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APRESENTAÇÃO 

 

Este livro reúne trabalhos coletivos de pós-graduando e de professores do Programa 

de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade 

Anhanguera-Uniderp. Foram produzidos, sobretudo, dentro da disciplina História e Ocupação 

do Espaço Regional. 

A maioria dos capítulos tematiza a ocupação do espaço em Mato Grosso do Sul. 

Alguns, contudo, referem-se à ocupação de regiões maranhenses. Os autores fizeram parte de 

uma turma de doutorado quando a Kroton Educacional estimulou a capacitação de professores 

oriundos de cursos superiores por ela mantidos naquele Estado.  

Por serem resultados de atividades desenvolvidas dentro de uma disciplina, ao longo 

de pouco mais de dois meses, houve limitações de tempo, em especial quanto ao uso de fontes 

primárias. Alguns trabalhos chegaram a explorá-las, mas foi dominante a tendência de 

exploração de fontes secundárias nas diversas temáticas pleiteadas. Mas, os dados empíricos 

buscados em fontes secundárias foram sistematicamente comparados e cotejados com outras 

fontes e utilizados com rigor. 

Esse rigor se fez necessário, pois a crítica é indispensável quando muitas das fontes 

exploradas veiculam informações equivocadas, parciais, quando não marcadas por subjetivismo 

dos autores ou de seus informantes. Este é o caso, por exemplo das memórias, pois escritas, 

quase sempre, para enaltecer figuras do passado. Houve, também, a preocupação de considerar 

plenamente todos os atores históricos, não somente aqueles cultivados nos meios oficiais como 

heróis. Índios, negros, mestiços e trabalhadores tornaram-se visíveis nas análises de ocupação 

territorial. 

Os trabalhos contidos nesta coletânea buscaram assegurar visão sintética aos processos 

analisados. Os estudos não se esgotaram nos limites internos das temáticas tratadas. Elas foram 

associadas, sistematicamente, às singularidades locais enquanto expressões do universal. Como 

essa tendência não é comum nos trabalhos especializados, os resultados acabaram por 

incorporar uma qualidade didática que favorecerá a leitura de quantos os buscarem, tanto 

estudiosos acadêmicos quanto leigos ávidos por informações sobre as regiões estudadas. 

 

Campo Grande, Agosto de 2020 

 
Gilberto Luiz Alves 

Carla Letícia Gediel Rivero Wendt 
(Organizadores) 
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CAPÍTULO 01 

A Pecuária como Determinante Econômico da Ocupação de Campo Grande, Mato Grosso 

do Sul: 1870 a 1929 

 

Elisa de Ávila Silvestre  
Isa Maria Formaggio Marques Guerini 
Sandino Hoff 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O rebanho expressivo do estado de Mato Grosso do Sul - MS, correspondendo a um 

dos maiores do país (10,24% do PIB estadual em 2013), merece ser analisado sob o aspecto de 

sua formação histórica, especialmente como determinante econômico do uso e ocupação do 

município de Campo Grande (IBGE/CONA, SEMADE, PIB - MS 2010/2013, 2015, p. 15).  

A confluência dos córregos Prosa e Segredo, localizada na extensa região do então 

chamado “Campo Grande” servia como passagem e pouso para os viajantes que se deslocavam 

para Camapuã, ou que vinham do Sertão dos Garcia para os Campos de Vacaria. A ocupação 

da área era propicia diante de suas características geográficas, climáticas e hídricas, ou seja, 

campos limpos e cerrados com inúmeros rios e riachos essenciais para o manejo de gado, o que 

possibilitava bebedouros ideais para o rebanho e água potável para habitantes (METELLO, 

1999).  

Segundo memorialistas, a região era tida como “um grande vazio” de solo fértil, água 

abundante e sem habitante, sendo que as chegadas de João Nepomuceno (BARBOSA, 2010) e 

José Antônio Pereira em 1872 marcariam o desenvolvimento da região (PEREIRA, 2002). 

Em diversos relatos históricos consta a beleza da região sul-mato-grossense, a natureza 

exuberante, a fertilidade do solo, o clima agradável e campos fartos para a criação e o cultivo.  

Alguns destacavam a abundância de gado no território onde só viviam índios.  

Estes apontamentos despertaram a ânsia pela pesquisa dos determinantes econômicos 

de desenvolvimento da região de Campo Grande, tais como: criação de bovinos, suínos e 

ovinos, agricultura e comércio. Entretanto, a região merece dois recortes históricos importantes, 

delimitados pela construção da estrada de Ferro Noroeste do Brasil - NOB em 1914. A 

historicidade do período anterior à NOB revela um território voltado à atividade pecuária e, 

após sua inauguração, inserem-se novas atividades econômicas que corroboram o 

desenvolvimento populacional da região. 
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Neste contexto, a pesquisa destacou o desenvolvimento da pecuária para analisar a 

origem do gado e a relevância da criação de bovino para a constituição da cidade de Campo 

Grande, por ser esta a atividade preponderante no uso e ocupação do solo, anterior à NOB. 

O resgate das obras de historiadores e memorialistas regionais consubstanciou o 

estudo, juntamente com dados de periódicos regionais e documentos públicos. Os aspectos 

legislativo, econômico, sanitário, tributário e de relações sociais da época auxiliam na 

compreensão da temática proposta e revelam as características de uso e ocupação do solo da 

região de Campo Grande. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O locus da pesquisa é a região de Campo Grande, assim entendida como a área que, 

inicialmente, contava com extensão superior a 100.000 km2 (contra os 8.300 km2 atuais) 

localizada entre os rios Aquidauana, Brilhante, Ivinhema, Paraná e Verde. Com o gradativo 

desenvolvimento socioeconômico, esta região se fragmentou nos atuais municípios de Rio 

Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Bataguassu, Anaurilândia, Nova Andradina, Bataiporã, 

Taquarussu, Ribas do Rio Pardo, Jaraguari, Bandeirante, Rochedo, Corguinho, Rio Negro, 

Terenos, Sidrolândia e parte dos municípios de Rio Verde de Mato Grosso e de São Gabriel do 

Oeste. 

As principais legislações que encaminharam para a delimitação de Campo Grande são: 

Lei n.º 792, de 23-11-1889, criação do distrito de Campo Grande, subordinado ao município de 

Nioac; Resolução Estadual nº 225/1899, elevou Campo Grande à categoria de vila, 

desanexando-a da comarca de Nioac; a Lei Estadual n.º 772, de 16-07-1918 a elevou à condição 

de cidade com a denominação de Campo Grande (IBGE, 2013). 

A pesquisa consistiu em revisão bibliográfica, traçando o histórico da pecuária em 

Campo Grande. As fontes bibliográficas consistiram em: obras de historiadores; memoriais e 

contos; periódicos regionais (décadas de 30 e 60); documentos e relatórios públicos (década de 

20, 60 e 70). Após a apreciação dos documentos apontados, houve a delimitação e a análise 

temática do objeto de pesquisa. 

Para a análise geral, utilizou-se a categoria singular/universal, entendida da seguinte 

forma: O capital foi a força determinante do processo de produzir mercadorias na região de 

Campo Grande e foi quem definiu a força de trabalho como o essencial para a produção. O 

processo histórico de desenvolvimento de Campo Grande seguiu o movimento do capital que 

ocorria em todos os países, definido como o universal.  
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Na singularidade da região a estratégia do capital estabeleceu o trabalho livre e escravo 

(alguns negros e muitos indígenas) nos campos da pecuária para a produção de excedentes. 

Entende-se neste trabalho que singular/universal são indissociáveis, porquanto, na análise 

científica, “o singular é a manifestação no espaço convencionado, de como leis gerais do 

universal operam, dando-lhe uma configuração específica” (ALVES, 2003, p.28). 

 

3 ESBOÇO HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO  

Para a caracterização da região de Campo Grande e o desenvolvimento da pecuária 

como determinante do uso e ocupação do solo, fez-se necessário uma breve contextualização 

histórica do Sul de Mato Grosso, atualmente estado de Mato Grosso do Sul, com destaque às 

principais atividades socioeconômicas que contribuíram para o desenvolvimento das áreas de 

cerrado e pantanal dos dois maiores estados do Centro-Oeste brasileiro. 

Estima-se que as primeiras excursões feitas ao território de Mato Grosso datem de 

1516 ou 1526, havendo indícios conflitantes no que se refere aos primeiros exploradores. 

Existem relatos de que Aleixo Garcia, com escolta de índios domesticados, teria sido o primeiro 

a explorar a parte meridional do Estado em 1516 e que tal expedição possivelmente fora 

ordenada por Martim Affonso de Souza. Contudo, este último somente foi nomeado Capitão-

Mor e Governador das terras do Brasil em 1530, por ato de D. João III (AYALA; SIMON, 

2006), o que caracteriza conflito de datas e de informações. 

 Ainda, por não ser costume de os portugueses colonizadores adentrarem os sertões 

com escolta exclusivamente indígena, alguns historiadores afirmam que houvera expedições 

espanholas subindo pelo Rio Paraguai e que Juan Ayolas teria chegado ao Porto Candelaria 

em 1537 com treze homens em sua companhia (AYALA; SIMON, 2006). Nos anos que se 

seguiram, novas expedições espanholas seguiram o mesmo trajeto de Ayolas em direção ao 

Peru, no período de 1543 a 1547). Para Ribeiro (1993), o primeiro homem branco a ter 

descoberto Mato Grosso do Sul foi Aleixo Garcia, ou seja, o primeiro a transpor as suas atuais 

fronteiras. 

Em meados de 1640, os paulistas iniciaram as entradas pelos sertões, conhecidos como 

Bandeiras, visando conquistas de riquezas minerais e de captura de indígenas para as lavouras 

paulistas. Alcançaram as reduções jesuítas no Paraguai e Uruguai, bem como as regiões 

mesopotâmias entre os rios Paraná, Paraguai e Apa. A resistência indígena e espanhola aos 

poucos foi esmorecendo diante dos ataques constantes dos bandeirantes. Uma das primeiras 

penetrações no sul de Mato Grosso foi comandada por Antônio Raposo Tavares (RIBEIRO, 

1993).  



9  

Ademais, os rumores de minas de ouro impulsionaram os Bandeirantes a adentrarem 

o centro do país, povoando os Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Os nomes mais 

expressivos nas jornadas rumo a Mato Grosso são os de Manoel Corrêa, Bartholomeu Bueno 

da Silva (O Anhanguera), Antônio Pires de Campos e Paschoal Moreira.  

Em 1718, Pires de Campos chegou à barra do Coxipó-Mirim, travando luta com a 

nação Coxiponés. No regresso, deparou-se com a bandeira de Moreira Cabral, a qual realizou 

expedição a Coxipó e ambos perceberam que as margens do rio eram crivadas de granitos de 

ouro. A partir deste momento, a região ficou conhecida por sua riqueza, sendo visada a 

mineração do ouro (AYALA; SIMON, 2006). 

Cuyabá é elevada à categoria de vila em 1727 sob a denominação de Villa Real do 

Senhor Bom Jesus de Cuiabá. D. João V, para assegurar o domínio português na região e para 

instalar o fisco, criou a Capitania independente de Mato Grosso em 1748. Diante da importânc ia 

da fronteira pelo Rio Guaporé, o governador Capitão–General D. Antonio Rolim Tavares 

(nomeado em 1748) recebeu instruções para proteger e controlar a região, diante da 

compreensão da importância da fronteira pelo rio Guaporé (AYALA; SIMON, 2006).  

O Século XVIII foi marcado pela exploração do ouro e ascensão da região, elevada a 

status de capitania, reorganização do governo, demarcação e fixação de fronteiras. No período 

albuquerquiano floresceu o Mato Grosso colonial, sendo Luiz de Albuquerque Mello Pereira e 

Cáceres um administrador de destaque (RIBEIRO, s/a). Contudo, encontrou questões 

conflitantes de demarcação de limites territoriais durante seu governo, pressionando para 

decisões em defesa da região.1 

Com a exploração das minas de ouro, intensificou-se o trânsito das bandeiras paulistas 

no sul de Mato Grosso através de rotas fluviais no século XVIII, dentre elas dois afluentes do 

Rio Pardo: Anhanduí-Guaçu e Anhanduí (formado pelos córregos Prosa e Segredo). Observa-

se, assim, a presença de portugueses nos campos em que mais tarde surgiu o povoado de Campo 

Grande. 

                                                 
1Luis Pinto, antecessor de Albuquerque, afirmava em suas cartas ao Conselho Ultramarino que a imensidão de 

Mato Grosso o aterra e entregaria a região ocidental de Mato Grosso ao Paraná, o Sul dos Rios Pardos e Miranda, 

a São Paulo; e daí para o Norte, a Goiás, cujo território se distancia até ao Rio das Mortes: isso pelo chamado 

Termo de Acessão. (RIBEIRO, 1993 p.80). Em meio à discussão de limites territoriais entre os Reinos de Portugal 

e Espanha, em meados de 1760 e 1770 (Tratado de Madrid, Tratado de El Pardo, Tratado de Tordesilhas, Tratado 

de Santo Ildefonso), outra questão pontual para os conquistadores eram os indígenas que habitavam a região,  com 

destaque para os povos Gauicuru e Paiguá que, mesmo inimigos entre si, lutavam contra a entrada dos 

colonizadores. (RIBEIRO, 1993). Neste contexto, foram construídas edificações e fortes visando o controle da 

região, com destaque ao Forte Coimbra fundado em Albuquerque, atualmente município de Corumbá. 
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Após a Guerra do Paraguai, o sul da província de Mato Grosso começa a ser 

reestruturado, recebendo novos moradores que buscavam a reconstrução das áreas afetadas pela 

guerra e a ocupação das pastagens para criação de gado. Tolentino (1986, p. 161) descreve que: 

 

A criação extensiva de gado foi responsável pela ocupação de grande parte do 

território do sul de Mato Grosso, especialmente pela formação dos núcleos 

populacionais, hoje de grande importância para o Estado de Mato Grosso do Sul, sua 

capital, Campo Grande, foi um deles, além de Aquidauana, Rio Brilhante, Maracajú, 

Santana de Paranaíba e outros. 

 

No mesmo sentido, Almeida (1933) relata que o comércio de gado foi, por assim dizer, 

a primeira fonte de renda dos habitantes do sul, e este permaneceu sem interrupção, com os 

Mineiros até a irrupção da guerra do Paraguai. 

Além do desenvolvimento da zona rural, com a atividade agropastoril, o porto de 

Corumbá foi utilizado nas transações comerciais, intensificando a relação com o mercado 

internacional. A distância que separava Mato Grosso dos grandes centros populacionais e de 

comércio reduzia-se diante dos seguinte fatores: a) expansão das fazendas de gado; b) 

exploração da erva-mate (destaque para Companhia Mate Larangeira); c) ocupação de áreas 

férteis para agricultura (destaque para a cultura dos campos e cerrados, áreas agricultáveis de 

grande produtividade); d) estratégias militares implantadas para a defesa do território brasileiro 

(a exemplo do Forte Coimbra); e) construção da estrada de ferro Noroeste do Brasil (marco 

decisivo para conquista de novas fronteiras econômicas) (TOLENTINO, 1986).    

Já no século XIX concentraram-se grandes rebanhos de “gado pantaneiro” (raça 

específica da região) no Pantanal Mato-Grossense. Assim, a base econômica do estado 

transmutou gradativamente da mineração para a atividade agropastoril. A crise do ouro em 

Cuiabá estimulou a migração de cuiabanos, goianos, mineiros, paulistas e, no final do século, 

gaúchos para o sul de Mato Grosso. Vieram atraídos pela fertilidade do solo e pelos campos de 

Vacaria e Pantanal, fundando novos núcleos populacionais e restabelecendo outros. 

Trubiliano (2014, p.175) destaca três pontos para compreender o processo de ocupação 

do sul de Mato Grosso: 

 

 primeiro – de natureza migracional, decurso anterior ao conflito com o Paraguai, que 

se deu por duas vertentes, uma de natureza política com o apaziguamento das elites 

cuiabanas, após os conflitos que culminaram na Rusga (1834) e outra pela frente 

pioneira de migrantes paulistas e mineiros; segundo – de vias de comunicação, com a 

abertura da navegação na bacia platina, no século XIX e a construção de estradas e 

caminhos que ligavam a região à província de São Paulo; terceiro – de 

desenvolvimento econômico, pautado na produção agropastoril, em especial na 

criação de gado.  
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Assim, os fluxos migracionais merecem destaque: a) migrantes no sentido norte–sul, 

rumo ao sul de Mato Grosso e especialmente na região do Pantanal (cuiabanos, poconeanos, 

livramentenses, cacerenses); b) sentido leste–oeste, deslocamento de mineiros e paulistas para 

a região; c) fluxo oriundo de Corumbá - Casas Comercias; d) movimentação dos gaúchos, 

visando a ocupação de vasta extensão de terras; e) exploração e escoamento da erva-mate 

próximo à fronteira com o Paraguai, sentido leste do país (ALVES, 2004, 2005). A formação 

das primeiras fazendas consistia em demarcar glebas e constituir posses.  

A partir dos dois primeiros fluxos migracionais descritos acima, é possível vislumbrar 

os caminhos percorridos pelos pioneiros de Campo Grande, destacando-se o poconeano João 

Nepomuceno e o mineiro José Antônio Pereira. 

 

Figura 1 - Rota do Avanço da Pecuária. Entrada de Bovinos 

no Sul da Província de Mato Grosso no Período de 1780 a 1903 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2011). 

 

 

4 A OCUPAÇÃO DA REGIÃO DE CAMPO GRANDE  

Três recortes históricos são importantes para narrar a pecuária como o principa l 

determinante de ocupação de Campo Grande: a) viagens dos boiadeiros; b) fim da Guerra do 

Paraguai; c) construção da Ferrovia Noroeste do Brasil, no século XX.  

Em cada um dos momentos destacados é possível observar mudanças no movimento 

de ocupação, as quais refletem diretamente no desenvolvimento socioeconômico da região 

estudada. 

Conforme apresentado no item anterior, as reduções jesuíticas estabelecidas pelos 

espanhóis penetraram na região de Mato Grosso, criando povoados e catequisando indígenas 
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no planalto da Vacaria2.  Ainda, nos séculos XVII e XVIII, os bandeirantes paulistas adentraram 

no sul da província para aprisionar povos nativos (índios), descobrir novas minas de ouro e 

outras oportunidades de riqueza. Neste contexto se observa o conflito existente entre os jesuítas 

e bandeirantes, que resultaram na dispersão de gado, assim narrado:  

 

Nas épocas em que os predadores vindos de São Paulo abatiam-se sobre os 

aldeamentos, caçando indígenas, os jesuítas retaliavam abandoando seu gado a vida 

selvagem. A vacaria do mar, que se estende do litoral atlântico até o Rio Uruguai, se 

formou, segundo um historiador, pela dispersão de quatrocentas vacas leiteiras , 

abandonadas pelos jesuítas em 1637. Tais vacarias multiplicaram-se e não poucas 

vezes foram atacadas pelos espanhóis em guerra com os portugueses . (PRIORE; 

VENÂNCIO, 2001, p.96). 

 

O período de 1723 a 1725 foi marcado por brilhantes conquistas para a Coroa 

portuguesa, vez que “os bandeirantes na ânsia incontida de desbravar sertões, (...) talaram os 

Campos imensos da Vacaria”3 (ALMEIDA, 1933). Ao “vazio demográfico” citado por 

Almeida, nesta investigação atribuímos outra conceituação, pois, a região estava habitada por 

nativos e famílias de caboclos. Eliminamos o conceito de vácuo demográfico pelo entendimento 

de que as exigências do capital foram a expansão da civilização capitalista. Conforme Ianni, 

(1966, p.13) tratava-se das “fronteiras econômicas” que deviam “coincidir com as fronteiras 

políticas. Exigências da expansão da civilização capitalista. Eis o nosso imperialismo”. 

Nesta época, as pastagens de Campo Grande eram utilizadas por aqueles que buscavam 

abrigo e descanso nas longas jornadas para atravessar a província com seu rebanho.  

Ademais, os acontecimentos do século XVIII, impulsionaram as migrações de 

paulistas e mineiros para o norte, centro-oeste e sul do Brasil em busca de áreas para expansão 

de suas posses, desenvolvimento da agricultura e criação de animais (bovino, ovino, suíno, etc.). 

Os Campos de Vacaria, identificados pelos Barbosa em 1834, foram ocupados com maior 

afinco no início da Guerra do Paraguai (1864), pois ofertavam rota segura para chegar à zona 

de conflito sem adentrar em território inimigo. “Terminada a Guerra da Tríplice Aliança, em 

1870, os que retornaram às suas províncias de origem levaram notícias da existência de grandes 

rebanhos bravios, boas terras e facilidade de ocupá-las” (FUNCESP; ARCA, 1999, p.12). 

                                                 
2Nos relatos de Emilio Garcia Barbosa observa-se que os Barbosa, ao adentrarem no Igaraí, encontraram 

exuberante vegetação e um descampado de terra vermelha e pequeno barreiro. Neste local, aproximou -se um bando 

de vacas, criação dos guaicurus, cuja proveniência desconheciam. E como explicar aquilo, se não há nenhum 

touro? Espontâneo veio a boca de Antônio e de seus companheiros o nome que hoje, desde aquele dia, foi adotado 

– Vacaria. (2011).  
3 Estando completamente abatidos pela energia das bandeiras, os espanhóis fugiram para o extremo sul, além das 

margens do Apa, fazendo vida comum com os Paiaguás (ALMEIDA, 1933). 
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Neste sentido, um cunhado de José Antônio Pereira retornou para Monte Alegre–MG, 

após combater na Guerra do Paraguai, com relatos de uma área de “beleza encantadora”4, com 

clima e hidrografia favoráveis. Tais narrativas eloquentes despertaram a busca por riquezas e 

propriedades, ao ponto de a família Pereira organizar uma pequena comitiva para Mato Grosso.  

José Antônio Pereira, farmacêutico, mineiro de Monte Alegre e devoto de Santo 

Antônio, fez promessa de erguer uma capela em seu louvor se tivessem êxito na longa viagem 

que enfrentaria com alguns parentes. Destacam-se duas viagens realizadas por José Antônio 

Pereira até sua definitiva instalação no Arraial, doravante denominado Santo Antônio de Campo 

Grande (CONGRO, 2003). 

Em 1872, José Antônio realizou sua primeira viagem, acompanhado de dois filhos e 

mais alguns homens, com uma rota extensa que abarcava as cidades de Itumbiara, Rio Verde e 

Jataí do estado de Goiás, Fazenda Baús e Camapuã no estado do Mato Grosso do Sul. Ao chegar 

na bifurcação dos córregos Prosa e Segredo (em 21 de junho) foi tomado pela beleza do lugar 

e riqueza do solo. “O acaso, nada mais do que o acaso, gerou a parada e a decisão de José 

Antônio Pereira em estabelecer aqui o seu rancho”. Isto, porque “[...] seu verdadeiro destino 

seria, como o de outros mineiros, o dos Campos de Vacaria, já habitados e com segurança de 

apoio dos vizinhos mais próximos que por lá encontraria” (COSTA, 1999). 

Ademais, Pereira encontrou o morador João Nepomuceno que possuía parca 

agricultura (roça de milho e outros cereais) e trocava seus proventos com os boiadeiros que ali 

passavam. (BRASIL, 2005). 

Os relatos históricos sobre as origens de José Antônio Pereira e João Nepomuceno 

corroboram a constatação de dois movimentos migracionais, um oriundo do Norte 

(Nepomuceno de Cuiabá / Mato Grosso) e outro do Leste (Pereira de Monte Alegre/Minas 

Gerais). Ademais, a presença do gado como fonte de alimento, renda e tração é constante nas 

palavras dos memorialistas, assim como a agricultura de subsistência.  

                                                 
4Os relatos de Visconde de Taunay (1867) no livro Céus e Terras do Brasil descortinam de forma poética as 

“scenas, typos e quadros da natureza brasileira”, descrevendo no capítulo “O sertão e o Sertanejo” a paisagem e 

os habitantes que encontrava em suas viagens pelo centro-oeste do país. Uma das passagens relata o que se 

encontrava ao caminhar para os campos de “Miranda e Pequery, Vaccaria e Nioac, no baixo Paraguay”. Também 

se denominava  ‘sertão bruto’ a extensa e quasi despovoada zona da parte sul oriental da vastissima província de 

Matto Grosso a estrada que dá villa de Santa Anna do Paranahyba vai ter ao sitio abandonado de Camapoam.  

Desde aquella  povoação, assente proxima ao vertice do angulo em que confinam os territorios de S. Paulo, Minas 

Geraes, Goyaz e Matto Gfrosso até ao rio Sucuriú, isto é, no desenvolvimento de muitas dezenas de leguas, anda-

se commodamente de habitação em habitação mais ou menos chegada uma da outra; raream, porém, depois as 

casas mais e mais, e caminha-se largas horas, dias inteiros, sem se vêr morada nem gente, até ao retiro de João 

Pereira (VISCONDE DE TAUNAY, 1930). 
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Após a negociação de área para instalação do seu sítio (com plantio de arroz, feijão e 

milho), construção da primeira igreja em louvor a Santo Antônio e fundação do Arraial, José 

Antônio regressou para Monte Alegre e, em 1875, realizou a segunda viagem para Campo 

Grande. Desta vez, o pioneiro estava acompanhado de toda a família e alguns escravos 

(aproximadamente 65 pessoas). A rota traçada foi menor que anterior, mas o tempo despendido 

maior pela presença de mulheres e crianças na comitiva (ANDRADE; ALMEIDA, 1935). 

Em pouco tempo, a vinda de boiadeiros para Campo Grande canalizou grande soma 

em dinheiro para a região, ficando conhecida como terra de “fartura”, época em que o ouro não 

mais representava a única forma de se constituir riqueza (como ocorrera no norte de Mato 

Grosso). A promessa de ganho atraiu imigrantes de Minas, Goiás, São Paulo, Rio Grande do 

Sul, dentre outros (CAMPO GRANDE, 1999). 

Em 1899, Campo Grande foi elevada à categoria de Vila e desanexada de Nioaque. A 

região experimentou acelerado desenvolvimento e, no início do século XX, era considerada 

uma próspera vila de tropeiros. Gradativamente, centrou seus negócios em venda de terras, 

questões judiciais, compra de gado oriundo de São Paulo e Minas Gerais (FUNCESP; ARCA, 

1999). 

Outro determinante importante foi a inauguração da Estada de Ferro Noroeste do 

Brasil (NOB) em 1914. O evento era apresentado de forma entusiasmada pelos jornais da época, 

a exemplo do Jornal O Estado de Matto Grosso veiculado em 1913:  a Noroeste não integrou 

somente o nosso Estado na República, ella abriu um campo imenso  ella descobriu Matto-

Grosso ao paiz em Campo Grande preparam-se muitas festas e inauguração da Noroeste que se 

pode chamar um acontecimento nacional.  

Ainda, a regularização das viagens da NOB motivou os fazendeiros a se instalarem em 

Campo Grande, controlar a exportação de gado, inteirar-se dos acontecimentos que ocorriam 

em São Paulo e Rio de Janeiro e estimulou de forma acelerada o desenvolvimento do comércio 

(CAMPO GRANDE, 1999). 

Em jornais e revistas veiculados nas décadas de 10, 20 e 30 é possível observar a ênfase 

que se dava à narrativa da pecuária, do boiadeiro e da renda oriunda do charque, carne verde e 

couro, desde os primórdios de ocupação da região. Destacam-se os seguintes pontos: memórias 

do Sertanista Joaquim Francisco Lopes; vindo das famílias Pereira, Garcia, Barbosa e Souza; 

relatos de povoamento do sul de Mato Grosso; expectativa de desenvolvimento advinda da 

construção da estrada de ferro Noroeste do Brasil (JORNAL O Estado de Matto Grosso, 1913); 

relatórios das receitas e despesas do município (vila); publicação do Código de Postura (1905 - 

administração de Manoel Inácio de Souza); atividade do matadouro municipal; registro da 
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indústria pecuária; indicação das raças de bovinos importadas; principais propriedades rurais 

de criação de gado e equinos; preço corrente do charque, carne verde e couro (Relatórios 

apresentados à Câmara Municipal no Governo de Alindo de Andrade Gomes, década de 1921-

22); relatos do Sindicato dos Criadores do Sul de Mato Grosso; informações sobre 

embarcadouro; transporte ferroviário do gado; financiamento e crédito bancário para produtor 

rural; questões sanitárias e controle de pestes; incidência tributária para a classe produtora; 

regulamentação da importação de sal e arame (Folha da Serra, década de 30).  

