam aos anseios da população quanto 
ao trabalho, à moradia, acesso aos serviços públicos e ao lazer, com destaque 
para espaços de lazer que remetam à cultura nordestina, pois existe a 



180 181

necessidade de afirmar a identidade enquanto distinto do outro nos seus 
valores culturais.
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Esta coletânea reúne trabalhos de autores dedicados à pesquisa 
que trazem, com base em suas vivências e atividades acadêmicas, reflexões 
sobre manifestações da cultura em Mato Grosso. Traduzem, em seu 
conjunto, a necessidade que há de um olhar analítico para um campo 
de estudos em potencial que é o da dimensão espacial da cultura. 

Os estudos mostram a necessidade de reflexão sobre as formas 
como percebemos a cidade e que isso deveria ou poderia desencadear 
um processo de ressignificação dos espaços e de um despertar afetivo 
pelos lugares e pelas pessoas. Em pequenas cidades e povoados rurais, a 
observação mostra como a religiosidade expressa por meios materiais e 
imateriais imprime marcas de subjetividade na conformação de lugares. 
Em seu conjunto, os diversos lugares, com sua simbologia, compõem 
uma paisagem cultural repleta de significados que são a própria expressão 
da identidade local.
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