Pelo exposto, justifica-se a adoção da pecuária como determinante econômico para o 

desenvolvimento da região de Campo Grande, na análise da história de ocupação e uso do solo.  

 

5 RELEVÂNCIA ECONÔMICA DA PECUÁRIA EM CAMPO GRANDE 

Analisando os acontecimentos do Século Sertanejo identifica-se que: 

 

[...] nas épocas em que os preadores vindos de São Paulo abatiam-se sobre os 

aldeamentos, caçando indígenas, os jesuítas retaliavam abandoando seu gado a vida 

selvagem. A vacaria do mar, que se estende do litoral atlântico até o Rio Uruguai, se 

formou, segundo um historiador, pela dispersão de quatrocentas vacas leiteiras , 

abandonadas pelos jesuítas em 1637. Tais vacarias multiplicaram-se e não poucas 

vezes foram atacadas pelos espanhóis em guerra com os portugueses (PRIORE;  

VENÂNCIO, 2001, p. 96). 

 

Em 1750 as primeiras reses da raça Alentejana ou Transtagana foram introduzidas na 

capitania de Mato Grosso, trazidas de São Paulo e Minas Gerais pelos portugueses que 

começaram a povoar enormes fazendas (grande extensão de terras para poucas cabeças de gado) 

de dez, doze, quinze léguas tornando habitadas por apenas 500 cabeças. O sucesso da adaptação 

dos animais ao ambiente contribuiu para constituição da raça crioula (CONGRO, 2003). 

A linhagem da raça Transtagana dos antigos bovinos do grupo Hamítico (possuem 

longos chifres), provenientes do Egito que foram levados para o noroeste da África e daí 

introduzidos no sul da Espanha, território português ao sul de Tejo e diversas regiões da Europa 

(ACBRA,). O sucesso da adaptação dos animais ao ambiente do território sul-mato-grossense 

contribuiu para constituição de uma nova raça nomeada crioula apresentando alta produção de 

leite e carne (CONGRO, 2003). 

As pastagens nativas eram usadas em comum, sendo a parceria e solidariedade 

palavras chaves entre a convivência dos produtores, pois o gado era criado “à larga” ou 

literalmente extensivo, sem a presença de cerca divisória e uso de arames. Para marcação e 

identificação dos bovinos, utilizava-se a “prática da divisa” que consistia em cortar um pedaço 

da orelha, de forma e locais diferenciados, afirmando a propriedade de cada dono (METELLO, 

1999). 



16  

Esselin (2011) destaca que o solo da região era pobre em salinas devido ao elevado  

teor de cloreto de sódio que constituí um aspecto extremamente negativo para sobrevivência do 

gado que necessitava da ingestão de sal e também a escassez de fósforo que como consequência 

reduz a eficiência reprodutiva e impede o melhor aproveitamento dos alimentos por eles 

ingerido. Os rebanhos de bovinos, mesmo entre os fatores negativos, multiplicavam, 

aproveitando das pastagens naturais abundantes. 

A Companhia Frigorífica Pastoril, a Brasil Land Cattle and Packing Co e a Companhia 

Viação São Paulo e Matto Grosso mudaram o cenário regional a partir de 1875, através do 

povoamento dos grandes latifúndios, chegando a cadastrar a presença de 700.000 cabeças de 

gado, com destaque de 40.000 animais para o rebanho da Fazenda Capão Bonito (CONGRO, 

2003). O dado referente à quantidade total de cabeças na época é contraditório, pois Gomes 

(2013) afirma que, à época, só havia o total de 500.000 animais nesta região. 

Apesar da formação de grandes fazendas, no final do século XIX, o método aplicado 

para trato do gado era rudimentar. Os animais eram criados soltos. Não havia grandes 

investimentos, representando um negócio de baixo custo. O rebanho cresceu gradativamente e, 

até as primeiras décadas do século XX, pouco se alterou nas técnicas de manejo do gado 

(TRUBILIANO, 2014). 

Metello (1999) e Neto (2009) relatam que o couro tinha comércio vinculado à 

Argentina e ao Uruguai, pelos afluentes do rio da Prata, mas o mercado da carne passava por 

dificuldade, pois o rebanho crescia de forma muito rápida. Assim, a oferta era maior que a 

demanda, em razão de que o polo consumidor se limitava à subsistência das famílias nos 

incipientes povoados.   

Apareceram as primeiras charqueadas e logo depois surgiram os “boiadeiros”, ou 

compradores de bois, levando os animais para Minas, São Paulo e outros centros populosos, 

onde a carne era industrializada (METELLO, 1999). 

O rico comércio estabelecido com Uberaba impulsionou a prosperidade da criação de 

gado e o incentivo do melhoramento genético e zootécnico (CONGRO, 2003). Os boiadeiros 

de Uberaba, ou compradores de boi, foram responsáveis pela comercialização dos animais para 

Minas, São Paulo e outros centros que realizavam a industrialização da carne (METELLO, 

1999). Também contribuíram para a introdução de animais reprodutores zebuínos em 1900. As 

fazendas de alto potencial financeiro adquiriram exemplares da raça gibosa que muito agradou 

ao sertanejo (GOMES, 2013). Andrade (1913) relata no jornal “O Estado de Matto Grosso”, o 

rápido desenvolvimento de Campo Grande em que: 
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[..] as terras valorizavam-se demasiado em pouco tempo. A légua do campo que valia 

quatro contos de réis, passou a valer 20. O gado encareceu-se também havendo hoje 

insuficiência, introduzindo-se novas raças que irão melhorar profundamente o gado 

existente [...]. 

 
Em sequência de povoamento depois dos mineiros, vieram os primeiros gaúchos, a 

partir de 1893, que, ao contrário dos atuais que são agricultores, eram criadores de gado 

seduzidos pelas qualidades dos campos de pastejo (METELLO, 1999). 

A marca consistia em uma simbologia ou sigla que era moldado em ferro e aquecido 

ao ponto de incandescência, que ao entrar em contato com o couro do animal (marcação a fogo) 

imprime a identificação de posse. Toda evolução do sistema de criação e manejo não 

acompanhou a obrigatoriedade de identificação das marcas, exigida desde 1909, que garantia 

aos fazendeiros a autenticação para todos os efeitos a propriedade pecuária. A ausência de 

registros interfere no real levantamento histórico do rebanho, pois se contam apenas 261 

registros, para mais de 1.300 criadores, resultando o constante furto de animais, conflitos por 

disputa entre vizinhos e, acima de tudo, fraude contra o município na exportação para outras 

regiões como São Paulo, Minas e Paraguai (GOMES, 2013). 

 

Figura 2 - Livro de Registro de Marcas de Gado do Municíp io 

de Campo Grande (1918 à 1921). Cada marca possuía uma 

numeração específica de registro, a fim de identificar os 

proprietários e, consequentemente, o fluxo de comercialização 

das reses. 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Campo Grande - ARCA.  Livro N° 14-B. 
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A estrada de ferro foi um marco para evolução do cruzamento genético, pois permitiu 

a importação de animais zebuínos de São Paulo e do Triangulo Mineiro para a região, o que 

justifica o atual predomínio das raças indianas que possuem maior rusticidade e adaptabilidade 

ao meio ambiente e uma excelente conformação de carcaça, permitindo lucratividade por ganho 

de peso ao produtor (CONGRO, 2003).  

 Gomes (2013, p.123) afirma que “[...] infelizmente o zebu dominou a criação, sendo 

todo gado mestiço. E dizemos infelizmente, porque não é raça que deva prevalecer com suas 

melhores qualidades – peso e rusticidade. Seria preciso uma troca anual de reprodutores, o que 

os fazendeiros não fazem”. A opinião crítica do autor sobre os zebuínos leva em consideração 

a ocorrência, por pouco, da extinção dos gados mais antigos, como: o crioulo, o franqueiro, o 

caracu e o china, sendo reconhecido que o zebuíno tem a conformação corporal mais pesada, 

mais rústico e com maior apelo comercial, mas, para efeito comparativo da produção de leite, 

é evidente a inferioridade da vaca crioula. 

A região tornou-se próspera, atraiu novo empreendimento voltado à importação de 

reprodutores da Argentina, mas, desta vez, focando raças europeias como Hereford e 

Shorthorne, que resultaram posteriormente em exportação de belos animais de rica 

característica zootécnica, com destaque para a empresa Brasil Land (Fazenda Capão Bonito) e 

a firma inglesa John Moore & Companhia (Fazenda Bandeira) (CONGRO, 2003). 

A sazonalidade trouxe junto com o inverno a pobreza das pastagens, o que acarretou 

fracasso pleno na sobrevivência do gado europeu nesta primeira tentativa. Mas a persistênc ia 

da Brazil Land permitiu, em sua segunda tentativa, o cruzamento do gado europeu com o 

crioulo, daí originando-se descendentes avantajados: “São milhares de exemplares criados à 

larga, anulando, na comparação, o zebu e o rebotalho crioulo inutilizando pelo sangue indiano” 

(GOMES, 2013, p.127).  

Publicado pela revista local Folha da Serra, o autor Figueiredo (1936) ressaltou a 

importância de Campo Grande com a acurácia da seleção e no desenvolvimento de Bos Indicus 

no sul de Mato Grosso e enfatizou a iniciativa particular de muitos criadores que zelavam pelo 

aperfeiçoamento da raça, por unirem forças ao Estado e à Prefeitura local com intuito de 

organizar e promover Exposições e Feiras para apressar o desenvolvimento da pecuária “[...] 

que é a coluna vertebral da nossa economia”. 

 

[...] com um pouco mais de esforço, chegar-se à a um nível quase igual ao do 

Triangulo Mineiro. Lá a iniciativa particular fez vir gado da Índia, principalmente o 

Guzeroti, o Nellore e o esquisito espécimen da floresta do Gir. E pela seleção e 

cruzamento chegou-se à perfeição de um tipo lindo e de grande peso que é o Indubrasil 

ou melhor Induberaba [...].  (FIGUEIREDO, 1936). 



19  

 

Um navio, em 1868, com destino a Inglaterra, ancorou em Salvador com um casal de 

bovinos Nelore, sendo seus descendentes comercializados na região e permaneceram no Brasil 

marcando a primeira aparição da raça Nelore (SILVA; BOAVENTURA; FIORAVANTI, 

2012).   

Metello (1999, p. 86) descreve que Leonardo Corrêa da Silva e Osvaldo Arantes foram 

os principais responsáveis pela introdução e maciça repercussão da raça nelore em nosso 

Estado, narrando o fato de que “[...] Osvaldo Arantes chegou a trazer de avião várias matrizes 

e reprodutores puros, adquiridos de Otávio Machado da Bahia [...] episódio inusitado que 

causou sensação na época”. 

Os produtores residentes no sul de Mato Grosso fundaram em 15 de janeiro de 1931 a 

associação denominada “Centro dos Criadores do Sul de Mato Grosso”, que reivindicava 

melhorias da pecuária no Estado, envolvendo “[...] melhores condições para o transporte do 

gado em pé [...] nas gaiolas para escoamento dos produtos bovinos que se acumulavam à beira 

da Estrada da Ferrovia”. A falta de transporte alternativo, juntamente com problemas de 

manutenção e mau aparelhamento na única via férrea, gerava enormes prejuízos aos pecuaristas 

(ANDRADE; ALMEIDA, 1935). 

Arantes (2009) relata que através do Decreto Nº 19.770 de 19 de março de 1931, do 

Ministério do Trabalho, o centro acima referido foi em 1934 transformado em “Sindicato dos 

Criadores do Sul de Mato Grosso”. Mas os fazendeiros, com intuito de manter independênc ia 

em relação ao governo federal (Ditadura do Estado Novo), em 1944, mudaram o status de 

sindicato para “Associação dos Criadores do Sul de Mato Grosso”. Na assembleia geral de 

1970, gestão de Eduardo Machado Metello, foi criada a sigla ACRISSUL. Com a divisão do 

Estado, em 1979, a Associação passou a se chamar “Associação dos Criadores de Mato Grosso 

do Sul”. 

 

6 MATADOURO MUNICIPAL E O CÓDIGO DE POSTURA 

Localizado entre a confluência do Prosa e o Segredo, no período de 1870 a 1880, o 

Matadouro Municipal segundo Congro (2003) foi regido pelo Decreto da Câmara Municipa l 

titulado “1° Código de Postura da Villa de Campo Grande no ano de 1905”, em que são 

destacados, no 1° capítulo, “[...] economia e aceios dos açogues”, cujos procedimentos de 

conduta e regras sanitárias a serem cumpridos pelo estabelecimento são estabelecidos nos 

artigos 1° ao 3°.  
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Neste código são determinados os primeiros deveres referentes a local específico para 

realização do abate, condutas de higiene exigidas aos proprietários e administradores e punição 

com multa ao não cumprimento dos mesmos (ARCA, n° 5). 

Vestígios do surgimento da Inspeção Sanitária são encontrados no “Código de 

Postura”, sendo destaque o artigo 2° com a afirmação que “[...] é expressamente prohibido: [...] 

matar-se gado que apresente symptomas de moléstia, ou que esteja cançado ou muito magro, 

bem como vender-se para o consumo carne de rez que foi encontrada morta”. Esse artigo 

embasa o importante e contemporâneo “Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal – RIISPOA”, criado pelo Decreto nº 30.691, em 1952, do 

Ministério da Agricultura, referente ao procedimento de inspeção “ante – mortem” realizado 

pelo Médico Veterinário em frigoríficos. 

O Matadouro Municipal solicitou intervenção ao serviço público, pois, com o 

desenvolvimento da produção animal, o edifício tornou-se pequeno fisicamente, sem espaço 

necessário para a movimentação dos funcionários durante o fluxo de abate, que se tornava cada 

vez mais crescente, impedindo-o de produzir nas condições higiênicas exigidas pelo Código de 

Postura e com técnica de processamento custosa e primitiva (CONGRO, 2003). 

Rosário Congro, como Intendente do Município de Campo Grande, convocou a 

concorrência pública pelo edital de 27 de novembro de 1918, com intuito de possíveis 

interessados apresentarem propostas de reforma e adequação do estabelecimento. A essa 

concorrência, seis proponentes apresentaram-se dispostos à disputa, que foi realizada a portas 

abertas ao público, por ser ato administrativo de interesse geral. Para esse ato foi nomeada uma 

comissão composta por seis membros, dentre eles: engenheiro municipal, delegado de higiene 

e um negociante influente. Os interesses particulares dos proponentes prejudicaram a exposição 

das clarezas das propostas e retardaram o andamento do projeto de melhorias do matadouro 

(CONGRO, 2003). 

Numa segunda tentativa, o novo intendente Arlindo de Andrade Gomes autorizado, 

pela Resolução n° 27 de 14 de dezembro de 1920, reconvocou a concorrência, sendo que a 

única pretendente foi a Firma Vasquez & Cia, que teve a proposta aceita e aprovada através da 

Resolução n° 46 de 11 de maio de 1921. Foram incorporados ao novo Matadouro Municipal o 

depósito de couro e o serviço de charqueada (GOMES, 2013).  

No ano de 1928, em pleno funcionamento do Matadouro Firma Vasquez & Cia, foram 

abatidos 425 bois, 10 touros, 5108 vacas, 15 vitelos, 681 porcos, 443 porcas, 14 carneiros e 16 

ovelhas e 5802 reses para charques, fiscalizado pela guarda sanitária (MORAIS, 1928, p. 199). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa demonstrou, por meio de fontes históricas, como a criação de bovinos 

impulsionou o desenvolvimento da região de Campo Grande. Inicialmente, a área consistia em 

mera passagem de boiadeiros que se deslocavam para os Campos de Vacaria, Pantanal, norte 

de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. 

Antes da fundação do Arraial de Santo Antônio, a região era pouco povoada por 

pessoas brancas, havendo parca agricultura de subsistência para alguns moradores e para ser 

utilizada como moeda de troca com as comitivas de gado. Beleza dos campos, hidrografia e 

clima atraíram imigrantes de outros estados brasileiros, que buscavam posses e riqueza. Esse 

também foi o principal motivo que atraiu Antônio Pereira e familiares para Mato Grosso. 

As primeiras criações de bovinos na região eram providas de poucas cabeças de gado 

em grandes extensões de terras, sendo o manejo rudimentar e primitivo o controle de registros, 

restrito a marcações por incisões incandescentes nas orelhas ou em outras partes do couro.  

Os animais eram de origem europeia (raça Alentejana), introduzidos pelos portugueses 

durante o processo de colonização do Mato Grosso, mas foram se dispersando pelo território, 

diante dos maciços conflitos ocorrentes entre bandeirantes, jesuítas, portugueses, espanhóis e 

indígenas.  

Da adaptação dos bovinos ao meio ambiente e da seleção genética natural originou a 

ração crioula, com aptidão à produção de leite e favorável ao acabamento de carcaça. O declínio 

da raça ocorreu por falta de introdução de novos reprodutores, que enfraqueceu a linhagem 

genética de seus descendentes.  

Outro marco importante para o histórico da pecuária em Campo Grande foi a 

introdução da raça zebuína, porque os grandes investimentos, a exemplo do realizado pela 

Brazil Land, possibilitaram a formação de animais com excelência na conformação de carcaça, 

sendo comparada aos rebanhos de Minas Gerais e São Paulo pela sua rusticidade, beleza e 

rendimento de carne. 

Ademais, a produção de charque, carne verde e couro representavam parte 

considerável do orçamento e arrecadação de Campo Grande, conforme relatórios da década de 

20, quando o município tinha como principais atividades a concessão do Matadouro Municipa l, 

tributação sobre as reses e incidentes nas propriedades (foro, laudêmio, décima predial, etc.). 

Ressalta-se, por fim, que a contemporânea cidade de Campo Grande ostenta parte de 

sua história através dos monumentos erguidos em homenagem aos fundadores e membros da 

sociedade que influenciaram no ágil desenvolvimento socioeconômico. Dentre tais 
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monumentos, destacam-se os Obelisco, Monumento dos Pioneiros, Cabeça de Boi, Museu José 

Antônio Pereira e Relógio da Rua 14 de Julho.  
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CAPÍTULO 02 

Entre Aclives e Declives: um Breve Olhar Sobre o Passado e o Presente do Povoado de 

Santa Fé, em Pastos Bons 

José Ribamar Neres Costa 

Gilberto Luiz Alves 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Cada agrupamento humano é único dentro de suas peculiaridades, mas ao mesmo 

tempo, carrega consigo toda a tradição humana que ultrapassa as barreiras do meramente 

regional. Quase sempre os estudiosos se preocupam apenas com os grandes aglomerados 

humanos e com os eventos que marcaram uma época. No entanto, a História não pode ser feita 

apenas desses momentos máximos e dessas personalidades que se destacam além dos limites 

dos povos. A História também se faz a partir de situações microfísicas que nem sempre são 

percebidas pelas pessoas. 

Foi a partir dessa concepção de que até mesmo os mais sutis acontecimentos possam 

ser importantes se vistos sob determinado ângulo, que este trabalho a respeito da ocupação, 

evolução e atualidade de um povoado situado no sertão maranhense vem à luz. A fim de cumprir 

seus objetivos, o artigo está dividido em quatro partes que se completam. No primeiro 

momento, foi definida e explicada a metodologia utilizada. A seguir foi feito um breve 

levantamento da ocupação e da história de Pastos Bons, município onde está situado o objeto 

central do estudo. Logo depois, há um levantamento do histórico da ocupação do povoado, de 

seus fundadores e da personalidade mais ilustre da localidade, para, finalmente fazer-se um 

esboço da situação atual do local, em seus aspectos físicos e sociais. 

Como praticamente não existem estudos publicados a respeito da localidade escolhida, 

espera-se que o presente estudo desperte o interesse de membros da comunidade local e de 

outros pesquisadores para os aspectos aqui apresentados e para outros que não foram abordados 

neste artigo. 

 

2 METODOLOGIA  

Raras são as informações escritas sobre o povoado de Santa Fé em livros e/ou 

periódicos. Mesmo na grande rede mundial de computadores há poucas referências a este 

povoado, o que levou o pesquisador a optar por investigar seu objeto de estudo a partir das 

fontes primárias em forma de conversas informais com algumas pessoas nascidas no povoado 
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ou que, reconhecidamente, tenham sido citadas pelos informantes como conhecedoras da 

história da localidade. 

Dessa forma, o processo de coleta dos dados foi dividido em duas etapas distintas: na 

primeira, foram estabelecidas conversas informais com seis pessoas nascidas em Santa Fé e que 

no momento da pesquisa estivessem na faixa acima dos 40 (quarenta) anos de idade. A seleção 

dos informantes não teve caráter aleatório e foi estabelecida com base em alguns critérios que 

vão além da idade. As condições de corte foram as seguintes: a) os informantes deveriam haver 

nascido na localidade estudada; b) deveriam haver passado, obrigatoriamente, pelo menos parte 

da juventude no povoado; c) deveriam demonstrar sentimento topofílico com relação à Santa 

Fé; d) deveriam estar dispostos a colaborar com informações. 

Tais critérios de seleção foram estabelecidos com o intuito de filtrar informações que 

possivelmente não seriam necessárias para estabelecer o histórico do movimento de ocupação 

da localidade. Nesse primeiro momento, as oitivas tiveram caráter informal e não foram 

filmadas nem gravadas, uma vez que o interesse geral era o de recolher dados que 

possibilitassem de outros informantes em perfeitas condições prestar depoimentos mais 

aprofundados a respeito da história do povoado. 

Os informantes localizados indicaram nomes de pessoas pertencentes a gerações 

anteriores a deles e que tiveram participação ativa na ocupação do local ou que receberam de 

seus familiares e amigos informações sobre o tema desta investigação. 

Cotejados os nomes dos possíveis informantes, foram estabelecidos os contatos e feitas 

as entrevistas, que desta vez tiverem seus registros gravados para consultas posteriores. Os 

dados obtidos foram a seguir cotejados com as demais informações. 

Para finalizar o estudo, o pesquisador fez uma observação in loco no povoado no 

período compreendido entre 27 de dezembro de 2016 a 01 de janeiro de 2017, a fim de 

comprovar algumas informações recebidas e também de verificar a atual situação do objeto de 

estudo. No mais, foram feitas diversas leituras, a fim de situar o município de Pastos Bons no 

cenário histórico e regional.  

 

3 PASTOS BONS 

Inicialmente considerada freguesia (1744), posteriormente Vila (1811), depois 

comarca (1835), conforme informa Marques (2008), a região de Pastos Bons cedeu território 

para o surgimento de diversos outros munícipios, como Mirador (em 1870), Loreto (em 1873), 

Nova Iorque (em 1890), Alto Parnaíba (em 1881) e Benedito Leite (em 1919).  A cidade de 

Pastos Bons foi estabelecida como município a partir de 1933, sendo “a mais antiga das cidades 
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do sul maranhense” (COELHO, 2009, p. 113). Dados disponíveis na página eletrônica oficia l 

da Prefeitura5 informam que o munícipio dista 550 quilômetros da capital maranhense e que se 

limita com os seguintes municípios: Passagem Franca, Nova Iorque, Sucupira do Norte, São 

João dos Patos e Paraibano. O município pertence à mesorregião do Leste Maranhense e ocupa 

uma área de 1.620.176 km², com uma densidade populacional de 11,16 habitantes por 

quilômetro quadrado, com, segundo dados do IBGE, de 2008, 18.079 habitantes. O bioma 

predominante é o cerrado. O clima é tropical, com períodos de seca.  

Antes de ser declarado como município propriamente dito, Pastos Bons era o nome 

geral pelo qual era conhecida toda a região que engloba as hoje cidades de São João dos Patos, 

Passagem Franca, Balsas, chegando a ser anexado, em 1811, ao Distrito de Caxias, conforme 

comentários de Marques (2008). 

De modo Geral, “Pastos Bons foi então uma expressão geográfica, uma denominação 

regional, dada pelos ocupantes à imensa extensão de campos abertos para o Ocidente em uma 

sucessão pasmosa em que ao bom sucedia o melhor”, conforme escreveu (CARVALHO et al., 

2007, p. 68), ideia essa corroborada por Cabral (2005, p. 135-136), para quem “Pastos Bons 

tem esse nome graças à riqueza de suas fontes, à fertilidade de seus campos, de suas florestas, 

de seu solo, à beleza de sua paisagem”. 

Como o objetivo maior deste estudo não é detalhar a história de Pastos Bons, mas sim 

explorar o povoado conhecido como Santa Fé, que fica nos arredores da sede do municíp io, 

pode-se acrescentar, para quem tenha interesse em explora o assunto, o que diz Cabral (2005, 

p. 87): 

As novas gerações de jovens maranhenses do sertão sul precisam conhecer melhor a 

história da terra. E três livros são indispensáveis para no-la apresentar: o livro do major 

Francisco de Paula Ribeiro “Descrição do Território de Pastos Bons”, escrito de 1819; o livro 

de Carlota Carvalho “O Sertão –subsídios para a História e a Geografia do Brasil”, de 1924 e, 

agora, “O Velho Jaborandy” [de Agostinho Noleto, de 2003]. 

Dos livros indicados por Celso Barros Coelho, todos ainda podem ser encontrados e 

consultados, sendo que apenas o último pode ser considerado obra de cunho literários, e as 

demais são textos clássicos sobre a região. O trabalho de Francisco de Paula Ribeiro, cuja 

atuação “na região de Pastos Bons pode ser caracterizada como a de um ponta de lança da 

conquista daquela imensa área” (MARTINS, 2002, p. 10), além de estar disponível na internet, 

                                                 
5 Os dados relativos aos aspectos econômicos e geográficos de Pastos Bons foram colhidos no site 
http://pastosbons.ma.gov.br/, sob a responsabilidade do poder executivo do município. Acesso em 18 de 

setembro de 2016. 

http://pastosbons.ma.gov.br/
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encontra-se enfeixado no volume Memórias do Sertão Maranhense, que traz a compilação de 

três importantes trabalhos  

A essas sugestões de leituras dadas pelo fundador da Academia de Letras, História e 

Ecologia da Região Integrada de Pastos Bons, podem ser acrescentados os livros Caminhos do 

Gado: conquista e ocupação do sul do Maranhão, de Maria do Socorro Coelho Cabral;  Tempo 

e Memória: Pastos Bons, de Celso Barros Coelho, o verbete Pastos Bons do Dicionários 

Histórico e Geográfico do Maranhão, publicado por Augusto César Marques em 1870 e 

atualizado por Jomar Moraes, em 2008, e a monografia Pastos Bons, publicada em 1967 por 

Clodoaldo Cardoso. 

 

4 CHEGANDO AO POVOADO 

A 586 quilômetros da capital maranhense, partindo pela BR 135 e depois seguindo 

pela BR 230, atravessando o município de Pastos Bons, rumo ao sul do Maranhão, está o 

povoado de Santa Fé. A localidade é pequena e acolhedora, mas raramente aparece apontada 

nos mapas oficiais. Ao chegar ao ponto conhecido pela população como Boa Esperança, o 

visitante/viajante encontra uma placa da prefeitura local anunciando a chegada ao povoado, 

porém, próximo a essa informação vem outra talvez mais significativa: em um bloco de 

concreto está escrito: “Povoado Santa Fé a 9 km”. Sem esforço, é possível notar que a estrada 

é de chão batido, tendo sido recentemente feito um serviço de terraplenagem.  

Quem optar por conhecer o povoado utilizando os serviços de um ônibus de linha, 

deve descer cinco quilômetros antes da entrada de Santa Fé, no povoado Mosquito, que fica à 

margem da BR, e dali esperar algum meio de transporte para chegar a seu destino. Geralmente 

os moradores da localidade contam com o suporte de amigos e/ou parentes que os esperam a 

chegada do ônibus. Mas também é possível contar com um serviço de transporte alternativo 

(lotação) que leva os recém-chegados tanto a Santa Fé quanto a alguns outros vilarejos da 

circunvizinhança. 

O trajeto de Boa Esperança até o povoado é longo, sinuoso e cheio de aclives e 

declives. As pedras soltas por todo o caminho exigem perícia e cuidado dos condutores. Não 

são raros os sinais de que alguém derrapou e saiu da pista, abrindo pequenas clareiras com a 

largura de carros de passeio ou caminhonetes.  

Logo após, uma curva e um declive acentuados, começam a surgir as primeiras casas. 

Do início da rua Vitor Alves é possível visualizar quase toda a extensão do povoado e observar 

que ele está na parte baixa da confluência de diversas serras e cercado de uma mata espessa e 

bastante verde. 



29  

5 SANTA FÉ: UM ESBOÇO HISTÓRICO 

O local onde hoje está situado o povoado chamado Santa Fé, no município de Pastos 

Bons, anteriormente era chamado de Feira, nome que se referia ao fato de ali haver uma feira 

para a qual se dirigiam moradores de outros povoados dos arredores, como Coco, Bacaba e da 

antiga Santa Fé, que ficava alguns quilômetros acima, próximo à estrada que atualmente leva 

ao atual povoado. Ao estudar a história da povoação de Pastos Bons, Cardoso (1947) (Figura 

1) reproduziu um esboço de mapa produzido pelo Departamento Estadual de Estatística no qual 

aparece a localidade de Santa Fé. Pode-se deduzir que o ponto no mapa se refere à antiga Santa 

Fé. No entanto, como o deslocamento da povoação para a antiga localidade chamada Feira foi 

de apenas poucos quilômetros, pode-se utilizar ainda o referido mapa como localização do 

povoado, conforme pode ser visto na reprodução abaixo. 

Foi a necessidade de ficar mais próximos do local de compra e venda dos bens de 

consumo e também a presença de água corrente que levaram os moradores da antiga Santa Fé 

a se deslocarem alguns quilômetros para se estabelecerem no novo local. Esse deslocamento 

não levou apenas os habitantes, mas também as peculiaridades do antigo povoado e seu nome. 

Então, aos poucos, onde era Feira nasceu uma nova Santa Fé. 

 

Figura 1 – Antigo Mapa de Pastos Bons  

 
Fonte: Cardoso (1947). 
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6 OS FUNDADORES 

É difícil precisar com total exatidão qual foi a primeira pessoa a chega à localidade 

que é objeto de estudo deste trabalho, pois não há registros documentais desse acontecimento. 

No entanto, a partir dos depoimentos colhidos foi possível identificar os hipotéticos 

responsáveis pela ocupação, gênese e povoamento da localidade, que anteriormente eram terras 

pertencentes a um senhor identificado pelos informantes como Manoelzinho, que ainda tem 

seus descendentes na região, o que vez ou outra ocasiona questões judiciais a respeito da posse 

das terras. Aparentemente, o movimento de ocupação não teve conflitos físicos, mas os 

informantes não souberam informar o que aconteceu na época, na década de 40 do século XX. 

Os entrevistados não tiveram dificuldade em citar o nome dos três moradores 

apontados como fundadores do povoado em questão. No entanto, demonstrando uma visão 

ideológica marcada pelo patriarcalismo, o nome de suas companheiras ou esposas não foi citado 

como elemento fundador do povoado, corroborando com as palavras de (FALCI, 2007, p. 242), 

quando afirma que no sertão nordestino foi gestada uma “sociedade altamente fundamentada 

no patriarcalismo. Altamente estratificada entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre 

escravos e senhores, entre ‘brancos’ e ‘caboclos’”, com as mulheres sendo “treinadas para 

desempenhar o papel de mãe e as chamadas ‘prendas domésticas’ – orientar os filhos, fazer ou 

mandar fazer a cozinha, costurar e bordar”. Talvez por essas concepções ainda estarem 

arraigadas no imaginário popular, houve preferência por considerar apenas os homens como 

fundadores do povoado, com evidente apagamento da presença de suas respectivas consortes. 

Os três pioneiros na ocupação de Santa Fé receberam como forma de homenagem as 

principais ruas do povoado batizadas com seus nomes. Suas respectivas esposas, que devem ter 

tido papel relevante nessas incursões não têm seus nomes registrados nos logradouros, e há 

poucas informações sobre elas. 

Os casais Vitor Alves Souza e Alice Alves Barros, Abraão Leão Grangeiro e Maria de 

Lourdes Alves Sousa, Dioclesiano França Barros e Domingas Ferreira Sandes podem ser 

considerados os fundadores da localidade. A partir das conversas informais com moradores, foi 

possível reconstituir um breve perfil de quem foi cada um desses pioneiros na ocupação de 

Santa Fé. 

De ascendência cearense, possivelmente da cidade de Icó, o senhor Vitor Alves é 

considerado por diversos depoentes como o primeiro dos três fundadores a chegar ao local onde 

está estabelecida Santa Fé. Além de ser um homem dedicado às lides com a terra, Vitor Alves 

era também um homem com muita habilidade no uso da linha e da tesoura, sendo excelente 
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alfaiate e iniciando uma tradição que perdura até os tempos atuais: a de homens da família 

envolvidos com a arte da alfaiataria.  

O professor Leigo Abraão Grangeiro está na memória dos moradores mais antigos 

como um homem culto, que mesmo sem educação formal foi o primeiro educador do povoado, 

além de ser uma espécie de médico informal da região. Ele nasceu em 1901 e faleceu em 1980. 

A família original é oriunda da Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, de onde, fugindo das 

intempéries, três irmãos – Joaquim, Raimundo e Manoel Grangeiro Cavalcante – atravessaram 

boa parte do nordeste e se estabeleceram no povoado de Bacuri. Do relacionamento entre 

Joaquim e uma moradora da região, nasceu Abraão Grangeiro, que, antes de estabelecer-se 

como educador, atuou no comércio, compreendo e vendendo produtos, principalmente cocos, 

por toda a região.  

Descendente de portugueses, que possivelmente se estabeleceram em São Paulo e 

depois migraram rumo ao Nordeste, o senhor Dioclesiano França Barros foi também um dos 

pioneiros a morar em Santa Fé. A princípio ele era morador da localidade conhecida como 

Caldeirão e foi se estabelecer na antiga Feira, Atual Santa Fé. Possivelmente, ele e sua esposa 

chegaram pouco depois de o senhor Vitor Alves haver se estabelecido na localidade. Era 

proprietário de terras e dono de um engenho no qual produzia rapadura e bebidas alcóolicas. 

Provavelmente, esses três homens acompanhado de suas esposas, filhos e demais 

parentes, a partir do início da década de 40 do século XX, deram dinamismo ao lugarejo e 

depois deles muitas outras famílias chegaram e ali se estabeleceram, transformando a antiga 

Feira em uma nova povoação que, mesmo pequena, atraiu outros trabalhadores para seu 

entorno, dando origem ao povoado. 

 

7 RAIMUNDO LEÃO GRANJEIRO: O SÁBIO DO POVOADO 

Em quase todas as conversas com os moradores de Santa Fé, o morador mais lembrado 

e citado foi o do professor Raimundo Leão Grangeiro. Durante as entrevistas informais, as 

inúmeras referências à pessoa do professor Grangeiro como sendo o morador mais saudoso e 

benquisto da localidade, fizeram com que houvesse a necessidade de destacá-lo em um tópico 

à parte deste estudo. 

O posto de saúde da localidade, a partir de 18 de junho de 2013, pela Lei Municipal nº 

279/2013, proposta pela Câmara dos Vereadores e sancionada pela prefeita Iriane Gonçalo de 

Sousa Gaspar, passou a receber o nome de Raimundo Leão Grangeiro, em homenagem a um 

dos mais influentes e respeitados moradores nascidos no povoado. 
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Uma espécie de médico, sacerdote, conselheiro e professor, Raimundo Leão 

Grangeiro, nascido em 14 de junho de 1937, foi um dos poucos de sua geração que teve acesso 

aos estudos formais e, possivelmente por isso, associado a uma postura íntegra, conciliadora e 

rígida ao mesmo tempo, conquistou o respeito e a admiração dos demais moradores. Filho do 

casal Abraão Leão Grangeiro e Maria de Lourdes Alves Grangeiro, ele, na juventude deixou o 

povoado e partiu rumo à sede do município, a fim de dar início a seus estudos. Com o intuito 

de aprofundar seus conhecimentos, partiu para a vizinha cidade de Floriano, no estado do Piauí, 

onde concluiu os estudos hoje equivalente ao ensino médio. De volta ao Maranhão, radicou-se 

por um tempo na cidade de Caxias, onde fez estudos sacerdotais, sem, no entanto, chegar a ser 

ordenado. 

De volta a sua terra natal e recebido como alguém que desbravou novos horizontes, 

passa a dar aula na pequena escola do povoado. Uma informante, também nascida no local, 

afilhada de Grangeiro, destaca a rigidez de seu padrinho como professor e seu amor pelos livros, 

“em sua casa havia livros de todas as áreas, principalmente sobre plantas e ervas medicina is”. 

Ressaltando que ele não deixava ninguém entrar em seus aposentos e nem mesmo mexer em 

seus livros. 

Um dos informantes declarou que Grangeiro era um verdadeiro pai para a comunidade, 

era o homem mais inteligente do povoado. Ele cuidava de todo mundo e o remédio que ele 

receitava era respeitado até mesmo pelos médicos formados da cidade, que sempre queriam 

saber qual foi o remédio indicado e faziam sinal de aprovação sobre a escolha. 

A figura do velho mestre passando rumo ao Grupo Escolar Santa Terezinha com o 

livro debaixo do braço e com a palmatória pendurada por um barbante ainda é bastante presente 

na memória dos antigos alunos e dos demais moradores. Era um professor severo e que educava 

à moda antiga, utilizando inclusive castigos físicos para atingir seus objetivos pedagógicos. Os 

informantes que tiveram aula com Raimundo Leão Grangeiro confirmaram a rigidez com que 

o professor Grangeiro ministrava suas aulas, inclusive lembrando as palmatoradas recebidas, 

mas sem negarem a capacidade de ensinar do ilustre lente da localidade.  

Como na localidade não havia enfermeiro ou mesmo auxiliar de enfermagem, 

Raimundo Leão Grangeiro tomou para si a incumbência de cuidar da saúde dos moradores do 

povoado. Informações oriundas tanto de fontes orais quanto de documentação oficial colhida 

na página eletrônica do município de Pastos Bons levam a crer que ele foi responsável por mais 

de quinhentos partos e que cuidou da saúde de milhares de pessoas. Sua fama levava moradores 

de povoados vizinhos a se dirigirem à Santa Fé em busca de solução para seus problemas de 
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saúde e isso, de certa forma serviu para impulsionar e dinamizar a escassa economia da 

localidade.  

Outra particularidade que chama atenção é o fato de que Raimundo Leão Grangeiro é 

conhecido como primeiro motorista habilitado que conduziu um automóvel em Santa Fé, fato 

que aumentava a admiração dos moradores sobre sua figura. O carro que ele dirigia, um fusca 

modelo 1975 ainda se encontra ao lado da casa em que ele morou, sendo conservado pela 

família, assim como outros objetos pessoais. 

No dia 29 de novembro de 2012, aos 75 anos, após passar por diversos problemas de 

saúde e de ser diagnosticado como portador do Mal de Alzheimer Raimundo Leão Grangeiro 

faleceu em Goiás, onde foi enterrado, mas suas histórias ainda povoam o imaginário dos 

moradores de Santa Fé.  

 

8 A SANTA FÉ DE HOJE 

Conforme pode ser visto na Figura 2, capturada pelo aplicativo Google Eather Pro, 

Santa Fé é uma localidade de reduzidas dimensões. São basicamente três ruas em que se 

concentram quase todas as residências da localidade. A que dá acesso ao povoado recebe o 

nome de Vitor Alves, encontra com a rua Deocleciano Barros e finalmente é interceptada pela 

rua Abraão Granjeiro, formando um T. É nessas ruas principais, que apenas recentemente foram 

asfaltadas e que receberam o nome de pessoas influentes na história do povoado, que grande 

parte do movimento acontece e onde estão localizados os comércio que suprem as necessidades 

básicas dos moradores, com a venda de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, medicações 

básicas, escassas peças de vestuário, relativa fartura de instrumentos para o trabalho no campo 

e, principalmente, bebidas alcoólicas. 
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Figura 2 - Visão Panorâmica de Santa Fé 

 
Fonte: Aplicativo do Google 

 

A prevalência de instrumentos de trabalho à venda no comércio local pode ser 

justificada pela atividade exercida por boa parte dos moradores do povoado, que são 

trabalhadores ligados à lavoura e à criação de gado. Mesmo sendo em sua essência voltadas 

para a subsistência familiar, com plantações de soja, arroz, milho e feijão, além da criação de 

aves e suínos, percebe-se que parte da produção excedente é comercializada entre os moradores 

em uma espécie de feirinha, sendo as sextas-feiras o dia em que um animal bovino é morto e 

sua carne vendida na área central do povoado.  

Dados colhidos na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatíst ica 

mostram que, no Censo de 2010 (IBGE, 2010), a configuração geral do povoado era a seguinte 

(Tabela 1) 

 

Tabela 1 – Elaborada pelo autor deste trabalho com base em dados do IBGE 

Nº de domicílios 

habitados 

Nº total de moradores Nº de moradores do 

sexo masculino 

Nº de moradores do 

sexo feminino 

122 554 293 261 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É possível inferir-se pelos dados expostos que o número médio de moradores na época 

do recenseamento era de 4,54 por residência e que o percentual de homens (53%) é superior ao 
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de mulheres (47%) no povoado. Essa diferença se dá, possivelmente, pelo fato de que, mais 

ligado às lides com a terra, os homens deixam menos a região. Já as mulheres saíram em busca 

de estudos ou de trabalhos que não fossem relacionados diretamente com o campo. 

Como o próximo senso deverá acontecer apenas em 2020, durante o período de 

observação in loco, o pesquisador fez um levantamento expedito do povoado percorrendo todas 

as ruas. Como a observação se deu em um período de final de ano, quando o fluxo de chegada 

e saída de moradores é alto, não foi possível precisar o número exato de habitantes em Santa 

Fé, por isso os dados aqui apresentados são aproximativos, sem garantia de exatidão 

O povoado inteiro conta, no final de 2016, com 162 imóveis, contando os públicos e 

os privados. Desses, cinco são, além de moradia, pontos de comerciais, dois são igrejas (uma 

cristã e uma protestante), um posto de saúde e uma escola pública. Alguns estão abandonados, 

como o da antiga escola municipal e do antigo clube do povoado, uma espécie de salão de 

festas. Percebeu-se que diversas casas foram recentemente construídas, com moradores que, ou 

se mudaram há pouco tempo para o povoado, ou pessoas que contraíram enlaces matrimonia is 

e deram origem a novo núcleo familiar. 

Mantendo-se constante o percentual de 4,54 habitante/casa, conforme indicam os 

dados do Censo/2010, e eliminando-se os prédios públicos, estima-se que a população atual 

seja de aproximadamente 717 habitantes, o que demonstra um crescimento populacional de 

cerca de 29% em comparação com o levantamento oficial feito em 2010. 

 A situação econômica dos moradores quase sempre pode ser notada a partir do 

material com que foi erguido o imóvel e sua fachada. O padrão é a porta e janela levantado em 

adobe, tipo de tijolo artesanal fabricado pelos próprios moradores mais carentes, ou alvenar ia, 

no caso de famílias com melhores condições financeiras. Poucas casas seguem um padrão mais 

arrojado e demonstram haver recebido um acabamento a base de cerâmica comum e/ou 

porcelanato. No geral, as casas são cobertas de telhas coloniais. 

Algumas tradições persistem no povoado, apesar das inovações tecnológicas que vêm 

tomando conta do local. Durante o período de observação por exemplo, faleceu, de causas 

naturais, a moradora mais idosa do povoado, a senhora MC, que estava com 93 anos de idade. 

Seguindo os costumes, familiares, amigos e vizinhos se revezaram para velar o corpo durante 

toda a madrugada. Enquanto isso, alguns homens da família preparavam a cova. Pela manhã 

foi rezada uma missa de corpo presente e, logo depois, o cortejo fúnebre se dirigiu para o 

cemitério, que dista cerca de um quilômetro da sede do povoado. Cerca de uma centena e meia 

de pessoas, ao som de músicas religiosas e de orações consagradas pela Igreja Católica, 

seguiram o carro funerário que, equipado por um som de média potência, conduziu o ataúde até 
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o local determinado. Quando o corpo desceu à cova, quase todos os presentes, pegaram um 

punhado de terra e jogaram sobre o caixão, o que, segundo a tradição, além de ser uma 

homenagem à pessoa falecida, como uma espécie de despedida, traduz também o desejo de 

cada uma das pessoas que jogaram a terra de não ser a próxima a falecer, segundo informou um 

dos acompanhantes do cortejo fúnebre. 

O índice de violência de furtos e de assaltos no povoado e bastante baixo, praticamente 

desprezível, embora muitos tenham chamado atenção para o furto de galináceos nos quinta is, 

mas relataram isso como algo normal, quase uma tradição local sem maiores consequências.  

Esse baixo índice de violência pode ser notado pela presença de grades em apenas uma das 

casas, poucas residências com portão de alumínio e pelas portas e janelas quase sempre abertas 

durante o dia até a hora que os familiares se recolhem para dormir. É comum encontrar diversas 

pessoas sentadas à porta das casas, conversando, jogando baralho, bebendo ou simplesmente 

observando o movimento dos poucos transeuntes. Um visitante é bem recebido e geralmente é 

convidado a sentar-se e fazer parte da conversa, do jogo ou da roda de bebida. Mas geralmente 

uma das primeiras perguntas feitas tem a ver com as origens familiares do recém-chegado. A 

resposta não altera o grau de receptividade, mas quase sempre conduz a conversa para histórias 

que lembram antepassados das pessoas presentes. 

Dado o grau de familiaridade entre os moradores de Santa Fé, não são raros os casos 

em, querendo falar com determinado morador, um parente ou amigo, ao encontrar a porta aberta 

não bata palmas ou peça licença, vá logo entrando pela casa e se dirija aos cômodos mais 

reservados, como cozinha e quartos. Caso esteja no horário das refeições, o visitante é 

convidado a fazer parte da mesa, podendo ou não aceitar o convite. Contudo essa pessoa não 

precisa desculpar-se ou achar inconveniente o horário da visita, podendo tratar de sua demanda, 

sem necessidade de voltar em outro horário para resolver o problema que lhe levou até o local.  

No entanto, apesar desses aspectos culturais e comportamentais, algumas alterações já 

podem ser percebidas a partir da chegada de algumas inovações tecnológicas disruptivas ao 

povoado. Em todas as residências visitadas foi notada a presença de um aparelho televisor, que 

fica na sala e que serve, ora para distrair as crianças, com desenhos aminados, ora para 

acompanhar as telenovelas ou os telejornais. Como o povoado fica em uma região afastada, o 

sinal das tevês abertas nem sempre é muito bom, então, além da televisão, as moradias contam 

também com uma antena parabólica e com um receptor de canais. 

A partir de outubro de 2016, foi instalado pelo governo municipal um ponto irradiador 

de sinal de internet com aceso liberado a partir da rede intitulada Governando com você, em 

clara referência ao mandato da atual gestora municipal. O sinal atinge um raio de 
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aproximadamente 150 metros a partir da origem, o que cobre uma parcela significativa das três 

principais ruas do povoado. Com isso, pôde-se perceber uma bifurcação de efeitos de tal evento. 

Os mais velhos, quase sempre portadores de linhas telefônicas fixas e/ou de aparelhos celulares 

mais antigos, não compreendem essa nova forma de comunicação e desdenham dos mais 

jovens, que se concentram em pontos onde o sinal de internet é mais forte. 

Com a presença do Wi Fi gratuito, algo que até pouco tempo era exclusivo de uma 

parcela limitada da população, passou a ser estendido a mais pessoas, criando também um novo 

fetiche de consumo por parte da população mais jovem: possuir um aparelho moderno que 

comporte aplicativos de comunicação instantânea. É possível então notar por parte dos 

membros de uma faixa etária mais jovem, grupos de adolescentes concentrados em um mesmo 

ambiente, mas sem diálogos orais entre si, pois a comunicação se dá por parte dos aplicativos. 

Apesar dessa aparente incomunicabilidade entre as pessoas essa informatização das relações 

pode apresentar diversos aspectos positivos, como, por exemplo, possibilidade de entrar em 

contato com parentes que moram em locais distantes e a abertura de novas formas de 

informação e de diversão. 

 

9 SERVIÇOS BÁSICOS 

Água encanada, luz elétrica e serviços de comunicação são alguns dos elementos 

essenciais para o conforto, para a saúde e para o desenvolvimento de uma localidade. A 

possibilidade de ter água tratada em casa reduz as possibilidades de enfermidades além de 

prevenir alguns problemas físicos, ocasionados pela obrigação de levar para casa a água 

necessária para o uso doméstico. Com a luz elétrica, os alimentos podem ser acondicionados 

em geladeiras e congeladores, evitando que a comida se estrague, além melhorar a visibilidade 

durante a noite e de favorecer oportunidades de diversões. 

Porém, no povoado de Santa Fé, essas benesses demoraram bastante a chegar. Foi em 

fevereiro de 1990 que a fiação de eletricidade foi levada à localidade. Nem todas as pessoas 

tinham condição de ter em casa os lampiões a gás, às vezes nem mesmo fogões a gás, restava 

às famílias iluminarem a casa usando velas, lamparinas ou outros recursos que garantissem o 

mínimo de conforto visual durante a noite, apelando para a lenha e o carvão para processamento 

dos alimentos. Alguns informantes lembram que, quando as luzes dos postes foram acesas, a 

alegria tomou conta de todos e, na falta de fogos e artifícios, alguém se lembrou de pegar a 

espingarda e dar um tiro para cima, para comemorar o acontecimento. 

Com a disponibilidade de energia elétrica, aparecem no povoado os primeiros 

aparelhos de televisão. Meses depois, alguns moradores podiam assistir à derrota do Brasil para 
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a Argentina na Copa do Mundo da Itália, dividindo-se depois entre torcer para Alemanha ou 

Argentina na final do Campeonato, que foi vencido pelo time alemão. 

Cerca de três anos depois, em janeiro de 1993, começam a aparecer as primeiras 

ligações de água encanada no povoado. Uma das informantes lembra-se muito bem da data em 

que jorrou pela primeira vez água pelas torneiras de sua casa: 23 de janeiro de 1993, véspera 

do nascimento de uma de suas filhas. Antes desse evento, o abastecimento de água no povoado 

era feito por meio de poços que alguns moradores tinham no quintal de suas casas ou na 

fonte/chafariz que ainda existe na rua que dá acesso ao povoado, próximo à bifurcação das 

demais ruas. Provavelmente a escolha do local do chafariz era estratégico, pois situa-se em um 

ponto praticamente equidistante para o acesso da maioria dos moradores a esse recurso natural. 

No entanto, moradores mais antigos recordam que antes da chegada da água encanada ou 

mesmo da instalação do chafariz público, a população recorria às numerosas fontes de riachos 

dos arredores para terem água em suas casas. O transporte desse recurso era feito em “lombo 

de jumentos ou cavalos”, ou mesmo em bilhas (potes), que eram levados na cabeça, 

principalmente de mulheres, por longas distâncias. 

O esgoto, por outro lado ainda não é uma realidade para todos na localidade. As casas 

contam com fossas situadas nos quintais para escoamento dos dejetos e da água servida. 

Algumas residências já contam com banheiros no seu interior ou mesmo com “suítes”, mas a 

maioria conta apenas com os banheiros improvisados nos fundos dos quintais, o que pode 

causar problemas de saúde ou danos ambientais, pois as fossas podem contaminar o lençol 

freático. 

Outro elemento importante que demorou bastante a chegar à Santa Fé foi o telefone. 

Até o final da década de 90 do século XX, quem queria se comunicar com algum morador dali 

deveria ligar para um posto da Telma (Telefonia do Maranhão), dizer para a telefonista com 

quem queria falar e voltar a ligar em um prazo estabelecido de acordo com a distância da casa 

do morador para o posto. Um mensageiro pegava uma bicicleta e ia comunicar ao destinatár io 

da ligação a ser recebida. Às vezes, por problemas técnicos, a população ficava dias ou até 

semanas sem acesso à telecomunicação. A Telma se transformou em Telemar 

(Telecomunicações do Maranhão), mas os problemas continuaram. Posteriormente, a empresa 

foi englobada pela Oi e, com a onda de privatizações, o acesso a uma linha telefônica ficou 

mais fácil e alguns moradores puderam instalar telefones fixos em suas residências. Tais 

aparelhos foram paulatinamente substituídos pela telefonia móvel. 

A internet, por sua vez, chegou primeiro a algumas casas que tinham condições 

financeiras de arcar com os custos de uma assinatura de acesso à rede. O interesse primordia l 
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era manter contato com os familiares distantes por e-mail e depois por meio das redes sociais. 

Com as evoluções técnicas e o surgimento da possiblidade de compartilhamento do sinal, alguns 

moradores instaram roteadores e permitiram o acesso à rede sem fio, mas mesmo assim esse 

tipo de serviço não era disponibilizado para todos, pois os equipamentos eram geralmente 

protegidos por senhas. Próximo às eleições municipais de 2016, foi disponibilizado um sinal 

aberto de internet, o que facilitou a comunicação dos moradores do povoado com seus parentes 

e amigos que moram em outras cidades ou regiões. No entanto, mesmo com algumas pessoas 

tendo acesso a aparelhos relativamente modernos, como tabletes e smartphones, a única 

operadora de telecomunicações que atua na localidade só oferece linhas telefônicas fixas, com 

a população ainda sem acesso à rede de telefonia móvel. Dessa forma, os aparelhos usados 

servem mais para acesso à internet pública e para uso de aplicativos de comunicação instantânea 

do que para fazer ou receber ligações convencionais. 

 

10 ECONOMIA 

Ao estudar o século XXI, (MÉSZÁROS, 2012, p. 19) comenta que “o sistema do 

capital se articula numa rede de contradições que só se consegue administrar medianamente, 

mesmo assim durante curto intervalo, mas que não se consegue superar definitivamente”. Essa 

rede de contradições de que fala o sociólogo húngaro pode ser notada em diversos lugares do 

mundo capitalista, sendo evidenciada pelo antagonismo existente entre capital e trabalho.  

Em Santa Fé não é diferente. Embora grande parte da produção do povoado seja 

revestida para a sobrevivência dos moradores, o que ali é produzido é suficiente para satisfazer 

às necessidades da população. Torna-se então necessário que o excedente seja transformado em 

mercadoria e trocado por dinheiro para que algumas das necessidades sejam satisfeitas. Dessa 

forma, no povoado, a circulação do dinheiro se dá basicamente de três formas: 1) dinheiro que 

circula entre os moradores a partir do sistema de compra e venda de mercadorias excedentes; 

2) dinheiro que acaba sendo acumulado por aqueles que detêm a mercadoria, vista aqui como 

“um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja 

qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia”, conforme define 

Marx (2016, p. 57) ; 3) O dinheiro que entra, seja a partir de remessas feitas por parentes que 

moram em outras cidades, regiões ou países, por meio das subvenções das políticas públicas ou 

ainda da venda de produtos para o mercado externo, sendo que esses valores geralmente 

começam a circular assim que entram no circuito, passando a fazer parte de (1); 4) Dinhe iro 

que sai da esfera local, seja pela compra de mercadorias necessárias à satisfação de necessidades 

como medicamentos, alimentação, utilidades domésticas ou transporte.  
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De modo geral, há a tendência de que  

(3)  (1)  (2) ou (4), 

Ou seja, o dinheiro que entra, começa logo a fazer parte de um fluxo de circulação 

interna, para, finalmente sair novamente ou ficar acumulado nas mãos dos moradores mais 

abastados, mantendo um ciclo de desigualdades dentro de um cenário em que, à primeira vista, 

pode parecer repleto de igualdade de condições. 

Durante o período de observação, pôde-se notar a passagem de diversos vendedores 

itinerantes que aproveitam a passagem pelos povoados e comercializam vários produtos, como 

espelhos, utensílios de cozinha, produtos de cama, mesa e banho, além de verduras, frutas e 

carnes. Essas mercadorias são pagas em dinheiro vivo, ou, em caso de um produto de valor 

considerado mais elevado, transformado em crediário, com a cobrança sendo feita porta a porta 

em uma data combinada entre as partes. 

Podemos perceber que a economia de Santa Fé gira em torno de alguns pilares que se 

completam. De um lado estão as rendas obtidas através de aposentadorias rurais e outros 

benefícios, como o Bolsa Família. Tais benefícios acabaram por interromper uma prática que 

era muito comum não apenas ali, mas em boa parte do Nordeste. Uma das entrevistadas, 

atualmente moradora da capital maranhense, chegou a lamentar que “antes do Bolsa Família 

era muito fácil conseguir uma menina para trabalhar e estudar, mas agora essas garotas só 

pensam em ter filhos para receberem dinheiro, não querem mais sair daqui”. 

Além da agricultura de subsistência com a venda do excedente, foi possível notar 

também que a economia local gira também em torno de algumas outras fontes de renda, como, 

por exemplo, quebra de coco babaçu, para venda da amêndoa (atividade predominante entre as 

mulheres), trabalho no campo (com plantações e criação de gado, principalmente nas fazendas 

que circundam o vilarejo), venda de artesanatos (quase sempre confeccionados em fios) e venda 

de serviços especializados (em oficinas mecânicas que consertam motos e automóveis, salões 

de beleza e barbearias improvisados e serviços de transporte, por conta da distância entre o 

povoado e a sede do município), produção de bebidas alcóolicas, principalmente cachaça, pois 

há vários alambiques nas redondezas. Há ainda que se levar em consideração a influência do 

comércio, sobrevive principalmente da venda de gêneros alimentícios, bebidas e demais 

produtos de primeira necessidade. 

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Possivelmente fundado pelos senhores Vitor Alves, Abraão Grangeiro e Dioclesiano 

Barros – e suas respectivas consortes, o povoado de Santa Fé, que faz parte do município de 
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Pastos Bons ainda apresenta muitos desafios para a elaboração de um esboço histórico mais 

aprofundado, já que praticamente não há documentação física e/ou material bibliográfico a 

respeito de sua fundação e desenvolvimento. Resta, então recorrer à memória dos habitantes da 

região para que seja feita uma reconstituição dos fatos e eventos que levaram à constituição do 

povoado. 

Neste trabalho, tentou-se mostrar como se deram as transformações que levaram ao 

movimento migratório da antiga Santa Fé rumo à Feira, e à constituição de um vilarejo que, 

mesmo afastado da sede do município, consegue manter-se por décadas. Ao longo do estudo, 

foi feito um levantamento de como surgiu o povoado, seus fundadores e estudada a vida de um 

de seus mais ilustres filhos. 

Mostrou-se também quando se deu a implantação de alguns serviços básicos ao 

povoado, como água encanada, luz, telefone e serviço de internet, e como isso impactou na vida 

dos moradores. Também foram vistas algumas questões relacionadas à economia local e como 

se dá o fluxo de capital e como vivem seus moradores. 

Pode-se notar que, embora Santa Fé esteja geograficamente distante de grandes 

centros, ela não pode ser considerada um lugar isolado, pois seus moradores transitam 

constantemente para outras cidades, como São Luís, Floriano, Teresina e outras, em busca de 

tratamento médico ou de lazer, contando o povoado com alguns meios de comunicação 

(telefone, televisão, internet), que servem como forma de interação das pessoas com outras 

localidades. 

Este trabalho tem como uma das finalidades incentivar o surgimento de outros estudos 

não apenas sobre o povoado em tela, mas também sobre outras localidades que raramente são 

estudadas e que carecem de pesquisas que resgatem seu passado e que descreve alguns aspectos 

de sua contemporaneidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dinâmica de desenvolvimento econômico pautada nas transformações do espaço 

agrário tem implicações diretas sobre as formas de organização, expansão e uso da terra. Nesta 

perspectiva, a atividade rural, que integra o processo de desenvolvimento e a própria expansão 

do capitalismo, possui importante papel histórico no processo de ocupação do território 

brasileiro, na organização espacial e nas estruturas produtivas regionais. 

O Brasil figura entre as economias mais desiguais do mundo em termos de estrutura 

fundiária. Desde o período colonial até os tempos atuais, a distribuição da posse da terra é 

altamente concentradora. O Centro-Oeste brasileiro desponta como a região que mais concentra 

terras com 75% de seu território formado por grandes propriedades rurais. O estado de Mato 

Grosso do Sul lidera o ranking nacional de latifúndios que representam 83% dos terrenos 

privados do estado (IMAFLORA, 2017). 

Furtado (1980), aponta que as raízes dos problemas fundiários no Brasil são reflexos 

da construção histórica da formação da propriedade. A dinâmica migratória e a configuração 

espacial observadas na região sul de Mato Grosso do Sul retratam os impactos de grandes 

transformações na estrutura produtiva e fundiária regional ao longo das últimas décadas com 

importantes implicações sobre sua conformação econômica.  

Os reflexos deste processo podem ser observados no perfil de ocupação do solo do 

município de Naviraí que, aliado às formas de uso da terra, são responsáveis pela reorganização 

fundiária e produtiva local sob a base da matriz agropecuária como principal fonte de ganhos 

econômicos. 

A formação territorial pode ser investigada através das alterações da estrutura fundiá r ia 

de uma região em processos que envolvem a dimensão política, econômica e social. Sob este 

aspecto, é possível verificar como determinadas transformações geram impactos sócio 

territoriais e conduzem mudanças na organização demográfica, da propriedade dos meios de 
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produção, da dotação dos fatores, bem como do ambiente organizacional e institucional que, 

paralelamente, constituem fator endógeno capaz de transformar crescimento em 

desenvolvimento econômico (HADDAD, 2009). 

Este estudo busca analisar as influências do processo histórico de ocupação e uso do 

solo no município de Naviraí/MS para a atual configuração regional em termos de estrutura 

fundiária e organização econômica/produtiva local. Mais especificamente, pretende-se abordar 

a evolução do processo de transformação territorial do município, tendo como parâmetro a base 

de produção agropecuária estabelecida na região, pois consideramos que o processo de 

ocupação e os padrões de especialização agropecuária do município partem de sua base natural, 

ou seja, da própria aptidão agrícola dos solos da região. 

Neste sentido, faz-se necessário compreender os antecedentes históricos da ocupação 

do antigo Sul de Mato Grosso traçando um paralelo entre as etapas do processo de ocupação e 

suas implicações sobre as configurações territoriais. Para tanto, parte-se de uma pesquisa 

histórico-estrutural através de revisão bibliográfica e análises com base em dados secundários 

obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e à Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 

(SEMAGRO). 

Para cumprir com o objetivo proposto, este artigo encontra-se dividido em duas seções, 

além desta introdução e das considerações finais. A seção 2 propõe um breve resgate do 

processo de ocupação e formação econômica do estado de Mato Grosso do Sul. A seção 3 

apresenta uma análise regional para o município de Naviraí em duas dimensões: a primeira 

aborda o processo histórico de formação do município e o crescimento demográfico local. A 

segunda aborda as mudanças na estrutura fundiária local e analisa a evolução da produção 

agropecuária da região traçando um paralelo entre a expansão agrícola do MS e a agricultura 

brasileira, destacando as atividades de maior importância. 

 

2 OCUPAÇÃO TERRITORIAL: O EXTREMO SUL DE MATO GROSSO DO SUL 

A formação econômica do estado de Mato Grosso do Sul está diretamente relacionada 

ao seu processo de colonização. A ocupação territorial ganha impulso a partir da reorganização 

do processo produtivo brasileiro inaugurado no governo Vargas (1937 - 1945) por meio do 

programa “Marcha para o Oeste”. Conforme Abreu (2003, p. 272), trata-se do “primeiro grande 

movimento de ‘integração planejada’ em terras mato-grossenses, assumindo posição de política 

migratória para brasileiros”. 
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A ocupação de terras devolutas na região tinha por objetivo assegurar a nacionalidade 

das fronteiras e seus recursos naturais à medida que buscava descentralizar o alto índice 

demográfico dos grandes centros urbanos brasileiros e incorporar a região Centro-Oeste ao 

processo de crescimento da economia brasileira. O marco significativo da institucionalização 

de uma política de colonização é o Decreto-Lei nº 3.059/1941 que prevê a criação de colônias 

agrícolas nacionais, reforçando a “vocação” agropecuária da região. 

Sob orientação desse decreto, foi criada em 1943 a Colônia Agrícola Nacional de 

Dourados (CAND). Os critérios técnicos previstos apontam que as terras deveriam ser 

concedidas (gratuitamente pelo governo) a cidadãos brasileiros reconhecidamente pobres com 

aptidão para os trabalhos agrícolas, comprometidos a fixar residência no lote que lhe for 

concedido e, excepcionalmente, agricultores qualificados estrangeiros. 

A CAND foi efetivamente demarcada em 1948 com uma área de 267 mil hectares 

divididos em lotes de 30 hectares e passou a receber maior contingente de colonos a partir da 

década de 1950. Este processo migratório implicou numa significativa alteração na composição 

demográfica do Sul do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Ademais, ressalta-se que, para 

além da ocupação, a colônia permitiu a diversificação da atividade agropecuária e a aberturas 

de estradas e vias de circulação na região. 

Apesar dos percalços enfrentados pelos colonos pela falta de estrutura e de assistência 

governamental, a CAND permitiu o surgimento de um conjunto de povoados e por 

consequência, a valorização das terras da região. Este cenário chamou a atenção de algumas 

empresas privadas que perceberam, na expansão demográfica da região, uma oportunidade de 

lucros pela especulação imobiliária. 

No Sul de Mato Grosso a colonização pela iniciativa privada se deu por colonizadoras 

como à Companhia Viação São Paulo-Mato Grosso, Companhia Moura Andrade, Companhia 

de Melhoramentos e Colonização S.A (SOMECO) e Vera Cruz Mato Grosso LTDA (GARCIA, 

2016). Essa última, responsável pela colonização da área onde posteriormente surgiu o 

município de Naviraí. 

Missio e Rivas (2019) apontam que, as transformações ocorridas na economia 

brasileira entre 1950 e 1980, relacionadas à expansão industrial no Sudeste, especialmente no 

estado de São Paulo, foram responsáveis pela inserção, ainda que de forma periférica, da região 

Centro-Oeste ao mercado nacional. Destarte, a porção do extremo sul do Mato Grosso passa a 

exercer o papel de fornecedor de matérias-primas e produtos de subsistência para as demais 

regiões.  
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A partir dos anos 1960, as políticas de integração e desenvolvimento regional passaram 

por importantes transformações. Entraram em ação os planos e programas governamenta is 

como parte de uma nova orientação de desenvolvimento para o país. A pauta econômica voltou-

se para o aproveitamento dos cerrados e para a abertura de novas terras para a exploração 

agrícola, apoiada nos padrões da nova agricultura moderna. 

Neste contexto, o Centro-Oeste, que abrange uma área que corresponde a 

aproximadamente 19% do território nacional, tornou-se estratégica tanto pela sua posição 

geográfica com prevalência do bioma cerrado, quanto pelo seu relevo bastante plano com 

possibilidade para mecanização. O período de maior transformação foi de meados da década de 

1960 até o final da década de 1970, tendo como marco principal, a criação da Superintendênc ia 

de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) em 1967. 

Por meio dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), sobretudo o II PND (1975 

a 1979), foram colocados em prática uma série de programas voltados para promover o 

desenvolvimento e a integração nacional, dentre os quais se destacam o Programa de 

Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (PRODOESTE), o Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados (POLOCENTRO) e, o Programa de Desenvolvimento da Região da Grande 

Dourados (PRODEGRAN), o qual dinamizou a produção agrícola na região da Grande 

Dourados (inclusive Naviraí). 

Inaugura-se então uma nova fase econômica/produtiva na região Centro-Oeste, 

caracterizada por um fluxo imigratório menos intenso, porém mais qualificado, atraindo novos 

trabalhadores detentores de capital e/ou experiência na atividade agrícola (MISSIO e RIVAS, 

2019). O avanço da fronteira agrícola para o oeste do Brasil e o crescente progresso tecnológico 

nas unidades agrícolas, possibilitaram ao recém-criado estado de Mato Grosso do Sul (1977) 

inserir-se na economia nacional como umas das principais regiões agroexportadoras do país. 

A nova dinâmica agropecuária, bem como as mudanças ocorridas na produção agrícola 

de Mato Grosso do Sul, desencadeou processos de industrialização regional, notadamente da 

agroindústria, bem como nas condições sociais e técnicas da estrutura agrária (concentração da 

estrutura fundiária, mudanças nos regimes de exploração do solo e de relações de trabalho, 

técnicas e métodos adotados na produção agrícola e na pecuária). Estes reflexos podem ser 

observados no perfil de ocupação do município de Naviraí, tratado a seguir. 
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3 Naviraí: Formação Territorial, Dinâmica Econômica e Alterações na Estrutura 

Fundiária 

3.1 Aspectos Históricos, Formação Econômica E Dinâmica Populacional 

Os resultados obtidos pelo programa “Marcha para o Oeste” implicaram em novos 

arranjos para o processo de colonização, caracterizados pelo interesse da iniciativa privada no 

reordenamento das terras da região. A aquisição de glebas do Governo e posterior venda de 

lotes por empresas colonizadoras reforçam a exploração capitalista da terra e promovem uma 

reconfiguração das propriedades na área de atuação da CAND, uma vez que, os novos lotes 

eram adquiridos por migrantes que já dispunham certos recursos financeiros. 

Localizada no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o município de Naviraí foi fundado 

em 1952, fruto de processo de colonização dirigida por parte da empresa Colonizadora Vera 

Cruz Mato Grosso Ltda. Seu território era composto inicialmente pela Gleba Naviraí (9.469 

hectares) e Gleba Bonita (9.528 hectares). Pela lei estadual nº 1195, de 22 de dezembro de 1958, 

o povoando foi elevado á categoria de distrito de Naviraí, com terras desmembradas do distrito 

sede do município de Dourados, subordinado ao município de Caarapó. Elevado á categoria de 

município pela lei estadual nº 1.944, de 11 de novembro 1963, atualmente possui uma área de 

3200,32 km² e densidade demográfica14,48 hab/km² (IBGE, 2019). 

 

Figura 1 – Localização do Município de Naviraí 

 
Fonte: Os autores. 
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Ao longo do processo de formação histórico-econômico do município de Naviraí, é 

possível observar a existência de quatro grandes ciclos de exploração econômica: o primeiro 

inicia-se com a extração de madeira e instalação de indústrias relacionadas a atividade. O 

segundo ciclo relaciona-se com a produção agrícola, principalmente o plantio de algodão e café 

e, a criação de gado. O terceiro compreende a modernização da agricultura e a concentração 

agrícola no setor sucroenergético. Por fim, o quarto ciclo de exploração econômica ocorre com 

o desenvolvimento da agroindústria e de serviços correlacionados. 

O processo de uso do solo inicia-se com a ocupação do território e o avanço das frentes 

pioneiras. As terras, até então, cobertas de florestas, passaram a ser exploradas economicamente 

através da derrubada das matas e comercialização da madeira. Segundo Garcia (2016), a 

primeira madeireira foi instala em 1953 e nas décadas subsequentes o município chegou a 

contabilizar cerca de 90 serrarias. Com a redução das matas e abertura de campos, os 

colonizadores passaram a introduzir áreas de lavouras e pastagens artificiais. 

Em paralelo a exploração da madeira, inicia-se a exploração agrícola, notadamente 

com o cultivo de café, algodão. A cotonicultura, introduzida no município na década de 1960 

por membros da colônia japonesa possuiu importante papel no dinamismo econômico da região. 

Posteriormente, terras que antes eram destinadas à pecuária e também, algumas áreas de 

pastagens degradadas foram sendo gradativamente substituídas pela cultura da cana-de-açúcar. 

Observa-se então, o fortalecimento da agroindústria com a implantação de cooperativas e 

indústrias de pequeno e médio porte, com destaque para os setores de alimento (beneficiamento 

de carne, grãos, mandioca e leite), sucroalcooleiro, metalurgia, cerâmica e têxtil (SEMAGRO, 

2019). 

A expansão das atividades econômicas no município de Naviraí contribuiu para um 

processo acelerado de crescimento populacional e urbanização. Assim como no Estado, o 

município registrou taxas elevadas de crescimento demográfico, (2,1%) entre as décadas de 

1970/80. Neste período, há um movimento constante de concentração da população no 

perímetro urbano, com um incremento superior a 230%, justificando pela dinâmica econômica, 

baseada no setor madeireiro. 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 2%, 

enquanto no estado de Mato Grosso do Sul esta taxa foi de 1,7%. Na década, a taxa de 

urbanização do município, representado pela percentagem da população urbana em relação à 

população total, passou de 82,1% para 89,1%.Entre 2000 e 2010, a população de Naviraí 
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cresceu a uma taxa média anual de 2,4%, e a taxa de urbanização passou para 92,3%.O 

adensamento populacional tem ocorrido acima da taxa estadual desde a década de 2000. 

Atualmente, o município possui uma população total de 46,4 mil habitantes. 

 

Tabela 1 – População Total, Taxa de Crescimento e Taxa de Urbanização 

no Naviraí Mato Grosso do Sul (MS) Taxa de 

Crescimento (%) 

Taxa de 

Urbanização (% ) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Naviraí S Naviraí S 

1960 - - - - - 572.018 - - - - 

1970 7.657 15.460 23.117 452.117 546.094 998.211 - 5,7 33,1 45,3 

1980 17.776 10.788 28.564 919.123 450.444 1.369.567 2,1 3,2 62,2 67,1 

1991 25.193 5.478 30.671 1.414.447 365.926 1.780.373 0,6 2,4 82,1 79,4 

2000 32.662 4.000 36.662 1.747.106 330.895 2.078.001 2,0 1,7 89,1 84,1 

2010 42.855 3.569 46.424 2.097.238 351.786 2.449.024 2,4 1,7 92,3 85,6 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2019). 

 

 

Em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) somava R$ 1,5 milhão, totalizando um PIB 

per capita de aproximadamente R$ 28,7 mil. O índice de desenvolvimento humano (IDHM) 

para o ano de 2010 foi de 0,700, situando o município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Alto e na 26ª posição no ranking estadual. O IDHM evoluiu entre 1991 e 2010 em todas suas 

dimensões (renda, longevidade e educação). Atualmente, a dimensão que mais contribui para o 

IDHM do município é Longevidade (0,803), seguida de Renda, (0,715). Entretanto, o 

componente educação foi o de maior destaque em termos absolutos passando de 0,203 em 2001 

para atuais0,597.  

Em termos de desigualdade, o índice de Gini, que varia entre 0 e 1 com o limite 

superior denotando maior desigualdade, apresentou melhora entre 2000 e 2010, passando de 

0,55 para 0,48. Em termos comparativos, o índice Gini para o Brasil era 0,60 em 2010 e a 

proporção de pessoas vulneráveis à pobreza, 32,6%.No município, a renda per capita cresceu 

92,7% entre 1991 e 2010, a uma taxa média de crescimento anual de 3,5%, e a proporção de 

pessoas vulneráveis à pobreza chegou a aproximadamente 21,5% em 2010.  

 

Tabela 2 – Características Socioeconômicas  

 Naviraí Mato Grosso do Sul Brasil 

IDHM (2010) 0,700 0,729 0,727 

Renda per capita (2010) 683,86 799,34 793,87 

%  de vulneráveis à pobreza (2010) 21,5 26,8 32,6 
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18%

22%

38%

22%

Naviraí

%  de renda apropriada pelos 10%  mais 

ricos (2010) 
37,6 45,7 48,9 

Índice de GINI (2010) 0,47 0,56 0,60 

PIB(R$) (2016) 1.505.526,00 91.865.803,00 6.267.205.000,00 

PIB per capita (R$) (2016) 28.749,51 31.337,22 30.548,40 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2019). 

 

O Produto Interno Bruto de Naviraí foi avaliado em R$ 1,5 milhão em 2016, o que 

representa 1,6% do PIB estadual. O setor da agropecuária representa 17,9% do Valor 

Adicionado Bruto (VAB), a indústria contribui com 21,8% e o setor de serviços (exclus ive 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social), representa 37,8% de 

contribuição na formação da riqueza municipal.A atividade com maior VAB em Naviraí foi 

“demais serviços6”, seguida de “administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade 

social” e “agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós colheita”.  

 

Figura 2 – Composição do Valor Agregado Bruto de Naviraí e MS, 2016 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2019). 

 

A formação econômica de Naviraí é fundamentada na produção agropecuária, com 

destaque para a produção de grãos e criação de gado de corte. Estas atividades incentivaram um 

rápido crescimento da agroindústria, com ênfase para os setores de alimento, com 

                                                 
6A classe “demais serviços” compreende a agregação dos setores: transporte, armazenamento e correio; alojamento  

e alimentação; informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, atividades 

imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativa e serviços complementares; educação 

e saúde privadas; artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços e serviços domésticos (IBGE, 

2019).  

19%

23%

40%

18%

Mato Grosso do Sul

Agropecuária

Indústria

Serviços
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beneficiamento de carne, grãos, mandioca, leite; o sucroalcooleiro, da metalurgia, de cerâmica 

e o têxtil. A pujança destes setores se reflete na grande gama de serviços ofertados no municíp io. 

Todas essas transformações estão diretamente relacionadas ao longo processo de ocupação das 

terras e à estrutura agrária da região. Portanto, para compreender o atual estágio da economia 

naviraiense é necessário assimilar as mudanças na estrutura fundiária local e a evolução da 

produção agropecuária da região. 

 

3.2 Estrutura Fundiária e Evolução da Produção Agropecuária 

A estrutura fundiária de uma determinada região constitui em um elemento central de 

análise para compreensão dos processos de inclusão e de capacidade produtiva dos produtores 

rurais, pois trata-se de um meio que condiciona o acesso à tecnologia, crédito e outros recursos 

que são fundamentais para a inserção da produção agrícola junto ao mercado. 

O processo de ocupação e colonização do sul de Mato Grosso do Sul, baseado em 

assentamentos rurais, engendrou uma estrutura econômica fundamentada na agropecuária. 

Processo semelhante ocorreu no município de Naviraí, refletindo as consequências da matriz 

de desenvolvimento adotado, caracterizado pela predominância de propriedades rurais de 

médio e grande porte (Tabela 2) e por uma produção agrícola primária baseada na monocultura 

e/ou pecuária extensiva (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Naviraí e Mato Grosso do Sul: Relação de Propriedades Rurais Por Hectare (HA) 

 Propriedades 

Rurais (ha) 
1970 1975 1980 1985 1995 2006* 

M
a

to
 G

r
o

ss
o

 d
o

 

S
u

l 

Menos de 10 24.351 22.279 13.182 14.916 9.170 13.398 

De 10 a 100 58.815 20.823 16.796 18.750 17.753 29.277 

De 100 a 1.000 8.652 9.726 12.034 14.674 15.423 15.228 

De 1.000 a 10.000 4.446 4.480 5.316 5.758 6.493 6.661 

Mais de 10.000 601 537 506 457 409 - 

Total 96.865 57.845 47.834 54.555 49.248 64.564 

N
a

v
ir

a
í 

Menos de 10 645 301 219 172 89 106 

De 10 a 100 352 223 272 292 174 205 

De 100 a 1.000 56 64 110 129 138 131 

De 1.000 a 10.000 32 54 63 61 75 68 

Mais de 10.000 5 5 4 5 3 - 

Total 1.090 647 668 659 479 510 

*SIDRA/IBGE não designou a separação +10.000 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2019). 
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O município de Naviraí, em sua gênese, teve seus lotes comercializados para pequenos 

produtores rurais oriundos, principalmente, dos estados de São Paulo e Paraná. Esse fenômeno 

é intensificado na década de 1970, período em que se pode observar que mais de 90% das 

propriedades rurais possuíam área inferior a 100ha. Nesta época, havia 645 pequenas 

propriedades rurais de até 10ha (59,17%), e 352 propriedades de até 100ha (32,29%). 

Entre os anos de 1970 e 1980, o município teve uma significativa reestruturação 

fundiária, com redução de 41% no número de propriedades rurais, e as áreas produtivas 

concentraram-se em propriedades acima de 100ha. A reestruturação fundiária ainda impactou 

para o crescimento da taxa de urbanização do município (88% no período), fato este motivado 

pelo deslocamento do homem do campo, caracterizado como pequeno produtor rural, para o 

perímetro urbano, alterando assim a sua fonte de obtenção de ganhos financeiros. 

Assim como nas demais áreas do estado de Mato Grosso do Sul, o processo de 

concentração fundiária foi favorecido pela “revolução verde”, fenômeno relacionado a 

disseminação de novas tecnologias e processos agrícolas que permitiram a expansão agrícola e 

aumento da produtividade, tais como lavouras mecanizadas e a introdução das culturas 

agrícolas temporárias altamente produtivas, corroborando para o rearranjo produtivo do 

município. 

A expansão do setor agropecuário ocorreu inicialmente pela incorporação de terras ao 

processo produtivo e, mais recentemente, pela introdução de tecnologias intensivas em pesquisa 

e em capital. As mudanças no padrão espacial de uso das terras e das formas de exploração do 

solo desde a colonização até a atual configuração podem ser compreendidas por meio da análise 

de dados censitários sobre utilização das terras. A degradação das pastagens naturais, o aumento 

das áreas de lavoura temporária, assim como de pastagens plantadas são uma constante ao longo 

das décadas (Tabela4). 

 

Tabela 4 – Naviraí e Mato Grosso do Sul: Utilização do Solo 

 Área (ha) 1970 1975 1980 1985 1995 2006 

M
a
to

 G
ro

ss
o
 d

o
 S

u
l Lavouras Permanentes 38.989 65.916 52.501 28.47 16.218 27.274 

Lavouras Temporárias  451.931 1.208.718 1.589.448 1.874.436 1.367.494 2.845.653 

Pastagens Naturais 18.662.059 15.580.242 12.265.981 9.658.194 6.082.775 15.878 

Pastagens Plantadas  3.368.746 5.213.259 9.068.902 12.144.497 15.727.934 26.990.926 

Matas e Florestas Naturais  3.522.277 3.956.347 4.209.124 4.170.566 5.696.657 55.647 

Matas e Florestas Plantadas 9.004 183.559 442.097 454.23 181.083 151.361 

N
a
v
i

ra
í 

Lavouras Permanentes 794 1.389 2.095 1.094 93 523 

Lavouras Temporárias  11.538 7.178 8.136 15.654 18.753 69.504 
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Pastagens Naturais 32.264 24.632 19.717 27.43 12.801 - 

Pastagens Plantadas  64.484 148.055 217.217 208.684 205.929 186.604 

Matas e Florestas Naturais  92.216 41.039 37.172 25.228 30.592 844 

Matas e Florestas Plantadas 23 2 410 60 62 - 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2019). 

 

Com relação ao estado de Mato Grosso do Sul, houve uma intensificação da utilização 

do solo destinada para as práticas de pastagens, representando aproximadamente 83% da área 

utilizada em 1970, para aproximadamente 90% em 2006. A área destinada a prática da lavoura, 

em 2006, representava apenas aproximadamente 9% da área produtiva total. 

O mesmo padrão pode ser observado em Naviraí. Em 1970, aproximadamente 48% da 

área dos estabelecimentos rurais possuíam superfície coberta por pastagens (11.538 ha de 

pastagens naturais e 64.484 ha de pastagens plantadas). Em 1975, vê-se 172.687 ha cobertos 

por pastagem, compreendendo aproximadamente 78% da área dos estabelecimentos rurais, o 

que representou um aumento de 79% nessa modalidade de utilização do solo. 

A proporção elevada de áreas destinadas a pastagem se manteve até o último censo 

agrícola em 2006, na qual correspondia por aproximadamente 72% da área dos 

estabelecimentos rurais, porém apresentando a singularidade em ser composta apenas por 

pastagem plantada (186.604 ha). Com relação a área destinada a pratica da lavoura, observa-se 

em 1970, aproximadamente 6% (total de 201.319 ha) da área dos estabelecimentos rurais. Em 

2006, vê-se aproximadamente 27% destinada a esta prática agropecuária.  

A utilização do solo para a prática da lavoura e pastagem, favoreceu a concentração 

das áreas produtivas em posse da agricultura patronal, podendo justificar o elevado índice de 

GINI da distribuição de terra no Mato Grosso do Sul (0,856 em 2006) e a baixa destinação para 

a agricultura familiar, como destacado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Naviraí e Mato Grosso do Sul: Utilização do Solo Pela Agricultura Familiar 

2006 

Nº de Estabelecimentos 

Agropecuários 

Área dos Estabelecimentos 

Agropecuários (ha) 

Total 
Agricultura 

familiar 
Total 

Agricultura 

familiar 

M
a

to
 G

r
o

ss
o

 d
o

 S
u

l 

Lavouras Permanentes 6.181 76,7% 61.593 22,8% 

Lavouras Temporárias  21.643 73,3% 1.989.663 6,9% 

Pastagens Naturais 16.639 67,8% 6.220.545 2,9% 

Pastagens Plantadas  44.895 58,0% 14.834.577 4,3% 

Matas e Florestas Naturais  27.613 40,2% 4.749.823 2,4% 

Matas e Florestas Plantadas  760 53,9% 104.553 1,8% 

Total 117.731 59,0%  27.960.754 3,9%  
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N
a

v
ir

a
í 

Lavouras Permanentes 35 60,0% 1.084 3,3% 

Lavouras Temporárias  200 37,5% 52.357 1,6% 

Pastagens Naturais 254 55,1% 41.913 9,3% 

Pastagens Plantadas  174 40,8% 126.124 1,8% 

Matas e Florestas Naturais  101 16,8% 22.333 2,4% 

Matas e Florestas Plantadas 5 0,0% 1.745 0,0% 

Total 769 42,1%  245.556 3,1%  

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2019). 

 

No estado, aproximadamente 59% dos estabelecimentos agropecuários pertencem a 

agricultura familiar, concentrada em apenas 3,9% da área dos estabelecimentos rurais. O 

mesmo fenômeno pode ser observado em Naviraí, analisando apenas o número de 

estabelecimentos agropecuários, nota-se pouca discrepância em relação a utilização do solo 

pela agricultura familiar. Porém a diferença se torna nítida quando analisada a participação em 

relação a área dos estabelecimentos. 

O modelo de utilização do solo está pautado, principalmente, nas práticas de lavoura 

temporária, arremetendo para a produção consorciada da soja-milho, e pastagens plantadas, 

direcionadas para a atividade de bovinocultura de corte (Tabela 6). Com relação a utilização do 

solo para a agricultura devemos destacar a cultura agrícola do café, no qual foi inserida no 

município por meio dos migrantes vindos das regiões de cafeicultura nos estados de São Paulo 

e Paraná, adotando naturalmente a cultura agrícola como principal atividade econômica após a 

retirada das florestas nativas.  

A plantação de café teve sua importância socioeconômica para o desenvolvimento da 

região, pois através dos contratos de plantio de café, os novos colonos eram responsáveis pelas 

plantações, podendo, durante os quatro primeiros anos cultivar plantas alimentícias entre as 

fileiras dos cafezais e comercializar a primeira colheita das árvores jovens. Entretanto, a cultura 

do café não apresentou bom desempenho produtivo na região, principalmente pela baixa 

adaptação as intempéries climáticas. Posteriormente, a cultura agrícola do algodão foi 

implantada em substituição ao café, atuando como uma das alternativas econômicas para os 

pequenos e médios proprietários.  

Outra cultura de grande importância econômica para a região é o cultivo do algodão, 

inserido no município no início da década de 1960. Em 1970 a produção atingiu cerca de 9.460 

toneladas, representando aproximadamente 23% da produção de algodão do estado. Em 1979, 

a produção reduziu aproximadamente 52%, passando para 4.500 toneladas. A chamada 

“revolução verde” trouxe alterações para a base produtiva do município, e a cotonicultura foi 
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sendo gradativamente substituída por culturas agrícolas temporárias, em especial a soja, milho 

e trigo. 

A “revolução verde” intensificou o plantio das culturas agrícolas da soja em consorcio 

com o trigo, em especial no estado do Rio Grande do Sul, alterando completamente o processo 

produtivo e encareceram o valor das terras agricultáveis na região. Fato este que tornou o Sul 

de Mato o principal destino da nova “marcha migratória” no início da década de 1970, pelos 

pequenos produtores gaúchos em busca de terras baratas e aptas a receber as culturas plantas 

no Sul do Brasil.  

 

Tabela 6 – Naviraí e Mato Grosso do Sul: Produção Física dos Gêneros Agropecuários Entre 

1979 – 2015 

 Produção (t) 1979 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

M
a
to

 G
ro

ss
o

 d
o

 S
u

l 

Carvão Vegetal  28.819 33.390 
168.37

5 

257.25

2 

209.84

0 

111.07

0 

558.68

8 
286.023 - 

Madeira  
1.012.7

56 

940.54

1 

632.99

8 

317.89

4 
51.444 41.110 21.890 8.131 - 

Lenha  
1.385.1

83 

1.412.9

77 

1.891.2

15 

1.082.0

69 

597.40

3 

602.12

4 

383.23

0 
160.102 - 

Algodão  71.759 69.346 
106.31

7 
73.559 

105.79

1 

127.83

9 

176.13

1 
149.369 137.724 

Cana-de-açúcar 
312.33

6 

606.74

3 

3.170.8

06 

4.193.2

88 

4.922.3

86 

5.837.4

56 

9.513.8

18 

34.795.6

64 

43.924.0

03 

Café 20.410 22.188 15.423 8.755 306 2.074 2.220 1.502 1.333 

Milho  
146.47

4 

188.39

6 

327.33

4 

595.71

8 

1.435.1

51 

1.069.5

71 

1.291.9

01 

3.782.94

6 

9.727.80

9 

Soja  
826.70

5 

1.322.0

82 

2.558.7

20 

2.038.6

14 

2.283.5

46 

2.486.1

20 

3.718.5

14 

5.340.46

2 

7.305.60

8 

Trigo  68.991 
110.00

0 

317.64

4 

204.03

5 
19.786 34.712 

136.41

0 
74.207 31.769 

Bovinos 

(cabeça/mil) 
10.020 11.904 14.991 19.163 22.292 22.205 24.504 22.354 21.357 

N
a
v

ir
a
í 

Carvão Vegetal  347 497 985 2.184 4.290 4.617 1.601 420 - 

Madeira tora 
143.50

0 

138.30

0 
58.600 15.737 6.418 1.600 500 50 - 

Lenha  35.400 38.705 15.700 11.635 8.235 19.500 19.480 1.400 - 

Algodão  4.500 2.727 6.510 5.040 4.296 5.489 5.853 290 - 

Cana-de-açúcar - - 
221.34

7 

219.71

5 

552.58

8 

568.54

2 

693.40

6 
661.435 94.154 

Café 275 506 308 129 - 8 18 5 3 

Milho  3.300 3.249 4.320 4.140 14.105 12.435 31.560 147.360 323.420 

Soja  739 1.320 2.045 7.764 5.311 7.504 
103.53

5 
153.725 205.660 

Trigo  232 186 1.231 4.161 790 681 1.946 - 2.477 

Bovinos 

(cabeça/mil) 
228 260 344 366 312 303 252 243 209 

*Os dados de extração de madeira tora e lenha foram convertidos de m³ para quilograma. 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2019). 
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Para a melhor analise da evolução da produção agrícola, devemos destacar que as áreas 

destinadas a agricultura no município aumentaram 4,6 vezes entre os anos de 1970 (12.332 ha) 

a 2006 (70.027 ha) como apresentado na Tabela 3.Com base nos dados de 2015, observa-se a 

produção agrícola pautada principalmente sobre as culturas agrícolas da a cana-de-açúcar 

(94.154 t.), milho (323.420 t.), soja (205.660 t.) e trigo (2.477 t.). Deve-se destacar que a cana-

de-açúcar foi introduzida no município em ocorrência da implantação da usina de 

beneficiamento Coopernavy (Cooperativa de Açúcar e Álcool) em 1979, sendo esta, estimulada 

pelo Programa Nacional do Álcool (Pro-Álcool). 

Em 1979, a produção agropecuária e florestal de Naviraí se concentrava basicamente 

nas atividades relacionadas a extração de madeira, correspondendo por 95% da produção total 

do município. Já Mato Grosso do Sul possuía produção orientada para a atividade de extração 

de madeiras (62%), soja (21%) e produção de cana-de-açúcar (8%). Já 2015, observa-se padrão 

similar de produção, direcionado para as culturas agrícolas da soja, milho e cana-de-açúcar, 

tanto em Naviraí como no Estado.  

A ocupação das terras agricultáveis com as principais culturas estabelecidas no 

município de Naviraí e no Estado a partir da década de 1990 pode ser observada na Figura 3. 

No município de Naviraí observa-se em 1990 a predominância das culturas agrícolas da soja 

(5.240 ha), seguida da cana-de-açúcar (4.199 ha) e do algodão (2.400ha).  

No estado de Mato Grosso do Sul, observa-se cenário econômico semelhante, com 

exceção da cultura do milho, a qual era destinada a segunda maior quantidade de área 

agricultável. Com a expansão das áreas agricultáveis no Estado (como demostrado na Tabela 

4), observa-se o movimento de concentração das áreas destinadas principalmente ao cultivo da 

soja, milho e cana-de-açúcar.  
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Figura 3 – Área Plantada ou Destinada à Colheita de Culturas Agrícolas Selecionadas Para 

Naviraí e Mato Grosso do Sul, 1990 a 2017 (em HA) 

Mato Grosso do Sul 

 
Naviraí 

 
Fonte: Baseado em IBGE (2019). 

 

Em 2004, no município de Naviraí, a cultura da soja ocupava uma área de 40.022 ha, 

passando para 85.306 ha em 2017. A cultura do milho passou de 17.500 ha, em 2004, para 

63.200 ha, em 2017.Em contrapartida, observa-se a gradativa redução da área plantada com 

algodão, sendo em 2012 o último ano em que se registrou a atividade de cotonicultura no 

município. A cultura da cana-de-açúcar também perdeu espaço no cenário econômico do 

município, encerrando o ciclo de 2017 com 7.458 ha de área plantada, significando redução de 

57% entre os anos de 2008 a 2017.  
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O que notamos até agora é que o município de Naviraí e o Estado continuam 

direcionando suas respectivas matrizes agrícolas para o cultivo da soja e milho, visando 

competitividade no mercado internacional. A expansão dessas culturas agrícolas levou a 

diminuição de áreas destinadas para outras culturas, os maiores reflexos se dão sobre os 

alimentos (arroz, feijão e mandioca principalmente). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo buscou analisar as influências do processo histórico de ocupação e uso do 

solo no município de Naviraí/MS para a atual configuração regional em termos de estrutura 

fundiária e organização econômica/produtiva local. A criação do município de Naviraí foi fruto 

de uma política de ocupação e colonização privada fomentadas pelo Governo Federal no início 

da década de 1950. O rápido crescimento populacional e econômico na região, estimulado por 

incentivos à modernização do setor agropecuário e integração da região Sul aos grandes 

mercados consumidores nacionais na década de 1960, contribuíram para a elevação à munic íp io 

no ano de 1963. 

Já na década de 1970, observou-se o rápido crescimento populacional do municíp io, 

saltando de cerca de 370 habitantes no início da década de 1960 para 7.657 habitantes na zona 

urbana (33,10% da população), constituído principalmente por migrantes oriundos dos estados 

de São de Paulo e Paraná. Essa primeira onda migratória contribuiu para a afirmação da vocação 

agropecuária da região.  

A vocação agropecuária da região foi reafirmada com a Revolução Verde e os 

migrantes oriundos dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os quais provocaram 

uma reorganização fundiária, através da concentração de terras na forma de medias e grandes 

propriedades rurais e; reorganização produtiva com a intensificação do cultivo das lavouras 

temporárias e a redução drástica das áreas de matas e florestas nativas. 

A atual matriz produtiva em Naviraí concentra-se em propriedades de médio e grande 

porte, voltadas para a produção de lavouras temporárias, em especial as culturas agrícolas de 

soja, milho e cana-de-açúcar, e pastagens plantadas, favorecendo a bovinocultura de corte. 

Além da maciça concentração populacional na zona urbana do município, apresentando uma 

elevada taxa de urbanização. 

Por conta das perspectivas apresentadas neste trabalho, o rearranjo produtivo em 

Naviraí traz novas perspectivas de estudos, sobretudo, paras as questões ambientais e 

econômicas da região, bem como o papel do pequeno produtor e a agricultura familiar. 



59  

REFERÊNCIAS  

ABREU, S. Ocupação, racionalização e consolidação do Centro-Oeste brasileiro: o espaço 
mato-grossense e a integração nacional. In: MARIN, J.R.; VASCONCELOS, C.A. História, 

região e identidades. Campo Grande: UFMS, 2003. p. 263-290. 
 

FURTADO, C. Pequena introdução ao desenvolvimento: enfoque interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Editora Nacional, 1980. 
 

GARCIA, D. C. Um lugar chamado Naviraí. Dourados: Seriema, 2016.  
 

HADDAD, P. R. Capitais intangíveis e desenvolvimento regional. Revista de Economia, v.35, 
n.3, p. 119-146, 2009. 
 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos Agropecuários de 1980, 1985 e 
1996. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/acervo>. Acesso em: 30 mar. 2019. 

 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil em Síntese. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 mar. 2019. 

 
IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Atlas: a geografia da 

Agropecuária Brasileira, 2017. Disponível em: http://www.imaflora.org/atlasagropecuar io/. 
Acesso em: 14 mar. 2019.  
 

MESSIAS, M. L. (Org.). Naviraí 50 anos construindo sonhos. Naviraí-MS: PSAF, 2013. 
 

MISSIO, F.J.; RIVAS, R.M.R. Aspectos da formação econômica de Mato Grosso do 
Sul. Estud. Econôm., v.49, n.3, p.601-632, 2019. doi: http://dx.doi.org/10.1590/0101-
41614936fmr.  

 

 

 

http://www.imaflora.org/atlasagropecuario/
http://dx.doi.org/10.1590/0101-41614936fmr
http://dx.doi.org/10.1590/0101-41614936fmr


60  

CAPÍTULO 04 

Fluxos Migratórios e Ocupação do Espaço em Mato Grosso do Sul 

 

Rennan Vilhena Pirajá 

Fabio Martins Ayres  

Ademir Kleber Morbeck de Oliveira 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação do sertão brasileiro, em especial no sul de Mato Grosso, atual 

estado de Mato Grosso do Sul, é rico em histórias. Guerras, correntes migratórias, monopólios, 

criação e destruição de cidades, entre outros fatos relevantes, são poucos conhecidos pela maior 

parte da população. O atual estado de Mato Grosso do Sul surgiu não apenas da divisão 

territorial de Mato Grosso, mas envolto em disputas sangrentas e processos de colonização que 

apenas atualmente parecem fatos históricos. Porém a poucas décadas atrás, as fronteiras do 

Brasil ainda estavam em plena ebulição. 

Desta maneira, este trabalho tenta resumir alguns fatos relevantes para a história do 

estado, esquadrinhando pontos relevantes do seu processo de ocupação, permitindo ao leitor 

uma breve visão do processo de ocupação da fronteira com o Paraguai. 

Para efeito de exposição, este trabalho está dividido em duas partes. A primeira retrata 

o recorte temporal e espacial entre 1770 – 1860 com base nos registros dos principais fluxos 

antrópicos até a Guerra do Paraguai. A segunda compreende o período entre 1870 – 1980 e os 

principais fatos que o marcaram. 

 

2 PERÍODO 1770 – 1860 

De acordo com os historiadores Campestrine e Guimarães (1991), Aleixo Garcia, um 

navegador castelhano, parece ter sido o primeiro não-índio a desbravar terras do território 

localizado ao sul de Mato Grosso. Bonde (2014) escreveu que após arregimentar um exército 

formado por índios guaranis, Aleixo Garcia partiu da costa de Santa Catarina e entre 1521 e 

1525, percorreu o rio Paraguai, passando por Mato Grosso, entrando na atual Bolívia e 

chegando até os limites orientais do império inca, em buscas da minas do Peru, utilizando o 

chamado Caminho do Peabiru. Porém muitas décadas se passaram até o início da colonização 

branca, iniciada pelos espanhóis. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caminho_do_Peabiru
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Em 1580, foi fundada a primeira cidade na região, Santiago de Xerez. Esse fato foge 

do recorte temporal desse trabalho, mas tem importância como marco inicial do processo de 

ocupação. A cidade foi criada para servir como ponto de apoio para abastecimento e descanso 

das expedições que, partindo dos centros platinos, buscavam as minas de prata do Peru. 

Fundada pelo espanhol Ruy Diaz de Guzmán, sua localização foi alterada por duas vezes e são 

apontadas três supostas localizações (Figura 1), com o reconhecimento de que, alguns anos após 

a fundação, o povoado foi destruído por bandeirantes paulistas, marcando a presença portuguesa 

na região (NOVAIS e GOMES, 2010). 

Bond (2014) explica que devido às sucessivas investidas dos bandeirantes paulistas, 

sobretudo a expedição comandada por Raposo Tavares em 1648, além das desavenças entre 

jesuítas e colonos, ocorreu o enfraquecimento e desaparecimento da cidade Santiago de Xerez 

(1632) e da província jesuítica (1648), que se estabeleceu após o abandono da cidade. 

 

Figura 1- Região do Itatim em Destaque e as Supostas Localizações de Santiago De Xerez 

 
Fonte: Adaptado IBGE. 
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3 PROCESSO DE OCUPAÇÃO ANTES DA GUERRA DO PARAGUAI 

A região de Itatim abrangia a região denominada de “Campos de Xerez”, uma extensa 

área situada entre os rios Taquari e Apa, limitando-se a Oeste pelo rio Paraguai e a Leste pela 

Serra de Maracaju, onde instalou-se a Província Jesuítica do Itatim (Figura 1) (BOND, 2014). 

Após a invasão de Santiago de Xerez pelos bandeirantes, os moradores passaram a 

colaborar com os portugueses na captura dos demais povoados indígenas do Itatim, o que levou 

ao quase abandono da população castelhana da região. Ao despovoamento da cidade, os 

portugueses se estabeleceram na região e a colonizaram, passando a mesma, a partir do ano de 

1750 (assinatura do Tratado de Madri), a fazer parte da coroa portuguesa (BOND, 2014). 

As etnias indígenas existentes na região, tais como caiapós, guaicurus e paiaguás, 

apesar de décadas de batalhas, não foram eficientes em impedir o fluxo das monções e criação 

de pontos de apoio nas rotas que partiam de Ararataguaba, São Paulo, em busca das minas de 

ouro de Cuiabá. O trajeto saia do rio Tietê e navegava pelo rio Paraná, Pardo e Sanguessuga ; 

então ocorria o desembarque e a travessia por terra pelo Varadouro de Camapuã, para 

novamente reiniciar a navegação, começando pelo riacho Camapuã, rio Coxim, Taquari, 

Paraguai, São Lourenço e finalmente, atingir o rio Cuiabá e chegar a cidade do mesmo nome 

(GUIMARÃES, 2000; AMORIM, 2104).  

A navegação e travessia do rio Paraná era desafiadora, durava de quatro a cinco dias e 

não era agradável para os monçoeiros. Sua fama era de rio pestilento e traiçoeiro, devido aos 

ventos fortes que produziam ondas de águas escuras e redemoinhos que se formavam nas 

proximidades da região conhecida como Jupiá. Quando superavam as borrascas, as terras mato-

grossenses representavam um novo horizonte que estava sendo constituído e prestes a ser 

conquistado (GUIMARÃES, 2000).  

Apesar dos desafios, a exuberância cênica poderia ser contemplada conforme 

Guimarães (2000), que descreve:  

 

Somente na foz do rio Pardo que os viajantes monçoeiros podiam contemplar as 

campinas que se debruçavam até o rio, ao lado do nascer do sol, varando a vista o 

extenso estirão de águas que rolavam mansas, vistas da foz do Pardo, estava a floresta 

indevassável, para o lado oposto a campina plana. 

 

Neste trajeto para atingir as minas de Cuiabá, um dos pontos de apoio mais famoso foi 

a fazenda Camapuã, estabelecida por volta de 1720, estrategicamente localizada no planalto dos 

sertões do oeste, entre as bacias dos rios Paraguai e Paraná, construída no cimo da Serra de 

Maracaju e servindo de apoio aos monçoeiros, fornecendo-lhes víveres (GUIMARÃES, 2000; 

AMORIM, 2104). Além da fazenda Camapuã, Herculânia, atual Coxim, foi outro núcleo de 
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descanso e abastecimento, ponto de parada obrigatório para todos que buscavam ouro em 

Cuiabá. Nestes locais, novos grupos populacionais foram ser formando, resultado da 

mestiçagem entre brancos e índios (BARBOSA, 2011). 

Na terceira década do século XIX, o governo provincial de Mato Grosso iniciou a 

construção (1829) de um caminho que ligasse por terra, a capital Cuiabá com a Província de 

São Paulo. Desta maneira, foi aberta a estrada do Piquiri, que permitia conexão com Minas 

Gerais e São Paulo. Sant’Anna do Paranahyba, um dos poucos núcleos urbanos de população 

não indígena era o povoado de apoio dessa nova rota, no qual existia um destacamento militar 

às margens de córrego Piquiri. Como decorrência desta nova estratégia, foram reduzidos os 

fluxos nas outras rotas que não permitiam câmbios para outros destinos, o que levou ao desuso 

gradual da antiga rota monçoeira e a posterior extinção, com o abandono do sítio de Camapuã 

(CAMPESTRINE; GUIMARÃES, 1991; SILVA, 2014). 

Em um recorte de tempo, voltando algumas décadas atrás, diante da necessidade de 

demarcação das terras pela Cora portuguesa e espanhola, era necessário a implantação de algum 

ponto de apoio na região do rio Paraguai, evitando  o avanço espanhol e coibindo a atuação dos 

índios Paiaguás, aliados dos espanhóis. Nesta região, atualmente fronteira com a Bolívia e o 

Paraguai, foi construído o Forte Coimbra no século XVIII, em 1775 (Figura 2). Este evento 

promoveu mudanças radicais na região, pois o forte se tornou um ponto e apoio para a 

colonização portuguesa, com levas de imigrantes atraídas para o Pantanal, mesmo em face dos 

perigos e inospitalidade da região, para produzir alimentos para as primeiras fortificações 

militares (MOURA, 1975; CAMPESTRINE; GUIMARÃES, 1991). 

Outra fortificação importante surgiu em 1778, quando o capitão João Leme do Prado 

encontrou as ruínas do povoado de Santiago de Xerez, nas confluências do Rio Miranda com o 

rio Aquidauana. Seguindo ordens do governador da capitania de Mato Grosso, fundou nas 

proximidades os alicerces do Presídio Nossa Senhora do Carmo do Mondego, conhecido 

posteriormente por Presídio de Miranda (Presídio era o termo utilizado para designar 

acampamento militar ), dando origem a cidade de Miranda (Figura 2), uma das mais antigas do 

estado de Mato Grosso do Sul (IBGE, 1958). 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paiagu%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda
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Figura 2 - Localização dos Núcleos Populacionais no Sul de Mato Grosso 

 
Fonte: Adaptado IBGE. 

 

O rio Paraguai já foi considerado um canal de ligação do interior de Mato Grosso e 

sua capital, Cuiabá, com o oceano Atlântico, através do qual recebia mercadorias de todo o 

mundo. Porém o aumento significativo no fluxo de embarcações no rio aconteceu já no final do 

século XIX, quando foi assinado o tratado de navegação com a república do Paraguai. Como 

decorrência, foram impulsionados o comércio na Província de Mato Grosso e o 

desenvolvimento da cidade de Corumbá, com a criação de inúmeras casas comerciais, um 

marco para o desenvolvimento local (ALVES, 2005).  

Neste contexto de ocupação de áreas de campos para a criação de gado, utilizado para 

o abastecimento das povoações e destacamentos militares, novamente a pecuária começa se 

destacar. Cabe ressaltar que na fronteira oeste de Mato Grosso, na antiga região de Itatim, já 

existiram inúmeras fazendas de colonos espanhóis. A antiga cidade de Santiago de Xerez, com 

seus colonos e fazendas, é um exemplo disso (BOND, 2014). Mas, depois da expulsão dos 

espanhóis, as fazendas desapareceram e a criação de gado, de uma forma organizada, acabou, 

com as reses restantes tornando-se selvagens. 

Deste modo, a pecuária recomeça seu novo ciclo e se faz notar na metade do século 

XIX. Neste ambiente, a criação de gado já havia fincado suas raízes, mesmo antes do conflito 

da Tríplice Aliança, com fazendas fundadas em 1847 pelo Barão de Vila Maria, para 
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abastecimento do povoado de Corumbá (ALVES, 2004). Conforme observações do viajante 

genovês Bartolomé Bossi, naturalista que em 1862 desenvolveu atividades de exploração de 

ouro e diamantes no norte de Mato Grosso, a economia ainda era tímida, porém o cenário 

paisagístico se afigurava bastante propício para a atividade de criação de gado (PÓVOAS, 

1982). 

Um fato que também propiciou o crescimento da atividade pecuária foi o próprio 

esgotamento do ouro de aluvião (encontrado no leito e encostas de rios), minerado em Cuiabá 

nas primeiras décadas do século XIX. Com o fim da atividade, muitos garimpeiros retornaram 

a São Paulo, enquanto outros se estabelecem em Cuiabá e nos povoados do entorno, como 

Diamantino, Livramento, Poconé e Cáceres. Muitos destes (ex)garimpeiros passaram a se 

dedicar à criação de gado e os povoados de Cáceres e Poconé ganharam destaque na produção 

de charque (RIBEIRO, 2010). 

Por estes motivos, no início do século XIX, existia muito gado na região de Cuiabá, 

segundo observação de Hércules Florence, naturalista e desenhista francês pertencente a 

Expedição Langsdorff. Esta foi uma expedição russa organizada e chefiada pelo barão Georg 

Heinrich von Langsdorff, médico alemão naturalizado russo, que percorreu, entre os anos 

de 1824 a 1829, mais de dezesseis mil quilômetros pelo interior do Brasil, passando pelo Mato 

Grosso e Amazônia (FONSECA, 2008). Uma das fazendas mais importantes em 1825 era a 

Fazenda Jacobina, a mais rica, contando com mais de 200 escravos e sessenta mil reses 

(RIBEIRO, 2010). 

Outro fator que contribui muito com a difusão da criação de gado na região foram as 

boiadas originárias de Minas Gerais e difundidas em Mato Grosso a partir de 1829, com a 

família Garcia sendo pioneira. Os membros da família, guiados pelos índios Caiapós, 

atravessaram o seu gado para Mato Grosso pelo rio Paranaíba e fundaram o lugarejo de 

Sant’anna de Paranahyba. Logo outras famílias também oriundas de Minas Gerais e São Paulo, 

como os Lopes, Souza e Barbosa, entre outras, também se estabeleceram na região, oriundas de 

vilas como Piuhmi e Lavras (interior mineiro) e Franca (interior paulista) (CAMARGO, 2011; 

MAGALHÃES, 2012). 

Como mencionado por Campestrine e Guimarães (1991) e Silva (2014), o vilarejo era 

um dos poucos com população branca na região, além da presença de um destacamento militar. 

Este era um ponto de conexão de Cuiabá com o restante do país e atualmente, situada próxima 

as divisas com Goiás, Minas Gerais e São Paulo, demonstrando sua importância como via de 

conexão entre diferentes locais (Figura 2).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_von_Langsdorff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Heinrich_von_Langsdorff
https://pt.wikipedia.org/wiki/1824
https://pt.wikipedia.org/wiki/1829
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Um dos pioneiros da família Garcia, José Garcia Leal, também adentrou a região até 

as cercanias de Camapuã (CAMARGO, 2011), onde foi fundada uma fazenda registrada nos 

anais da história (Figura 2).  

Florence (1977, p. 72) escreve: 

 

Camapuã é uma fazenda pertencente a uma sociedade que tem sua sede em São Paulo. 

Em estado de decadência desde que a navegação dos rios vai sendo abandonada pelos 

negociantes, conta perto de 300 habitantes, dos quais é a terça parte escravatura dos 

sócios. Aí se fabricam grosseiros tecidos de algodão para uso dos moradores e para 

remessas que em Miranda são trocadas por cabeça de gado vacum e cavalar. A 

produção principal é de cana-de-açúcar, depois de feijão e de milho, do qual fazem 

péssima aguardente. A criação de animais é boa: há muita galinha e porcos de 

extraordinária magreza. Há duas casas de sobrado, uma onde mora o comandante que 

na ocasião era um alferes de milícias; outra, separada por vasto pátio, que tem um 

engenho de moer cana tocado por bois. O pátio é fechado pela senzala dos escravos, 

toda ela baixa e coberta de sapé. À noite são eles metidos debaixo de chave. A gente 

forra mora do outro lado do rio Camapuã. Extrema é a miséria dos habitantes. Pelos 

bens que possuem pouco distam do estado selvagem, mas nem por isso  são ou se 

consideram mais infelizes. Não há senão alguns homens, tidos por dinheirosos, que 

andam vestidos com calças e camisa de pano grosso. O resto não usa senão de ceroula, 

quase tanga, a maior parte das mulheres traz sobre o corpo uma saia. Não comem 

senão milho, feijão e algumas ervas; raramente provam carne de seus magros porcos 

ou usam de ovos e de carne de vaca, isso tudo quase sem sal, porque é artigo muito 

caro. 

 

O processo de deslocamento das famílias pioneiras continuou e mais ao sul, na atual 

região da cidade de Rio Brilhante, de acordo com Facholli e Doerzbacher (1991), a colonização 

começou (1836) com a chegada do mineiro Antônio Gonçalves Barbosa e uma comitiva de 58 

pessoas. Viajando em batelões, a comitiva alcançou o rio Ivinhema, encontrando os pacíficos 

índios Caiuás, acampando em um prado onde surgiram vacas de propriedade dos índios 

Guaicurus, uma tribo guerreira. Os animais eram o resultado da destruição da cidade de 

Santiago de Xerez e dissolução das reduções jesuíticas espanholas, sendo apropriados 

posteriormente pelos índios, com o gado, disperso nos campos, se multiplicando sem trato. 

Segundo as autoras, dada à surpresa, Antônio Barbosa exclamou: “Que Vacaria!”. E daí a 

origem do nome “Campos de Vacaria”, como a região foi conhecida por muitos anos. 

Em 1842, Inácio Gonçalves Barbosa, viaja ao encontro do irmão Antônio, com uma 

comitiva de 60 pessoas. Após o reencontro, Inácio encontrou um local distante três quilômetros, 

com a presença de barro preto, onde puderam fabricar telhas tijolos e ali construíram suas casas. 

As ocupações das comitivas dos Barbosas adentraram outras regiões, após muita perseverança 

das famílias em permanecer em terras hostis. Elementos da família se estabeleceram em 

diversas partes, tanto do Planalto de Maracaju quanto nas terras baixas pantaneiras, antes, 

durante e depois da Guerra do Paraguai (FACHOLLI; DOERZBACHER, 1991; BARBOSA, 

2011).  
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Os fluxos migratórios sempre estiveram associados ao movimento da economia e 

muitas vezes motivados por conflitos. Para Alves (2005), por exemplo, a crise do ouro em 

Cuiabá favoreceu o deslocamento de capitalistas e de força de trabalho escrava para além dos 

limites de sua área de atuação. A necessidade de desmobilizar capital da atividade mine ira 

promoveu a migração e exercício de outras atividades de produção.  

Este processo de deslocamento de parte da força de trabalho também foi impulsionado 

pelo movimento nativista conhecido como “Rusga” (movimento de hostilidade aos 

portugueses, chamados de adotivos) ocorrida na região de Cuiabá, em que comerciantes e 

proprietários de terras portugueses foram perseguidos e muitos mortos, com suas casas 

comerciais e propriedades saqueadas. Por este motivo, muitos fugiram da província e se fixaram 

em outros locais, como na região conhecida como Cabeceira do Apa ou no sul do Pantanal 

(Figura 3) (ALVES, 2005; CAMPESTRINI, 2009). 

Todavia, a crise econômica que abalava a região, até a véspera da Guerra do Paraguai, 

não a levava ao isolamento e o comércio com os principais centros brasileiros continuava, 

mesmo que em menor escala (ALVES, 2005). 

 

Figura 3 - Movimentos Migratórios e a Rusga 

 
Fonte: Adaptado IBGE. 

 

4 PERÍODO 1870 – 1980 

4.1 Guerra Do Paraguai (1864-1870) 

A região que fazia fronteira com o Paraguai, atual estado de Mato Grosso do Sul, não 

tinha grande valor econômico, devido a sua distância do principal centro urbano do país e 
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capital do Império, Rio de Janeiro (ESSELIN et al., 2012). Esta situação é verificada através 

da concentração de tropas, que inicialmente estavam localizadas na região do Rio Grande do 

Sul, pois os conflitos com a Argentina eram mais frequentes e sempre se esperavam mais 

conflitos na região. 

Com o desenvolvimento da guerra, o sul do estado foi invadido pelo exército 

paraguaio, resultando em grandes prejuízos. Conforme Corrêa (2012) e Essellin et al. (2012), 

foram afetadas cidades como Corumbá, Miranda, Aquidauana, Nioaque, Dourados e Coxim, 

levando a desorganização das vilas e fazendas de criação de gado, saqueadas pelos invasores. 

Após o final da guerra, grandes extensões de terra estavam desabitadas, com vilas e sedes de 

fazendas destruídas e seus habitantes, mortos ou deslocados para outras regiões. O processo de 

reconstrução foi leto e somente aos poucos é que estes locais foram reconstruídos, mesmo com 

muitas dificuldades materiais e humanas (CORRÊA, 2012). 

 

4.2 Processo de ocupação depois da Guerra do Paraguai 

Segundo Guimarães (2001), terminada a guerra, estavam devastadas as vilas de 

Corumbá, Coxim, Miranda e Nioaque. Em seu processo de invasão e ocupação, os soldados 

paraguaios aprisionaram um número indeterminado de habitantes dos locais por onde 

passavam, que eram enviados para a capital Assunção e destes, poucos voltaram. Os moradores 

locais que sobreviveram estavam escondidos no meio do mato ou foragidos nos Morros, no 

Sertão dos Garcias ou em Cuiabá. Encerrado o conflito, aos poucos começaram a retornar para 

suas antigas estâncias e vilas. Porém encontraram apenas escombros, sendo o processo de 

reconstrução iniciado, Nioaque reconstruída em 1872 e Miranda, depois de declarada extinta, 

restaurada em 1871. 

Após a guerra, uma cidade começa a se destacar. Corumbá já experimentara o influxo 

positivo do comércio desde o fim da década de 1860, após assinatura de acordo com a República 

Paraguaia, que liberava as rotas platinas para a navegação fluvial. Porém a guerra interrompeu 

esse surto de expansão comercial. A retomada, após o término do conflito, tornou Corumbá o 

grande entreposto comercial de Mato Grosso (ALVES, 2005). 

Seu avanço como centro comercial entre as cidades da região, fomentou, igualmente, 

a produção em Mato Grosso. A abertura dos rios à navegação, as oportunidades econômicas e 

a frente de investimentos canalizada para Mato Grosso, criaram as condições para a migração 

de paraguaios remanescentes de um país arrasado pela guerra (ALVES, 2005). 

Segundo Guimarães (2001), a ocupação dos locais destruídos pela guerra teve vários 

caminhos, sendo que um dos mais conhecidos usou como acesso o rio Paranapanema. As 
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“canoadas”, assim denominadas por usar como meio de transporte as canoas, subiam o rio 

Ivinhema, ganhavam o Brilhante, e se distribuíam nos campos de Vacaria, Dourados, Santa 

Maria e Anhanduí. Outras, aportando no rio Santa Rosa, desciam o varadouro Nioaque-

Brilhante e ganhavam os campos de Pedra de Cal (Figura 4). 

Personagens que hoje fazem parte da história do estado, se destacaram neste período. 

Entre estes, João de Morais Ribeiro e João Vicente de Azambuja instalaram-se na região de 

Maracaju; Francisco Pedroso em Dourados; José Antônio Pereira em Campo Grande; João 

Lima e Manoel Pinheiro em Ponta Porã; Augusto Ferreira Mascarenhas em Nioaque; e, José 

Tomaz Barbosa em Jaraguari, entre outros. Muitos ex-combatentes da Guerra do Paraguai 

também se fixaram na região do atual Estado de Mato Grosso do Sul (GUIMARÃES, 2001). E 

assim um novo ciclo de ocupação começou. 

 

Figura 4 - Ocupações no Período Pós-Guerra 

 
Fonte: Adaptado IBGE (2014). 

 

Porém, apesar das contínuas levas de migrantes, o estado continuava isolado e em 

algumas regiões, pouco povoado. Neste contexto, uma porta de entrada de fluxos migratór ios, 

estabelecimento de cidades e reconfiguração econômica da região foi determinada pela 

construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - NOB. Segundo Sá (1907), a proposta de 

construção de uma ligação ferroviária entre Mato Grosso e o litoral remontava à década de 

1850. Após a Guerra do Paraguai, verificou-se um notável surto de projetos com esse objetivo.  
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Esses projetos tentavam remediar a precariedade dos modais de transporte existentes, 

que tanto dificultaram o envio de tropas para combater a invasão paraguaia. Um exemplo das 

enormes dificuldades foi o deslocamento do primeiro contingente brasileiro enviado após a 

declaração de guerra, demorando oito meses para percorrer 2.000 km entre o Rio de Janeiro e a 

vila de Coxim, província do Mato Grosso. Quando o contingente chegou, o local já estava 

abandonado e queimado pelos paraguaios (LIMA, 2016). Este fracasso e suas consequências 

nefastas para expulsar os paraguaios não foram esquecidos (CUNHA, 1941).  

Porém, sua execução e conclusão demoraram muitas décadas para ocorrer. A linha foi 

inaugurada em 1914 chegando até o rio Paraguai, Porto Esperança e apenas em dezembro de 

1952 foi concluído o trecho entre essa localidade e a cidade de Corumbá, fronteira com a 

Bolívia. O ramal de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, embora previsto já nos primeiros 

projetos, só começou a ser construído em 1938, tendo sido concluído em abril de 1953 

(QUEIROZ, 1997) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Implantação da Nob e a Evolução Histórica 

 
Fonte: Adaptado IBGE. 

 

Após a guerra, o extremo sul do Estado, parte ganho como reparação de guerra, 

encontrava-se habitado por índios Guaranis e nele se encontravam os ervais nativos, produtores 

de erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hill). Sua população branca havia sido dizimada pela 

guerra e os poucos remanescentes, estavam isolados em locais empobrecidos pelos eventos 

anteriores. É diante deste espaço de misérias e privações, como destacado por Campestrini e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coxim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
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Guimarães (1991), que surge um novo processo de ocupação de terras, com a formação da 

Companhia Matte Laranjeira, quando o governo imperial resolveu demarcar definitivamente as 

fronteiras com a República Paraguaia, surgindo a exploração comercial, em grande escala, da 

erva-mate nativa. 

Mamigonian (1986) escreve que “No final do século XIX e início do século XX, 

pecuaristas gaúchos perseguidos, após a revolta federalista de 1893, estabeleceram-se nos 

campos de Vacaria (Ponta Porã, Bela Vista e Rio Brilhante), onde encontraram os criadores 

mineiros”.  Neste período, em 1882, instala-se, também, na região a Empresa Matte 

Laranjeira, grande produtora e exportadora de erva-mate, sendo que foi um dos fatores que 

proporcionou um acelerado crescimento econômico e populacional da região. Com esta 

iniciativa e a demanda por erva-mate, principalmente pela Argentina, teve início a exploração. 

Seu proprietário inicial foi o gaúcho Thomaz Laranjeira, que participou da comissão 

encarregada de demarcar os limites entre Brasil e Paraguai, que também era comerciante e 

fornecedor de suprimentos ao exército imperial durante a guerra da Tríplice Aliança, o que 

propiciou ganhos políticos (SEREJO, 2008). 

Conforme Pébayle e Koechlin (1981) e Alves (2005), sucessivas correntes migratór ias 

foram direcionadas para Mato Grosso, atraídas pelas possibilidades de trabalho e colonização 

de novas áreas. Entre estes, gaúchos se deslocaram no final do século XIX para os ervais, pois 

Thomaz Laranjeira trouxe do sul fazendeiros que conheciam o manejo da erva-mate, iniciando 

ao seu ciclo de produção. Como mão de obra barata para a extração da erva, eram utilizados 

índios das etnias Guaraní e Kaiowá, além de paraguaios que migraram para trabalhar nos ervais, 

que posteriormente foram integrados aos núcleos populacionais da região. 

O poder da Companhia, baseada em lucros que superavam a arrecadação de impostos 

do estado do Mato Grosso inteiro, se estendeu por décadas, chegando até a era Vargas (período 

da história do Brasil entre 1930 e 1945). Neste momento, em que o Estado Novo apresentava 

um novo projeto nacionalista e a “Marcha para o Oeste” era implantada, tendo com discurso 

que o sertão de Mato Grosso era um “vazio”, o poder da Companhia começa a desaparecer, 

pois era um empecilho a política de Vargas. Suas grandes fazendas e o monopólio exercido por 

somente uma empresa, não mais se enquadravam na política nacionalista de Vargas. Além disto, 

a restrição do governo argentino à erva-mate brasileira levou a empresa a mais problemas 

(SEREJO, 2008; AMARAL, 2014). 

Em tempos mais recentes, após o término do monopólio da Companhia Matte 

Laranjeira, é possível identificar duas fases que dividem a valorização das terras do sul de Mato 

Grosso. A primeira se refere à marcha na direção do oeste e envolveu plantadores paulistas e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
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paranaenses, com o cultivo de café, no período de 1940 e 1965, durante o Estado Novo. A 

segunda fase, marcada pela presença dos gaúchos, implantou a cultura de cereais, como trigo e 

soja, em épocas mais recentes (PÉBAYLE; KOECHLIN, 1981). 

Desta maneira, uma região inicialmente despovoada pelo homem branco, aos poucos 

foi transformando-se em um polo de produção de commodities agrícolas, de alto valor, com 

todos os impactos ambientais também incluídos nestas transformações. As mudanças ocorridas 

podem ser visualizadas através das alterações políticas no sul de Mato Grosso, onde durante o 

Império, a Província de Mato Grosso, em sua porção sul, envolvia apenas três municíp io s : 

Corumbá, Miranda e Sant’Anna do Paranaíba. Já em 1970, estava subdividido por 50 

municípios e na década de 1980, após o processo de divisão do estado, 55 (Figura 6), indicando 

as novas dinâmicas da região. 

Figura 6 - Evolução da Divisão Territorial do Brasil 1872 – 1980 

 

 
Fonte: Adaptado IBGE. 
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No processo de desenvolvimento e ocupação de novas áreas, ocorreu a divisão do 

estado de Mato Grosso, demarcando uma mudança política e administrativa. Em 11 de outubro 

de 1977, o presidente Ernesto Geisel promulgou o seu desmembramento ao assinar a Lei 

Complementar n. 31, criando o estado de Mato Grosso do Sul, com Campo Grande sendo sua 

capital. E então começa outro ciclo de histórias, ainda em andamento. 
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CAPÍTULO 05 

Fragmentação Social e História Apagada: uma Outra Visão Sobre a Desintrusão na Área 

Indígena Canabrava/Guajajara, Maranhão, Brasil 

 

Gabriel Nava Lima 

Ademir Kleber Morbeck de Oliveira 

 

1 INTRODUÇÃO 

A história sobre o processo de desintrusão da população do povoado de São Pedro dos 

Cacetes, localizado na Área Indígena Canabrava/Guajajara, município de Grajaú, Maranhão, 

pode ser analisada sobre diferentes aspectos. Este termo, desintrusão, é utilizado para relatar a 

retirada de ocupantes ilegais de áreas reconhecidas e regularizadas como sendo terras indígenas, 

entre outras áreas ocupadas por povos tradicionais ou unidades de conservação (ALECRIM ; 

HELLER, 2011). 

A história da população do povoado, com o decorrer do tempo, tende a ser esquecida, 

pois apenas a versão oficial dos fatos prevalece. Uma das formas de se conhecer este processo 

de desintrusão e o que ele significou para os moradores é através da memória das pessoas que 

viviam no local. 

Na década de 2000, foram realizadas entrevistas com o objetivo de (re)construir o 

conflito pela posse da terra Indígena Canabrava/Guajajara, localizada entre os municíp ios 

maranhenses de Grajaú e Barra do Corda, a partir das lembranças de alguns dos atores que 

vivenciaram o processo de desintrusão do território indígena. Neste processo, foram 

entrevistados moradores que participaram do conflito e analisadas as formas como os mesmos 

perceberam a retirada da população do povoado de São Pedro dos Cacetes (Figura 1) (o maior 

na área a ser desintrusada) e o reassentamento na fazenda Remanso (desapropriada pelo estado 

do Maranhão), a partir de suas narrativas. Estas informações foram arquivadas e “esquecidas” 

durante 16 anos e agora, reanalisadas. 
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Figura 1 - Fotografia da Entrada do Povoado de São Pedro dos Cacetes, Maranhão 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Ao reler as transcrições, foi possível perceber que vários acontecimentos que 

ocorreram durante o processo de desintrusão foram narrados de forma diferente pelos 

entrevistados. Os fatos históricos que marcaram a retirada da população foram lembrados, mas 

havia uma diferença nas narrativas que as tornavam singulares: cada entrevistado “viveu” de 

forma distinta o fim do povoado e o reassentamento na nova área. O impacto de uma ação, ou 

acontecimento específico ocorrido durante o processo foi visto e sentido de forma distinta pelas 

pessoas.  

A não retirada do cemitério marcou de forma profunda a memória de vários 

narradores; todavia, a forma de narrar esse fato apresentou singularidades que tornaram cada 

lembrança única. Essa percepção levou a aventar a possibilidade da existência de outros fatos 

ou acontecimentos ocorridos que foram importantes, na perspectiva dos ex-moradores, a ponto 

de serem lembrados e enfatizados de forma contundente pelos mesmos, mas que foram 

desprezados ou tidos como de pouca importância por outros historiadores que analisaram a 

desintrusão da área indígena. 

Partindo dessa perspectiva, este artigo buscou revisitar fatos históricos que foram 

determinantes para a saída dos moradores do povoado de São Pedro dos Cacetes, da área 

indígena Canabrava/Guajajara, a partir das lembranças dos ex-moradores, buscando encontrar 

lacunas e/ou informações relevantes para a compreensão do processo que podem ter sido 

negligenciadas pela história oficial. 
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2 MARCOS TEÓRICOS 

2.1 História Oral 

Alberti (2004), quando faz a distinção entre História Oral e Tradição Oral, afirma que 

a História Oral permite um olhar diferente sobre os fatos históricos aceitos como verdadeiros 

pela História Oficial, ao trazer à tona versões sobre acontecimentos que não foram 

documentados pela narrativa oficial, enriquecendo-a. Ele também afirma que essa forma de 

estudar os fatos históricos pode, inclusive, contestar a História Oficial ao chamar a atenção para 

eventos que foram ignorados quando da construção da narrativa histórica tradiciona l, 

apresentada, normalmente, a partir de documentos escritos. 

Segundo o historiador Thompson (1992), ao analisar o papel desempenhado pela 

História Oral dentro da historiografia moderna, o mesmo afirma que a memória oral alarga o 

campo de ação do historiador ao lhe permitir olhar o fato histórico a partir da visão de quem o 

viveu. Para ele, a utilização da memória oral como fonte de análise, permite estudar fatos e 

acontecimentos que as fontes tradicionais de pesquisa não foram capazes de esclarecer. 

Thompson (1992) e Alberti (2004) escrevem que a história narrada é construída ao 

redor de indivíduos e, vistos por estar perspectiva, os fatos históricos podem ser interpretados 

a partir de outro ponto de vista que não o oficial. Isso é possível porque as narrativas permitem 

a interpretação e inclusão de atores sociais que possuíram papel de destaque dentro de um 

determinado contexto histórico a partir da perspectiva de quem está narrando o fato. Somado a 

essa forma de interpretação, Thompson (1992, p. 26) afirma ainda que, “a realidade é complexa 

e multifacetada; e o mérito principal da história oral é que, em muito maior amplitude do que a 

maioria das fontes, permite que se recrie a multiplicidade original de pontos de vista”.  

Seguindo essa linha de pensamento: 

 

Enquanto os historiadores estudam os atores da história a distância, a caracterização 

que fazem de suas vidas, opiniões e ações sempre estará sujeita a ser descrições 

defeituosas, projeções da experiência e da imaginação do próprio historiador: uma 

forma erudita de ficção. A evidência oral, transformando os "objetos" de estudo em 

‘sujeitos’, contribui para uma história que não só é mais rica, mais viva e mais  

comovente, mas também mais verdadeira.  (THOMPSON, 1992, p.150). 

 

Partindo dessas premissas, buscou-se selecionar depoimentos que permitiriam a 

perceber os fatos que marcaram os ex-moradores do povoado e que não foram analisados (ou 

considerados significativos) pela narrativa oficial.  
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2.2 Memória Coletiva e Memória Individual 

Halbwachs (1990), quando diferencia Memória Coletiva de Memória Individua l, 

afirma que a Memória Individual depende dos relacionamentos travados com os grupos de 

convívio e de referência que lhe são peculiares. A sociedade, que circunda o indivíduo, o 

influencia. Ela interfere diretamente na forma de lembrar o passado moldando o 

desenvolvimento social e as lembranças do indivíduo de acordo com a realidade exigida por 

ela.  

Bosi (1994), baseada nos escritos de Bergson (1990), propõe uma visão diferente de 

memória, afirmando que toda consciência é memória, ou seja, é a conservação e acumulação 

do passado no presente. Para que exista consciência é necessário que ela possua memória, um 

passado e seja capaz de lembrar de forma integral os fatos que viveu anteriormente.  

Bergson (1990) também afirmava que a memória é, em primeira instância, a 

conservação do passado, permanecendo viva na consciência do indivíduo e retornando sempre 

ao presente sob a forma de lembranças ou, permanecendo em estado inconsciente, latente, no 

interior da mente. 

No ponto de vista de Halbwachs (1990), a memória individual é influenciada pelo 

convívio social. Por outro lado, Bergson (1990) escreve que ela existe sob a forma pura, 

mantendo-se intacta no inconsciente do indivíduo até que tenha a chance de aflorar no 

consciente, seja em sonhos, seja em devaneios. 

Bosi (1994), ao analisar essas duas visões sobre a memória, afirma que uma preocupa-

se somente com os quadros sociais da memória, e a outra deixa de levar em consideração que 

a memória é um fenômeno social. A análise das duas teorias fez Bosi chegar à conclusão que a 

memória tem um caráter pessoal, mas também familiar, grupal e social.  

É correto afirmar que existe uma lembrança comum entre as pessoas que vivencia ram 

todo o processo de retirada e reassentamento da população do povoado de São Pedro dos 

Cassetes. Quando indagados de forma genérica, sem qualquer critério, os ex-moradores 

tenderam a narrar somente aquilo que era de conhecimento público. Entretanto, na medida que 

as perguntas se tornaram especificas, quando elas passaram a guiar as respostas, tornou-se claro 

que cada um percebeu os acontecimentos vividos pelo grupo de forma única.  

Como afirma Bosi (1994, p. 411), "por muito que deva a memória coletiva, é o 

indivíduo que recorda. Ele é o memorizador, e das camadas do passado a que tem acesso pode 

retirar objetos que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de um tesouro comum". A 

memória individual traz luz a fatos que a memória coletiva "oculta". A análise dos depoimentos 

dos ex-moradores comprovou essa afirmação. 
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2.3 A Lembrança como Metodologia 

Tendo como guia as ideias de Bosi (1994), mas, sem abrir mão das outras teorias sobre 

Memória, pode-se afirmar que existe uma memória coletiva dentro dos grupos sociais dos quais 

as pessoas fazem parte, e que existe também uma memória individual que guarda lembranças 

que pertencem, e que as vezes fazem sentido, somente àquele indivíduo que a guarda. 

Fazer essa afirmação logo no início é necessário para explicar por que se utiliza as 

narrativas dos ex-moradores do povoado que não tiveram protagonismo no processo de 

desintrusão da área indígena, como fonte principal de análise.  

Busca-se fazer uma narrativa histórica da retirada dos moradores do interior do 

território indígena e seu reassentamento, a partir da perspectiva das pessoas que viviam no 

povoado. As lembranças não foram usadas como fontes históricas secundárias para fechar 

lacunas deixadas pela historiografia oficial, elas “contam” a história. 

Como metodologia para construção da narrativa, foram cruzadas lembranças de 

pessoas que possuíam suas raízes familiares no território desintrusado procurando discrepâncias 

nas narrativas. Não se buscou simplesmente desencavar fatos ou informações durante a análise 

das entrevistas. O objetivo foi descobrir as marcas deixadas nas pessoas que foram retiradas do 

povoado depois que as estruturas que mediavam as relações sociais deixaram de existir. A 

realização da análise a partir desse método só foi possível porque durante as entrevistas as 

narrativas dos ex-moradores foram “direcionadas”. 

Para alguns teóricos que estudam a memória oral como fonte histórica, o historiador, 

quando guia a narrativa, retira do entrevistado a pouca voz que lhe resta e para esses teóricos, 

o historiador deve simplesmente publicar a história que lhe foi narrada.  

Silva e Rolkouski (2006), ao analisarem o trabalho de Joutard (1999), afirmam que 

essa forma de trabalhar a memória oral é errada e que é necessário analisar as opiniões e fatos 

narrados pelo entrevistado para que lhe seja concedida a posição de depoente com plenos 

direitos, pois vivenciou os fatos. Segundo os autores, guiar a entrevista de modo a deixar que o 

narrador selecione os fatos que deseje narrar simplesmente atesta que ele possui memória. A 

lembrança espontânea, a recordação que surge a partir de uma pergunta guiada e os silênc ios 

nascidos de uma pergunta são justamente a razão de ser do testemunho oral.  

Essa forma de entender a memória oral foi a escolhida para trabalhar os depoimentos 

dos ex-moradores do povoado. Durante as entrevistas, as narrativas foram “guiadas” para não 

se transformarem em simples fontes de informação. As perguntas foram formuladas de forma 

a permitir a análise dos nexos psicológicos dos narradores. Utilizando esse tipo de abordagem 

foi possível perceber a multiplicidade de visões sobre o mesmo fato histórico. 
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Perguntas que tinham como referência acontecimentos específicos, feitas a pessoas 

que teoricamente viram e viveram o mesmo acontecimento, foram respondidas de maneira 

distinta. Alguns fatos vividos por todos os entrevistados foram sentidos de forma singular e, é 

essa singularidade que esse trabalho usou para revisitar o processo de retirada e reassentamento 

das pessoas que viviam no povoado de São Pedro dos Cacetes, que existia no interior da terra 

indígena Canabrava/Guajajara, no município de Grajaú, estado do Maranhão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a seleção dos depoimentos que seriam estudados, optou-se por excluir as 

entrevistas realizadas com os ex-moradores que tiveram papel de destaque durante o processo 

de retirada da população. Entre estas podem ser citadas as narrativas dos líderes locais que 

propuseram usar a força para lutar pela permanência do povoado, de ex-moradores que 

participaram das negociações com a Fundação Nacional do Índio e dos representantes do estado 

do Maranhão para a retirada pacífica da população. 

As visões dos ex-moradores sobre algumas das ações desses indivíduos foram 

analisadas por terem marcado de forma significativa o processo de retirada, mas as perspectivas 

desses atores sobre seus feitos foram excluídas. Apesar de serem fontes importantes, essas 

exclusões foram necessárias porque alguns fatos narrados e enfatizados de forma peremptória 

por esses atores não foram vivenciados por toda a população do povoado. 

Ademais, é sempre necessário lembrar que a História Oficial é usada com frequência 

para exaltar posicionamentos políticos que não representam a realidade dos fatos, com a 

finalidade de modificar fatos políticos e/ou sociais, para que eles se adequem as necessidades 

de quem está no poder. 

 

3.1 A História além da História Oficial 

No dia 08 de janeiro de 1993, após quase 20 anos de disputas legais, a Justiça Federal 

determinou, a partir de decisão liminar (confirmada em janeiro de 1996), a retirada de todas as 

famílias que moravam no povoado de São Pedro dos Cacetes e outros povoados menores, da 

área indígena Canabrava/Guajajara. A decisão abrangia cinco pontos básicos: 

a) Desintrusão da área indígena; 

b) Cumprimento dos deveres constitucionais da polícia da região no que diz 

respeito aos domínios da União, para coibir o retorno ou, novas invasões das famílias; 

c) Declaração de nulidade dos títulos de propriedades situados no território 

indígena;  
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d) Reflorestamento da área; 

e) Multa, após o prazo 180 dias, para as partes que foram condenadas (União e 

Estado do Maranhão), se não cumprirem a sentença judicial. 

Além desses pontos, a Justiça Federal ordenou também o assentamento de todos os 

moradores que viviam no povoado em área a ser escolhida pelo estado, de preferência próximo 

a região onde se encontravam, além da destruição de todas as casas do povoado, sob a 

justificativa que tal ato era necessário para evitar um possível retorno dos moradores. 

Contada assim, a partir de informações retiradas de documentos oficiais, o processo 

de desintrusão da área indígena e o reassentamento dos moradores em outra área parece ter sido 

apenas um processo burocrático. Entretanto, quando contada tendo como princípio norteador 

as lembranças dos atores sociais que foram retirados do povoado, há uma outra história. A partir 

das lembranças das pessoas que tiveram que recomeçar, reconstruir laços sociais e conviver 

com a certeza da perda de bens materiais e imateriais, “a história é outra”. Sob essa perspectiva, 

o processo de desintrusão demonstra as tragédias pessoais e a destruição dos laços culturais e 

sociais que uniam os indivíduos que moravam na área. 

Durante as entrevistas, foi possível perceber isso claramente. Nas narrativas aparecem 

a saudade do convívio social; os momentos de desespero e medo vividos pelas últimas pessoas 

que saíram do povoado; e, a frustação dos ex-moradores (materializada em lágrimas) de não 

poderem frequentar o cemitério (Figura 2) que existia no povoado em decorrência da decisão 

judicial.  

 

Figura 2 - Fotografia do Cemitério do Povoado de São Pedro dos Cacetes, Maranhão  

 
Fonte: Acervo do autor. 
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Segundo Halbwachs (1990), isso acontece porque a memória pessoal depende das 

lembranças do grupo social no qual está inserida para que permaneça viva. Por depender das 

lembranças desse grupo, a memória individual sofre influências na medida em que as 

lembranças pessoais narradas são absorvidas por outros integrantes do grupo, que acabam por 

tomá-las como suas. No entanto, apesar das lembranças serem influenciadas pelo grupo social 

ao qual se está inserido, as interpretações e o valor social e pessoal que ela tem depende de 

quem lembra.  

 

3.2 O cumprimento da determinação judicial sob a ótica dos ex-moradores 

a) A expulsão e o cemitério 

O Sr. Leonardo, lavrador que morava no povoado, ao narrar o “cumprimento dos 

deveres constitucionais da Polícia da região no que diz respeito aos domínios da União, para 

coibir o retorno ou, nova invasão das famílias” relata assim a retirada das pessoas do povoado 

pela polícia:  

E outra coisa, que pra gente tirar... a minha casa lá era uma casa toda na madeira 

serrada; de telha. E pra gente poder tirar isso lá, era roubando à noite, meia-noite, 

porque a polícia não deixava ninguém ir tirar de dia, assim pra ver não. Muita vez a 

gente tava com o carro carregado de telha e madeira pra trazer, fazia a gente botar no 

chão: ‘Bota no chão que aqui tá tudo indenizado; São Pedro tá indenizado’. Era uma 

tristeza rapaz, eu nunca tinha visto uma coisa daquele jeito. Eu tenho 62 anos, eu 

nunca vi uma coisa daquele jeito... a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. O 

cabra pra poder tirar as coisas de dentro era roubando por causa da polícia; a polícia 

não deixava não. Mas é coisa que...  (Choro). 

 

A forma como aconteceu a expulsão das últimas pessoas que moravam no povoado foi 

narrada por todos os ex-moradores, entretanto, na narrativa do sr. Leonardo é possível perceber 

o quão traumático foi esse momento para grande parte das pessoas que lá moravam. 

O sr. Leonardo, ao responder uma pergunta que fazia referência a datas importantes 

para as pessoas que viviam no povoado, narrou assim a primeira visita que os ex-moradores 

fizeram ao cemitério (Figura 3) (depois da retirada), no dia de finados: 

 

... fomos no cemitério, tornamos ajeitar. Ai não fomos mais rapaz, de jeito nenhum, 

porque nós tem medo de índio. O povo disse que se nós fosse eles ia atacar nós lá, iam 

matar. Mais nós nunca fomos mais, né, com medo, né. Eles disseram. Mais nós tem 

vontade de i lá porque eu deixei um filho meu enterrado lá. Rapaz, lá tem muita gente 

enterrada amiga da gente... Tem um colega meu que morava lá perto e falou com o 

chefe: ‘Rapaz, diz pru povo do Remanso que se vim aqui no cemitério só basta falar 

comigo que lá eu mando. Eles vem na hora que eles quiserem vim, porque ninguém 

mexe com ninguém’. Mas eu tenho vontade demais de  i lá. Porque rapaz... Eita!...  

(choro). 
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Figura 3 - Fotografia do Cemitério do Povoado de São Pedro dos Cacetes, 

Maranhão 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

A expulsão das últimas pessoas que viviam no povoado ignorando a ordem judicial, e 

a execução da ordem que proibia a entrada dos ex-moradores na área indígena fazem parte da 

lembrança de quase todos. Todavia, são lembrados de forma distinta pelos ex-moradores. Os 

fatos fazem parte da memória coletiva, mas as narrativas demonstram o quão marcantes foram 

para alguns atores sociais que viveram os acontecimentos. 

O sr. Leonardo demonstra na forma de lágrimas a importância (para ele) dos fatos 

narrados acima. Porém, na narrativa de outros ex-moradores esses fatos foram simplesmente 

narrados, sem ênfase, as vezes até com certo distanciamento.  

O Sr. Edmilson narra os mesmos fatos assim: 

 

Eu sou filho de São Pedro dos Cassetes, minha mãe é sepultada em São Pedro dos 

Cassetes, meus avós, meus bisavós, todos da minha família são sepultados em São 

Pedro dos Cassetes. E hoje o cemitério está lá, abandonado cheio de mato de e de tudo 

quanto é bicho que ninguém sabe mais onde é que fica. 

 
Ele narra também o sofrimento das pessoas que tiveram as casas invadidas e depois 

desocupadas à força pela polícia, mas esses acontecimentos não suscitaram lembranças maiores 

durante a narração dos fatos, eles foram descritos de forma sucinta: “as mães de família tendo 

de sair de suas casas puxando seus filhos porque a polícia mandou”. 

As narrativas do Sr. Leonardo e Edmilson soam diferentes, não porque os narradores 

viram fatos diferentes, mas porque os fatos foram sentidos de forma diferente. A retirada 

forçada das famílias e a não retirada do cemitério possui valor social diferente para ambos. 
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Enquanto o primeiro relembra os fatos demonstrando tristeza, saudosismo e sentimento de 

perda, o segundo os vê ligados a um acontecimento maior, o processo de desintrusão da área 

indígena. 

É possível fazer essas afirmativas ao analisar-se os depoimentos a partir do conceito 

de convencionalização de Charles Bartlett: “A lembrança não aflora em estado puro na 

linguagem do falante que lembra; ela é tratada, as vezes estilizada, pelo ponto de vista cultura l 

e ideológico do grupo em que o sujeito está inserido” (BARTLETT apud BOSI, 1994, p. 64).  

Bartlett (1988) também admite que os fatos são incorporados às lembranças pessoais 

a partir da simples assimilação e podem ir até a criação social de novos símbolos, surgidos de 

estímulos vindos do grupo no qual está inserido o indivíduo e daí se pode afirmar que a 

lembrança está normalmente condicionada ao interesse social do fato lembrado pelo narrador.  

O valor das indenizações pagas aos ex-moradores de São Pedro dos Cacetes, a 

implantação da rede elétrica e a “luta” para tentar garantir o funcionamento da mesma são outros 

exemplos que corroboram essa forma de análise. 

b) O “valor real” das indenizações 

As indenizações pagas aos moradores foram calculadas a partir de laudos técnicos, 

preenchidos de acordo com as respostas dadas às perguntas formuladas pelos peritos. De um 

modo geral, os valores pagos estavam abaixo do valor real da propriedade; no entanto, mesmo 

os moradores que receberam indenizações maiores afirmaram que o valor foi muito inferior ao 

valor real das propriedades. 

Relendo as entrevistas, é possível afirmar que isso aconteceu porque quando foram 

inquiridos sobre o valor das terras que possuíam, os ex-moradores responderam à pergunta 

juntando o valor de mercado das propriedades com o valor social da terra ou comparando a vida 

que possuíam no povoado com a vida que possuíam à época que a as entrevistas foram 

realizadas. 

 O sr. Vitor analisa assim o valor pago por suas terras:  

 

Você repare bem. Uma pessoa que tem 62 linhas de caju safrero, caju velho; umas 40 

a 50 de abacaxi; um bocado... Umas cento e tantas linhas de capim; um terreno todo 

cercado – 100 ha de terra com cinco ordens de arame – para receber 115 real, mil real. 

Eu não dava meus filhos por esse preço. 

 

A narrativa acima foi feita pelo ex-morador que recebeu a maior indenização paga,  

mas, por ter investido o valor recebido em projetos que não prosperaram, todo o dinheiro 

recebido se perdeu e com ele, a renda familiar.  
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O Sr. Patrício, quando relembra o valor pago pelos bens que possuía no povoado 

demonstra a mesma percepção do sr. Vitor: 

 

Eu pelo menos não achei que fosse porquê... assim, teve homem que foi bem 

indenizado. E teve muitos que saiu com 15 mil, outros com 14, outros até chegou a 

pegar 30 mil. Mais já teve outros que não saiu com quase nada. [...] E o que que eu 

mexia era só com lavoura mesmo. Eu tinha uma roça, uma lavoura [...]. Você sabe 

quanto eu recebi?! 460 reais”. 

 
Todavia, quando perguntado se o reassentamento das pessoas na área do povoado 

Remanso foi uma boa solução para o problema, respondeu que sim, e explica desta forma os 

motivos para a afirmativa: 

 

Foi, foi melhor. Eu mesmo fui muito bem indenizado, e como eu, muita gente foi 

também. Eu conheço muita gente que se tivesse ficado lá, ainda hoje não teria uma 

casinha como essa para morar ou um lote de terra para trabalhar. Quer dizer, não tá 

mal de vida. Lá no São Pedro ele não tinha um lote para trabalhar nem casa assim pra 

morar. 

 

Na fala dos dois ex-moradores, o valor das indenizações está ligado não só a questão 

monetária, ao valor efetivamente pago pelo bem. O valor está ligado também à forma como o 

dinheiro recebido foi gasto, e a situação financeira que viviam quando as entrevistas foram 

realizadas. 

No primeiro caso, apesar da soma vultosa paga pelos bens (algo em torno de 400 mil 

reais em valores atuais), o sr. Vitor não conseguiu investir o dinheiro recebido de forma a lhe 

garantir a mesma estabilidade financeira que possuía no povoado. No segundo caso, apesar de 

ter recebido uma indenização de valor baixo, o sr. Patrício se valeu das oportunidades 

proporcionadas pela construção do novo povoado e naquele momento possuía uma vida 

financeira estável. A contradição na narrativa é a prova que as lembranças sobre o valor das 

indenizações foram condicionadas a situação social vivida pelo narrador à época da entrevista 

(Naquele momento, o narrador tinha uma situação econômica e social estável, bem diferente da 

que possuía quando vivia no interior da terra indígena). 

c) A luta pela energia 

A instalação da rede de transmissão que levaria eletricidade para o povoado foi o fato 

mais emblemático no processo que culminou com retirada total da população do interior da área 

indígena. A eletrificação representava no imaginário local progresso, desenvolvimento e 

modernização. Essas palavras representavam, para muitos, a certeza da permanência. No 

imaginário popular, se o local possuísse energia elétrica esse fato, por si só, já seria argumento 

suficiente para a existência do povoado na área indígena. 
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Segundo Lima (2001, p. 19): 

 

A ligação da rede de transmissão de eletricidade, no imaginário das famílias do 

povoado, significava a certeza de que o mesmo não seria retirado. A eletrificação da 

área significava para eles que ‘o progresso havia chegado à região’. A ligação da rede 

elétrica era percebida pelas pessoas, não como mais uma tentativa de manter o 

povoado dentro do território indígena, mas sim, como a ‘quase certeza’ de que ele não 

seria removido. 
 

Essa forma de perceber a construção da rede elétrica mobilizou todos os líderes 

políticos locais e os próprios moradores com o objetivo de garantir que a rede de transmissão 

chegasse até o povoado. O início da construção foi marcado por conflitos com os defensores da 

saída do povoado do interior da área indígena e com os próprios índios, que ameaçaram atacar 

os trabalhadores que construiriam a rede de transmissão. 

Para garantir que o trabalho de construção da rede de transmissão de eletricidade não 

fosse interrompido, os moradores criaram grupos armados que acompanhavam o trabalho das 

máquinas durante o dia e as protegiam à noite. Quando a linha de abastecimento de energia foi 

interrompida a mando da Justiça Federal, os moradores foram armados até o município de 

Grajaú e obrigaram o superintendente regional da Companhia Enérgica do Maranhão 

(CEMAR), a religar a linha de transmissão. Quando a justiça ordenou a desligamento definit ivo 

da linha de transmissão, os moradores contrataram eletricistas para fazerem o religamento da 

linha à revelia do mantado judicial.  

A luta pela energia só terminou quando a justiça federal ordenou a retirada dos 

transformadores do povoado (Figura 4). Esses momentos foram lembrados pelos ex-moradores 

e é possível perceber nos depoimentos a tensão, a alegria, o desapontamento e a percepção que 

luta pela permanência do povoado na área indígena havia chegado ao fim na proporção que 

cada batalha travada pela “energia” ia sendo perdida. 

O Sr. Oliveira relembra como se deu a construção da rede transmissão assim: 

 

O Salomão ia, passava de frente da barreira com as armas escondidas nas coisas, de 

baixo dos bancos dos carros...  Porque os tratoristas iam para o serviço com medo dos 

índios atacar eles. Se o Salomão não tivesse guarnecido eles, eles não tinham 

terminado de abrir as valetas prus postes dos fios não, era tudo com medo dos índios”. 
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Figura 4 - Fotografia de uma Rua do Povoado de São Pedro dos 

Cacetes, Maranhão, com Postes, mas sem Transformadores de Energia 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

O sr. Leonardo fala da alegria da população quando a rede de energia foi ligada e da 

tristeza quando os transformadores foram retirados: 

 

[...] Ficou só os postes e os fios. Não iluminou... Iluminou pouquinhos dias; todo 

mundo ficou animado com a energia; mas eles tiraram mesmo. A polícia federal foi, 

subiu nos postes; tiraram os transformador tudinho. Mas tinha muita gente qu e 

chorava, rapaz. Inclusive nesse dia que eles tiraram, tocaram inté no sino: Pam, pam, 

pam. Era uma tristeza. 

 

D. Francisca “da Igreja” lembra como “a população lutou para que não fossem 

retirados os transformadores” e como ficaram os moradores depois que não conseguiram 

impedir a retirada: 

 

Então, era com a federal em cima com o guincho pegando os transformadores e 

botando dentro dos carros – eles só tiravam se fosse assim mesmo, porque se não fosse 

assim o povo não deixava sair de jeito nenhum – ai eles tiram. Ai foi quando os pessoal 

veio a acreditar um pouco que o São Pedro ia...que não tinha jeito mesmo não. 

 
O Sr. Edmilson lembra do fato como se ele fosse apenas mais um acontecimento, 

embora o mais importante, dentro de um acontecimento maior: 

 

Tentamos manter a energia até ao ponto em que todo mundo admitiu que não teria 

mais sucesso a tentativa né. Mas houve muita tentativa. Sempre tentamos manter o 

São Pedro onde ele tava. Tentamos por mais de 20 anos, né. Não teve resultado. 

 



88  

Para todos os entrevistados, a retirada dos transformadores de energia elétrica 

representou um marco no conflito. A forma de sentir a luta pela energia foi expressa de forma 

diferente por todos os narradores, porém, todos os entrevistados afirmaram que depois que a 

Policia Federal retirou os transformadores, a população percebeu que a luta pela permanênc ia 

do povoado dentro da área indígena "era perdida". 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudar e entender o passado sempre foi um problema para os historiadores; entretanto, 

até meados do século XX era possível “contar a história”, sem que houvesse contestações, a 

partir dos documentos oficiais. Porém, no ocaso do século XX e cada vez mais, no decorrer do 

século XXI, os documentos oficiais transformaram-se em “mais uma fonte”.  

Na historiografia recente era possível dividir a História em duas: a dos vencedores e 

dos vencidos. A História dos vencedores era a oficial, contada via documentos oficiais, e 

chancelada pelo Estado. A História dos vencidos era a dos excluídos, dos indivíduos e grupos 

sociais que viviam à margem da sociedade e das benesses do Estado. Hoje, essa divisão é 

impossível.  

Em um mundo interligado pelos meios de comunicação e cheio de aparelhos capazes 

de “enclausurar” fatos e acontecimentos como câmeras fotográficas, filmadoras, gravadores e 

smartphones, entre outros, é impossível existir apenas duas versões sobre um fato. Cada um 

desses aparelhos pode “contar” uma versão, que dará margem para diversas interpretações. 

Todavia, apesar de todas as mudanças tecnológicas e alterações nos campos de poder dentro da 

sociedade atual, a lembrança como fonte histórica sempre vai ter um papel de destaque. 

Os fatos narrados pelos ex-moradores do povoado de São Pedro dos Cacetes fazem 

parte da memória coletiva do grupo social ao qual pertenciam. No entanto, as emoções e 

sentimentos que estes fatos trouxeram consigo ao serem narrados tem importância diferente 

para cada uma das pessoas que lembraram deles, mesmo que eles tenham sido vividos por todos 

os membros do grupo. Apesar de estarem ligadas a um grupo social, e seus membros as vezes 

se apoderarem delas com a finalidade de recordar um fato comum ao grupo, as emoções trazidas 

à tona pelo narrador quando lembra de fatos vividos por ele pertencem única e exclusivamente 

a essa pessoa. Por isso, tentar entender o processo de retirada do povoado do interior da área 

indígena Canabrava/Guajajara, sem “usar” as lembranças dos atores sociais que vivenciaram 

todo o processo, é excluir uma parte da história e deixar de fora da narrativa oficial a ruptura 

de laços sociais e familiares, excluindo os danos econômicos, sociais e psicológicos nascidos 

da transferência compulsória das famílias camponesas.  
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CAPÍTULO 06 

História e Ocupação da Fazenda Rio Negro, Pantanal de Mato Grosso do Sul 

 

Caroline de Lima Lopes 

Mariza Silva 

José Sabino 

 

1 INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo deste trabalho foi a história da ocupação da Fazenda Rio Negro, 

situada região da Nhecolândia, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Para realização da pesquisa, 

foi feita revisão da literatura, combinada com entrevistas a membros da família pioneira, a 

Família Rondon, e antigos funcionários residentes no município de Aquidauana. Trata-se de 

um desafio refazer determinadas fases da história da fazenda, seja pela ausência dos 

protagonistas da história, seja pela dispersão das informações ao longo do tempo ou pelo 

simples desconhecimento das fontes. Discorremos sobre o processo histórico de ocupação e uso 

da fazenda, desde os primeiros registros existentes, aglutinando informações contidas nas mais 

variadas fontes. O texto foi organizado em duas partes. Na primeira, apresentamos o processo  

e os motivos que teriam levado à ocupação da Fazenda. Na sequência, foram descritos os relatos 

das entrevistas realizadas.  

A Fazenda Rio Negro está localizada na região Centro-Oeste do Brasil, no munic íp io 

de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, sob as coordenadas 19º 34’ 29,2" Latitude S e 56º 14’ 

37,1” Longitude O. Está posicionada na sub-região do Pantanal da Nhecolândia, a 240 km de 

Campo Grande, capital do estado e a 120 km da cidade de Aquidauana. Esta região do Pantanal 

é singular, notadamente por ser caracterizada pela existência de baías e salinas (MACHADO et 

al., 2009) e está localizada às margens do rio Negro, afluente da margem direita do rio Paraguai. 

Foi fundada no final do século XIX (1895) por Cyríaco da Costa Rondon e por mais de cem 

anos sua principal atividade econômica foi a pecuária extensiva tradicional.  

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 

O Pantanal pertenceu a coroa espanhola durante o Tratado de Tordesilhas (1494), no 

final do século XV. Antes da chegada dos europeus, essas terras eram ocupadas por diferentes 

nações e povos indígenas, como os Guaranis, Paiaguás, Guaxarapós e Xaraés (COSTA, 1999). 

No início do século XVI, europeus começaram a visitar o Pantanal vislumbrando riquezas 

minerais ou “fabulosos tesouros” (CORRÊA, 1999).  
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A descoberta do ouro nas margens do rio Coxipó, região de Cuiabá, em 1719, 

mobilizou colonizadores luso-brasileiros para a ocupação de Mato Grosso. Em 1750, pelo 

Tratado de Madri, Espanha e Portugal reconheceram o princípio jurídico do uti possidetis. A 

iniciativa fez com que a Coroa portuguesa orientasse uma política mais agressiva de ocupação 

da região fronteiriça, criando a capitania de Mato Grosso, construindo o Forte Coimbra (1775), 

e fundando o povoado de Albuquerque, que deu origem a Corumbá (1778), sendo as duas 

iniciativas localizadas às margens do rio Paraguai.  

Nobres e aventureiros montaram expedições e se lançaram em busca desta área, dando 

início a conquista da parte Sul das Índias Castelhanas. Conquistadores em busca das famosas 

riquezas partiam de Assunção, através do Rio Paraguai, e então iniciavam o desbravamento da 

planície, nomeando os lugares por onde passavam.  

Nesta busca por riquezas, encontraram uma região com muita água, entremeada por 

vários rios e habitada por índios, os Xaraés. Ali perto, fundaram o Puerto de los Reyes, próximo 

as grandes baías e lá se estabeleceu a entrada para as tais terras tão ricas e de histórias incríve is. 

No meio do século XVII, os portugueses do Brasil, chamados de monçoeiros, passaram a 

denominar a região de Pantanal. Eles ultrapassaram os limites definidos pelo Tratado de 

Tordesilhas de 1494 e seguiram rotas já abertas por bandeirantes paulistas, fazendo das águas 

um caminho oficial às terras conquistadas. Por desconhecerem a geografia Castellana da Bacia 

do Alto Paraguai, os monçoeiros, denominaram a região de “Pantanais” em razão dos campos 

alagados, com várias lagoas e sangradouros (COSTA, 1999).  

Alvo de cobiça e disputa entre povos (espanhóis e portugueses), o Pantanal manteve -

se intacto até o final do século XVIII simplesmente por ser um local praticamente desconhecido. 

As aspirações de riquezas foram traços marcantes no processo de tomada da bacia do rio 

Paraguai.  

Durante o período colonial, o Pantanal foi dividido em grandes latifúnd ios, 

inicialmente pelo regime de sesmarias, que restringia o direito às glebas de terras aos homens 

brancos, de “sangue puro”. Eram escolhidos os indivíduos que apresentassem real capacidade 

de fazê-las produzir, ou seja, aqueles que de antemão possuíssem escravos, gado e outros bens 

de produção (BANDUCCI JUNIOR, 1995). 

As terras pantaneiras foram definitivamente povoadas pela gente não-índia somente 

após o declínio das atividades de mineração da região de Cuiabá, ao norte do Pantanal. Apenas 

no final do século XVIII e início do XIX os campos nativos do Pantanal foram considerados 

propícios à criação de gado bovino. 
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A busca por ouro e outras riquezas caracterizava o processo de desbravamento tanto 

do Pantanal quanto da América. Nos entremeios destes vários feitos, foram traçadas sua 

geografia e história. Duas entradas, Chaco ou Xaraés; somente um objetivo: riquezas. Os 

caminhos, no entanto, eram mutantes através dos campos inundados de água proveniente da 

época de cheia. A colonização do estado de Mato Grosso e seu povoamento aconteceram em 

decorrência da chegada de imigrantes vindos de diferentes países, como Portugal, Espanha, 

Paraguai, assim como de brasileiros, procedentes de Minas Gerais, São Paulo e da região 

Nordeste, em busca de ouro na região Centro-Oeste do país.  

Durante a Guerra do Paraguai, vários fazendeiros abandonaram suas terras diante da 

possibilidade de invasão. Por conta disso, os animais de criação foram abandonados à própria 

sorte no Pantanal. Após a Guerra, aconteceu a participação mais intensa do capital estrangeiro 

na região (SABINO; KRAUSE, 2014) e, com a liberação da navegação no rio Paraguai, 

Corumbá tornou-se o maior entreposto comercial de Mato Grosso (REINALDO, 2007). 

A divisão do Estado de Mato Grosso, que originou o novo estado de Mato Grosso do 

Sul, ocorreu devido à grande extensão do seu território, que se diferenciava naturalmente por 

sua diversidade ecológica: a região Norte, com várias florestas de influência amazônica; e a 

região Sul coberta de campos e áreas alagadas. Além da diferente paisagem as duas regiões 

enfrentavam grande dificuldade administrativa (COSTA, 1999).  

Incluída entre as cinco fazendas mais antigas do estado, a Fazenda Rio Negro teve sua 

ocupação iniciada em 1838, por um coronel da Província de Mato Grosso chamado José Pereira 

do Amaral. Porém, sua posse só foi registrada de fato em 1855, em título firmado no munic íp io 

de Miranda, que veio a ser conhecido quando Cyríaco da Costa Rondon (Figura 1) comprou as 

terras e obteve do Intendente Geral do município de Miranda, Major João Augusto da Costa 

Leite, o registro:  

 
nesta repartição de uma posse de terras pastais e lavradias neste município a margem 

esquerda do Rio Negro e direita do Aquidauana no lugar denominado Aquidauana, 

posse essa toda cultivada e aqui registrada no ano de 1855 por José Pereira do Amaral 

como seu primeiro ocupante a qual fica distante cerca de quatorze léguas da sede da 

Vila e tem mais ou menos cinco léguas de comprimento e duas léguas de largura tendo 

o peticionário apropriado do aludido terreno por título de compra no ano de 1899 

como provou, foram afixados editais para o único confrontante do mesmo terreno 

cidadão João Alves de Arruda (..) sendo que o terreno de que faz menção este título 

limita-se ao Norte com terras devolutas, ao Sul com a fazenda do Rebojo pertencente 

a João Alves de Arruda, tendo por confins o lugar conhecido como Carandá do Galho 

ao Nascente com o Rio Negro e ao Poente com o Rio Aquidauana. Eu Afonso 

Rodrigues de Jesus secretário interino da Câmara (Texto transcrito do original obtido 

por Orlando Rondon em Cartório na Comarca de Miranda) (MAGALHÃES, 2005). 
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Segundo o relato de familiares, no dia da compra da fazenda Rio Negro, Cyríaco 

Rondon levantou de madrugada e teve a seguinte conversa com sua esposa, enquanto estava se 

vestindo: “Aonde vai? perguntou dona Tomásia. Vou comprar a Fazenda Rio Negro, respondeu 

Cyríaco. Mas agora? falou ela. Quem chega cedo bebe água limpa, respondeu Cyríaco.” Ela 

arrumou a matula e ele foi comprar a fazenda. Chegou de manhã, na sede, que era precária de 

acordo com a época, e realizou o negócio. Naquele tempo se comprava com a palavra. Cyríaco 

contou que à tarde, quando ainda estava conversando com o antigo proprietário da fazenda, 

chegou outro fazendeiro querendo comprá-la. 

 

Figura 1 – Cyríaco da Costa Rondon  

Fonte: Crayon (1930). 

 

Cyríaco da Costa Rondon, vem dos Rondon originários da Espanha que chegaram ao 

Brasil no início da dominação espanhola (1580 – 1640) e vieram para Mato Grosso. O cidadão 

Cyríaco da Costa Rondon, desbravador do Pantanal do Rio Negro, que veio a ser conhecido 

como o fundador do imóvel Rio Negro, era natural dos campos do Mimoso, Mato Grosso, 

mesma cidade de nascimento de seu irmão, Theodoro da Silva Rondon, um dos fundadores de 

Aquidauana, e do parente ilustre, seu sobrinho, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o 

famoso desbravador Marechal Rondon (Cyríaco era irmão da mãe do Marechal Rondon, 

Theodoro da Silva Rondon) (MAGALHÃES, 2005). 

Chegado de Corumbá entre 1895 e 1896, trazendo seu primeiro lote de gado à fazenda, 

Cyríaco Rondon deparou-se com a falta de sal para o rebanho e, observando o potencial das 

salinas para suprir tal necessidade, foi adquirindo outras sesmarias e seu patrimônio acabou por 
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totalizar 285.000 hectares (MAGALHÃES, 2005). Sua primeira morada foi à beira do rio 

Aquidauana, no conhecido Porto Cyríaco, que já existia com esse nome quando ele lá chegou. 

O homônimo é devido a uma homenagem a um membro do Corpo de Soldados da Expedição 

que veio ao Mato Grosso durante a Guerra com o Paraguai. Visconde de Taunay narra o 

momento que o soldado Cyríaco supostamente foi engolido por um jaú ou jacaré, que o próprio 

Taunay não soube precisar, ao atravessar a nado o rio Aquidauana em 1867, em seu livro 

Memórias (MAGALHÃES, 2005).  

Cyríaco da Costa Rondon faleceria perto dos 80 anos, no início de 1904, deixando 

viúva Tomásia Leite Rondon, com quem teve quatro filhos. Cyríaco havia ficado viúvo de sua 

primeira esposa, dona Rosaura com quem também teve quatro filhos. Tomásia, junto com os 

filhos, ergueu o rancho inicial da fazenda perto do rio, à direita da jusante (Figura 2). Uma 

enchente, porém, provocou seu abandono, transferindo-se então para um local mais alto, onde 

hoje se encontra a sede da Fazenda Rio Negro. O filho mais velho, Luiz, seria seu grande apoio 

na continuação da lida pecuária e juntos mandariam construir o sobrado de madeira de 

arquitetura original que se encontra no local até hoje. A construção, feita entre os anos 1918 e 

1921, foi realizada por um engenheiro de descendência japonesa, Teiji Hirayama 

(MAGALHÃES, 2005). 

Luiz da Costa Rondon casou-se em 1915 com Celina de Castro e, assim como seu pai, 

também teve oito filhos. Em 1936 deu-se a primeira divisão da área original que compunha as 

terras de Cyríaco: foi rateada por sua viúva entre os oito herdeiros, cabendo a Luiz a parte onde 

fica atualmente a Fazenda Rio Negro (MAGALHÃES, 2005).  

O sucessor de Luiz seria seu filho Orlando Rondon, que a partir de 1940 passou a 

colaborar com o pai na administração da propriedade. Após ter completado seus estudos em 

Contabilidade na Faculdade Bento Quirino, em Campinas (SP), Orlando casou-se em 1951 com 

a paulistana Maria Lea Espírito Santo e veio definitivamente para a fazenda. 
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Figura 2 – Construção Da Casa Sede Da Fazenda Rio Negro 

 

Fonte: Acervo pessoal Sr. Orlando de Castro Rondon. 

 

Naquele ano, a Rio Negro foi desmembrada também em oito partes, cabendo a cada 

filho de Luiz Rondon 7.211 hectares. O herdeiro da sede era para ser conhecido através de 

sorteio; os irmãos de Orlando, porém, resolveram unanimemente que a residência ficaria com 

ele, que a habitava desde o princípio e que a habitaria com Dona Lea até 1999 (MAGALHÃES, 

2005).  

Durante os quase sessenta anos em que viveu na Rio Negro, Orlando Rondon registrou 

em diário passagens memoráveis. De espírito afável, recebeu gente ilustre na fazenda, como o 

Ministro da Guerra Canrobert Pereira da Costa, em 1949 e o fotógrafo de O Cruzeiro, Jader 

Neves (MAGALHÃES, 2005).  

Orlando foi um dos idealizadores da Sociedade de Defesa do Pantanal (SODEPAN), 

junto com João Victor de Barros e Lineu Rondon. Direcionou a fazenda para o turismo a partir 

da década de 1990, embalado pelo sucesso da novela Pantanal, integralmente filmada na 

Fazenda. Ao vender a propriedade, em 1999, para a organização não governamenta l 

Conservação Internacional (CI-Brasil), entrou em um acordo e disfrutou do privilégio de manter 
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o direito de uso de uma pequena área de 3.600 m2, onde construiu uma casa que era visita 

ocasionalmente (MAGALHÃES, 2005). 

 

3 HISTÓRIAS SOBRE A FAZENDA RIO NEGRO 

Para este estudo, foram ouvidas algumas pessoas que de alguma forma viveram na 

Fazenda Rio Negro em algum momento de suas vidas. Em Campo Grande, as senhoras Betty 

Rondon Caiado, 92 anos e sua irmã mais nova, Lourdes Rondon Pinheiro de 89 anos; ambas 

filhas de Luiz da Costa Rondon foram ouvidas. Também uma bisneta de Cyríaco, Sueli Jane 

Rondon Corrêa de 71 anos foi entrevistada. Em Aquidauana, o Sr. Ezídio da Costa Arruda 

(Baiano), de 80 anos, ex-funcionário da Fazenda Rio Negro e morador de incontáveis anos no 

Pantanal, foi ouvido também. 

Além dessas entrevistas, dois livros sobre o Pantanal, suas famílias e histórias da 

fazenda foram usados como referências. Um deles ainda no prelo, mas que foi parcial e 

gentilmente cedido por sua autora, que também faz parte da família Rondon, Pollianna Thomé. 

As pessoas entrevistadas neste estudo e pela autora Pollianna Thomé, foram coincidentes de 

forma que os relatos contados são, em parte, citações do livro Cyriacolândia: o território da 

família Rondon no Pantanal, de Nilson Thomé e Pollianna Thomé. 

Conta-se que vindos de Poconé, Cyríaco Rondon e sua segunda esposa Tomásia Leite 

Rondon, seus filhos, cachorro, armas e mantimentos desceram o rio Paraguai em um batelão, 

chegaram em terras devolutas na região de Aquidauana, no local que ficou denominado como 

Porto Cyríaco, e ali fundaram sua primeira fazenda. Em 1893 tomou posse da Fazenda Rio 

Negro, onde viveu e trabalhou por mais 11 anos, morrendo em 1904. 

Lourdes relata que por volta de 1920 foi construída a sede atual, sendo seu construtor 

Iraiama Teje, que abriu uma passagem no rio para receber o material de construção da casa, 

ficando o local conhecido como ‘boca do Japão’. Um sobrado, com varanda de 33 metros e 

fundos de 15 metros. Em cima, quatro amplos quartos. A parte “de material” recebeu mistura 

de cal, barro e esterco de gado, e as madeiras, rachadas e serradas, eram todas nativas da região. 

Portas e janelas foram produzidas artesanalmente.  

A água encanada e a luz elétrica só chegaram ali em 1930, logo após a aquisição do 

primeiro automóvel, um Ford 29-A, Ford-bigode, carinhosamente chamado de “chimbica”. A 

fazenda Rio Negro foi a primeira fazenda da região com luz elétrica. A geração de energia era 

realizada pelo “locomóvel”, uma grande caldeira alimentada com lenha, que ficava no fundo 

do quintal. As 4 horas da tarde punha-se fogo. Era barulhento. Quando escurecia, acendia a luz 



97  

e a vovó dizia ‘Viva Jesus!’. O último que fosse dormir apagava uma luz que era o sinal para o 

maquinista apagar o fogo”. 

Os primeiros aviões que visitaram a fazenda eram hidroaviões e desciam na baía, 

depois foi construído o campo de aviação. A Fazenda Rio Negro teve o primeiro campo de 

aviação e o primeiro Ford Bigode da região. Seu telégrafo foi instalado em 1940 pelo Marechal 

Rondon. 

Originalmente, a Fazenda Rio Negro tinha 280.000 hectares. “Todo esse mundo aí era 

da fazenda ... era três meses para fazer a volta tudinho...aí era branco de gado. Em todo lugar 

você só via gado.” Entre Rios, Salinas, Barranco, Centenário, Rancho e Central eram retiros da 

Rio Negro, explica Baiano (Ezídio da Costa Arruda, ex-empregado da Rio Negro). 

Pollianna relata que Orlando Rondon, neto de Cyríaco, recebeu por herança de seu pai 

33.000 hectares de terras em Poconé e 2.500 cabeças de gado. Cyríaco estava se iniciando como 

fazendeiro quando, num ano, uma enchente causou-lhe grandes prejuízos com a criação. 

Desgostoso, resolveu deixar seu patrimônio e migrar para Corumbá, onde conheceu sua futura 

primeira esposa, a jovem Rosaura Madalena Magalhães dos Santos e por ela se apaixonou. 

Contam que, de imediato, Cyríaco não foi aceito pela família de Rosaura, pois era considerado 

um forasteiro em Corumbá, um homem sem posses conhecidas. O amor falou mais alto. Em 

1882, Cyríaco raptou a noiva e com ela regressou a Poconé. Pouco tempo depois, decidiu que 

o pantanal do sul seria sua morada e, com Rosaura, adentrou nas terras baixas onde antes já 

tinha visitado uma área que poderia abrigá-los, no Nabileque.  

No município de Corumbá, instalou-se em uma gleba da Fazenda Jacadigo, 

pertencente à família de Rosaura. Foi aí, que, por volta de 1885, Cyríaco e a esposa 

atravessaram o Rio Paraguai no Passo da Lontra e, de barco, subiram pelo curso do Rio 

Miranda, a partir do qual teriam navegado por algumas léguas o Rio Aquidauana, ultrapassando 

o brejão, onde conheceram as desabitadas terras entre o Aquidauana e o Negro, que entenderam 

ser sem dono ou devolutas. Rosaura desafortunadamente falecera. 

Em 1893, Cyríaco finalmente obteve do Estado à concessão da sesmaria requerida. 

Garantida a posse no brejão de Aquidauana, Cyríaco e Tomásia, sua nova esposa, se mudaram 

para o interior do pantanal em meados de 1894-1895, chegando à sesmaria – sua primeira posse 

– imóvel que se imaginava com o comprimento de aproximadamente 40 quilômetros, saindo da 

margem esquerda do Rio Negro até alcançar a margem direita do Rio Aquidauana, de ponta-a-

ponta, e com largura de aproximadamente 20 léguas ou 120 quilômetros, área depois medida 

com 38.000 hectares. 
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Depois Cyríaco requereu e comprou a fazenda Guarujá, a gleba “Posse Rio Negro”, 

com 117.912 hectares e, posteriormente, a gleba “Barranco”, com 68.229 hectares, na margem 

direita do Rio Negro, com o que passou a fazer divisa seca ao norte com a Nhecolândia e ao sul 

com o leito do Aquidauana. Juntando as propriedades, integrou-as sob a denominação única de 

“Rio Negro”, mais tarde “Fazenda Rio Negro”, totalizando 223.942 hectares. E como ainda 

havia terras livres, adquiriu mais uma gleba ao lado do Porto Cyríaco. 

Com a aquisição da gleba Rio Negro e o trabalho com o gado, Orlando Rondon conta 

que o casal Cyríaco e Tomásia chegaram a ter um dos maiores latifúndios do pantanal. 

A partir de outras aquisições, no início do Século XX o patrimônio fundiário dos 

Rondon superou a 300 mil hectares. Como não havia medição oficial das glebas, até ela ser 

realizada dizia-se que a área total em nome de Cyríaco alcançaria a uma sesmaria ou 360 mil 

hectares. Com uma ou outra medida, com certeza, a Fazenda Rio Negro era a terceira maior 

propriedade rural no sul da região, perdendo em extensão apenas para a Fazenda Firme na 

Nhecolândia e para a Fazenda Taboco. A “grande Fazenda Rio Negro”, na realidade,  era uma 

propriedade constituída por mais de uma dezena de extensas fazendas, com diversos retiros e 

invernadas.  

Da união de todos os dados coletados, pode-se afirmar com segurança que as fazendas 

consideradas “filhas” da primitiva Fazenda Rio Negro, (pois faziam parte de uma única 

propriedade no início do século XX) e que compõem a região atualmente são: Fazendinha, 

Tupacyretã, Santa Sophia, São Sebastião, São Roque, Cascavel, Sereia, Camalote, Santa 

Alaíde, Centenário, Santa Terezinha, Guarujá, Barra Mansa, Salinas, Barranco Alto, Diacuí, 

São Pedro, Rio Negro, Souvenir, Central, Maringá, São José, São João, Costa Rica, Rancharia, 

Nova Estância, Paraíso, Esperança, Vista Alegre, Porto Ciryaco, Entre Rios, Estrela, Califórnia, 

Itacaru, Firmezinho, Rancho Grande, São Jorge. A dificuldade em descrever corretamente todas 

as propriedades que estão, na presente data, dentro da Região do Rio Negro está no fato de não 

existir um mapa atualizado com o georeferenciamento das fazendas. Nem mesmo no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, possui um mapa que demonstre toda a 

área com informações atualizadas.  

 

4 A PECUÁRIA NA FAZENDA RIO NEGRO 

Desde sua fundação, em 1895, a Fazenda Rio Negro teve como atividade principal a 

pecuária extensiva tradicional. O Sr. Ezídio da Costa Arruda (Baiano), conta sobre a lida diária, 

“acordava uma hora da madrugada, chamava os peões, tomava café, o tropeiro ia buscar tropa 

do outro do lado rio, dois tropeiros, chegavam, encilhavam, as duas horas vinham comer, 
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almoçavam, quem levava matula levava, as três horas dobrava o campo. Cada um levava a sua 

matula. Hora de comer reunia todo mundo, cada um puxava a sua, comia e depois tomava tereré, 

e voltava para o trabalho. Comia porco assado, carneiro, mandioca, comia de tudo. Voltavam 

8, 9 horas da noite... Os mascates traziam mercadorias para as fazendas, ficavam um dia numa 

fazenda, depois iam para outra. Os empregados não tinham acesso fácil à cidade”. 

No mangueiro, o serviço era apartar os bezerros para marcar, tratar e separar vacas 

para vacinação. Para saber as que já tinham sido vacinadas, cortava-se o rabo. Marcava o 

bezerro, às vezes 800 a 1.000 bezerros, cada vez que vinha com o gado. Os bezerros crescidos 

eram desmamados e levados para uma invernada enquanto a mãe ia para outra. Uma vez 

trabalhado, o gado era levado para outra invernada e iniciavam-se as mesmas atividades com 

novo lote, até passar todo o rebanho. 

Quando terminavam os lotes grandes, os vaqueiros percorriam todas as invernadas 

para pegar o gado que não conseguiam pegar com sinuelo. Era um serviço demorado. Logo 

depois chegava o tempo das vacas parirem. Todos os dias os vaqueiros tinham de ir ao campo 

juntar as vacas para curar os bezerrinhos, evitando que morressem “bichados”.  

No local tinha um galpãozinho, o cocho com sal, onde juntavam o gado e separavam 

os bezerros. Era a rotina de curar, de dar remédio. Havia muitos cavalos, 150 a 200 animais 

mansos. Cada peão tinha três cavalos para trabalhar, pois eram trocados quando cansados. 

Quando não estão trabalhando com o gado, os vaqueiros dedicam-se ao trabalho com couro. Os 

peões costumam ser excelentes artesãos com esse produto, habilidade que constitui, com a 

destreza na lida com o gado e na montaria, as características que definem o perfil do vaqueiro  

pantaneiro. Entre os artefatos que produzem com couro para seu trabalho estão: laços, chicotes 

variados (arreador, peias, manhador), bainhas de facas, puxadores, rédeas, bandanas, chinchas 

(BANDUCCI JUNIOR, 1995). 

Além do peão de campo, as atividades cotidianas nas fazendas do Pantanal deram 

origem a outras categorias de trabalhadores. Entre elas o “praieiro”, que trabalha sem o cavalo 

e realiza suas tarefas na praia, terreno que circunda a casa grande. Cabe a ele manter limpos o 

pátio, o pomar e o quintal da sede, alimentar os pequenos animais de criação, tirar o leite, 

providenciar a carne para o almoço, rachar a lenha, servir e limpar o espaço onde os peões 

solteiros fazem as refeições, apoiar o cozinheiro e o capataz. Outra categoria presente nas 

fazendas é o “roceiro”, responsável pelo plantio de mandioca, abóbora, milho, feijão, e outras 

culturas destinadas ao consumo. Em algumas fazendas, os retiros são habitados por retireiros, 

que têm a função de controlar os rebanhos que se encontram naquela porção da fazenda.  
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Algumas propriedades têm também o tratorista, que acumula as funções de mecânico, 

motorista e operador de máquinas. No topo da hierarquia está localizado o capataz, que controla 

todas as atividades desenvolvidas nas propriedades. Quando os proprietários moravam nas 

fazendas, cabia ao capataz tão somente o controle das atividades no campo, no entanto, 

atualmente, com a evasão dos proprietários para as cidades, o capataz tem a atribuição de 

resolver também problemas relativos à administração (BANDUCCI JUNIOR, 1995). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Fazenda Rio Negro conta ainda com um patrimônio arquitetônico e cultura l 

extraordinário e muito emblemático para a região pantaneira, representado pela Casa Sede (que 

se mantém inalterada) e suas histórias (Figura 3). A área é rota e pouso para comitivas de gado 

durante a época da seca.  

 

Figura 3 – Casa Sede Da Fazenda Rio Negro, em 1924 

 

Fonte: Acervo da família Rondon. 

 

Essa fazenda adquiriu um sentido simbólico que extrapola a história particular de seus 

moradores e nos fala de um outro tempo e de um outro Pantanal, cujos desafios do 

contemporâneo vêm transformando. A Fazenda Rio Negro, com seus antigos proprietários e 

moradores, é um arquétipo da forma de vida tradicional do Pantanal, do “sistema dos antigos”. 

Escutar sua saga é aprender detalhes de uma cultura afetiva que soube respeitar o meio sem 

querer subjugá-lo e que está desaparecendo rapidamente diante de demandas políticas, 

econômicas e culturais da globalização e da alteração do ambiente pantaneiro. 
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ANEXO A - DOCUMENTOS SOBRE A FAZENDA RIO NEGRO 

Posse do Rio Negro em 1893: 
   O major João Augusto da Costa Leite, intendente geral do município de Miranda. 

Faço saber aos que o presente título virem que havendo o cidadão Cyríaco da Costa 

Rondon me requerido de conformidade com os artigos 107 a 121 do Regulamento expedido 
para execução da Lei n° 20 de 9 de Novembro de 1892 o registro nesta repartição de uma 

posse de terras pastais e lavradias neste município a margem esquerda do Rio Negro e 

direita do Aquidauana no lugar denominado Aquidauana, posse essa toda cultivada e aqui 

registrada no ano de 1855 por José Pereira do Amaral como seu primeiro ocupante  a qual 
fica distante cerca de quatorze léguas da sede da Vila e tem mais ou menos cinco léguas de 
comprimento e duas a três léguas de largura tendo o peticionário apropriado do aludido terreno 

por título de compra no ano de 1889 como provou, foram afixados editais para o único 
confrontante do mesmo terreno cidadão João Alves de Arruda o qual se acha presente no 

município, viesse dizer sob declaração apresentada pelo suplicante e como está findo o prazo 
dos vinte dias marcados pela Lei sem que o mesmo confrontante tenha comparecido por si ou 
por procurador para fazer valer seus  direitos, por despacho de hoje julguei a referida posse na 

condições legais e determinei que se expedisse ao dito requerente cidadão Cyríaco da Costa 
Rondon o presente título para a legitimação da mesma posse, o qual ser-lhe-á entregue com as 

devidas averbações do registro nos termos daquele Regulamento, sendo que o terreno de que 
faz menção este título limita-se ao Norte com terras devolutas, ao Sul com a fazenda do Rebojo 
pertencente a João Alves de Arruda, tendo por confins o lugar conhecido como Carandá do 

Galho – ao Nascente com o Rio Negro e ao Poente com o Rio Aquidauana. Eu Afonso 
Rodrigues de Jesus secretário interino da Câmara. 

https://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/Plano-de-Manejo-RPPN-FRN-.pdf
https://www.imasul.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/Plano-de-Manejo-RPPN-FRN-.pdf
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 Documento – Exercício de 1884 – 1885 (Província de Mato-   

    Grosso) 
 

                                                                                           Rs 12 $ 00 
 
A f. 12 do livro Caixa fica debitado o Collector pela quantia de 12 mil réis recebida do 

Snr. João Alves d’Arruda de 6% de duzentos mil réis, porção pela qual comprou à José S..... de 
Barros e sua mulher, nas terras com campos de criar e matas de lavoura na fazenda do “Rio 

Negro” neste município.  
Coletoria das rendas gerais de Miranda, em 7 de Outubro de 1884.  
O Coletor interino 

Benedito Bueno Pedroso
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CAPÍTULO 07 

História e Ocupação de Rochedo, Mato Grosso do Sul 

 

Pâmella Gonçalves da Silva 

Rosemary Matias 

Ana Paula Garcia Oliveira 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O município de Rochedo localizado no sul da região Centro Norte de estado de Mato 

Grosso do Sul (Figura 1), está entre as coordenadas geográficas 19057’11’’ S e uma longitude 

54053’33’’ W. O município tornou-se objeto do presente trabalho por apresentar nas bases de 

sua fundação, uma atividade econômica restrita a pontuais regiões do nosso país: o garimpo de 

diamante. A partir desta questão, fez-se necessário compreender este objeto partindo do viés do 

garimpo.  

 

Figura 1 - Localização Geográfica de Rochedo Frente 

ao Mapa do Estado de Mato Grosso do Sul 

 

Fonte: Google Imagens. 
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Para tanto, foram utilizadas fontes secundárias de conhecimento, sendo a principal o 

livro Rochedo: a capital do diamante, de autoria de José Corrêa Barbosa, constituído pelas 

memórias dos morados mais antigos da região, auxiliando desta forma a compreensão de como 

se deu a ocupação deste espaço em virtude do garimpo. O município é banhado pelo Rio 

Aquidauana, que nasce na Serra de Maracaju, com uma extensão total de 620 km. 

Por não possuir registros literários sobre a história da ocupação da região, os relatos 

dos antigos moradores, imigrantes e remanescentes das famílias de garimpeiros de diamantes, 

tornam-se indispensáveis para a compreensão desta trajetória, que se dá em meados de 1930, 

com a chegada dos primeiros garimpeiros, oriundos de regiões do Nordeste e de Minas Gerais.  

É importante ressaltar que desde os anos de 1889, grandes fazendas já se faziam 

presentes naquela região, porém, sua principal fonte de renda era a criação de gado, embora 

alguns destes fazendeiros já praticassem de forma tímida o garimpo. 

Tendo como objetivo descrever e discutir a ocupação da região de Rochedo - MS pela 

ótica do garimpo, será abordado os acontecimentos que antecederam e sucederam a chegada 

dos primeiros garimpeiros, sua fixação e as consequências que a exploração deste tesouro 

causaram na história. 

 

2 O INÍCIO DA HISTÓRIA  

A história da ocupação da região que outrora seria denominada Rochedo  teve seu 

início em meados de 1889, esta ocupação está diretamente relacionada com o início do ciclo da 

pecuária, atividade que foi responsável pelo surgimento dos primeiros “bandeirantes” do local, 

dos quais produziam apenas para sua subsistência, porém, após a chegada dos primeiros 

garimpeiros, começaram a comercializar os produtos gerados desta atividade.  

Os proprietários das fazendas permaneceram como os únicos moradores da região até 

o ano de 1929, posteriormente, ocorreu a chegada dos garimpeiros e uma série de mudanças 

começou a acontecer. Até os dias de hoje, algumas das maiores fazendas da época permanecem 

nas terras de Rochedo, sendo as principais: 

 

1. Fazenda Federação - fundada em 1889 por Olivério Rodrigues da Luz e família. 2. 

Fazenda Campo Alegre, hoje Sol Nascente – foi apossada em 1890 por Joaquim 

Gomes Sandim, e sua esposa Maria da Barbosa da Fonseca. 3. Fazenda São João Novo 

- foi apossada em 1901 por Carlos Alves de Lima, que posteriormente vendeu para 

Antônio de Souza Araújo de Menezes e em 1955 foi vendida para o Dr. Wilson 

Barbosa Martins, Ex-governador de Mato Grosso do Sul. 4. Fazenda Sapé, hoje 

Auriverde – Dono Sóter de Araújo 1914, nome modificado pelo genro do general 

Altino Rodrigues Dantas. 5. Fazenda Varjão, hoje Sobradinho – Zico Aristides Dias  

Vieira 1909 elevou ali uma casa assobradada em 1915, toda erguida e sustentada em 

madeira de lei. 6. Fazenda Salto do Jatobá –foi apossada por Joaquim Alves Rabelo  

1912. 7. Fazenda Esperança, hoje São João, foi propriedade de José Alves Quito, 
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casado com Deolinda Carvalho, antiga fazenda Esperança. 8. Fazenda Água Limpa – 

foi adquirida por Limirio Alves Rabelo, e Teodolina Cândido de Rezende  

(BARBOSA, 2009). 
 Naquela época a agricultura se manifestava de forma natural, através de 

ferramentas como foice, machados, matraca, enxada., sendo uma atividade associada a 

momentos em que a situação econômica era precária, caso do pré e pós garimpo. 

 

2 GARIMPO: DO ÁPICE A DECADÊNCIA  

A chegada dos primeiros garimpeiros ocorreu em meados de julho de 1930, que 

migravam do nordeste brasileiro e de Minas Gerais, sendo eles: o mineiro José Barão, o 

maranhense Olímpio Lira, o cearense Delfino Vanderley, o baiano José Antônio (Preto) e suas  

companheiras sendo respectivamente Naninha, Atacília, Baianinha, Guria, Maria Hotência e 

Francelina. 

Sobre a frondosa Figueira fizeram a primeira refeição, dormindo embaixo da mesma, 

sobre as folhagens do pequizeiro, dando início ao garimpo em Rochedo. A primeira moradia 

foi construída ao lado das grandes rochas (rochedos, daí a origem do nome da cidade) próximos 

ao Rio Aquidauana. 

O baiano José Antônio (Preto), encontrou o primeiro diamante do pequeno garimpo, 

uma belíssima pedra que possuía 16 quilates e brilhava como um tesouro em suas mãos, logo, 

todos começaram a encontrar em suas peneiras e bateias quantidades significativas de 

diamantes, fazendo a notícia se espalhar, dando assim o impulso necessário para que um grande 

número de pessoas começassem a migrar para a região. 

O ano seguinte, 1931, foi marcado pela chegada dos novos garimpeiros, sendo: 

Aparício Menezes Cunha, Severino Mourão Buriti, João Avelino de Souza, Afonso de Araújo 

Passos, Albino Coimbra, João da Silva, José Amâncio de Souza, entre outros que, com suas 

famílias formaram o  primeiro povoado de rochedo, onde moravam em barracões cobertos de 

palha de indaiá, equipados com fogão a lenha, onde se revezavam no preparo da comida. Já 

aqueles que possuíam família moravam em casa de taipa, também cobertas com a palha do 

indaiá, sendo que as melhores, contavam ainda com as paredes barreadas (Figura 2). 
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Figura 2 - Imagens das Primeiras Construções no Garimpo de Rochedo  

 

Fonte: Barbosa (2009). 

 

Com o início da exploração, algumas fazendas da região começaram a ter suas terras 

desapropriadas, como por exemplo a propriedade do Coronel Quito, que teve 1,500 hectares 

desapropriados em função do garimpo. A exploração inicial foi bem-sucedida, várias jazidas 

riquíssimas em diamante foram encontradas, desencadeando assim uma exploração maciça 

dessa gema preciosa. 

O aumento do número de garimpeiros e suas famílias contribuiu com o crescimento 

de Rochedo, que deixou de ser um povoado e tornou-se uma currutela, sendo a mesma 

constituída pelos garimpos de Rochedo, Corguinho, Galo Cru, Baianópolis e Fala Verdade. Na 

cidade instalavam-se os comerciantes, as famílias dos garimpeiros e funcionários do mesmo, o 

que movimentou mais de 5 mil pessoas, que se aventuraram no garimpo, durante os 18 anos 

essa atividade prosperou. 

Os casamentos religioso, batizados e missas, eram realizados duas vezes ao ano nas 

festas de São Sebastião Mártir, em 20 de janeiro e Senhor Bom Jesus da Lapa, em 6 de agosto 

na única igreja da cidade, que foi construída por uma senhora que ficou conhecida como Maria 

da igreja, Maria chegou a Rochedo em 1940 e prometeu que se encontrasse um diamante, 

construiria a igreja para Senhor Bom Jesus da Lapa (padroeiro da cidade), 13 dias após 

encontrar seu diamante, dona Maria cumpriu sua promessa e construiu a igreja. 

O transporte era feito através de uma pinguela que possibilitava a travessia do Rio 

Aquidauana, que era realizada em uma parte do rio em que o leito é mais elevado facilitando a 

locomoção, posteriormente esse transporte passou a utilizar cavalos, carros de boi, caminhões 
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e jardineiras mistas, que serviam tanto para levar os produtos do garimpo, quando pessoas até 

Campo Grande. 

Na época do garimpo tentou-se formar uma associação, para realizar um senso do 

número de garimpeiros presentes em Mato Grosso, solicitados pelo governador do estado, 

porém não foi concretizado, apenas após a divisão do estado surgiu a associação. 

Muito dinheiro foi gerado por esta atividade, porém, muito foi gasto pelos próprios 

garimpeiros nas diversas festas, bares e em um famoso cabaré de Campo Grande, conhecido 

como “Fecha Nunca”. No ano de 1948 a queda nos achados de diamante tornou-se o ponto 

inicial para facilitar a emancipação da região, pois o interesse pela mesma foi substituído por 

outras regiões em que a exploração ainda trazia lucros. 

Em 23 de novembro de 1948 ocorreu a emancipação do distrito de Rochedo, tornando -

o município, deste ano em diante os garimpeiros começaram a abandonar a região em busca de 

outras oportunidades, e os que ficaram, votaram sua atenção a agricultura, pecuária, marcando 

o fim da era do garimpo em Rochedo, como descrito no Diagnóstico Cultural do Município de 

Rochedo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do 

município.  

Esse desenvolvimento rápido foi passageiro. Os meios rudimentares utilizados na 

garimpagem determinaram a queda de produção e estagnação do povoado, agravado 

pelo êxodo de grande parte dos garimpeiros a procura de outras riquezas. Dos que 

ficaram voltaram sua atenção para a agricultura, a pecuária e a extração da madeira, 

como nova possibilidade econômica da povoação, que são as principais atividades 

econômicas do município até os dias atuais . (SEMED, 2014). 

 

Traços da época de diamante do garimpo em Rochedo ainda estão presentes na vida 

dos moradores e na história do município, sua bandeira (Figura 3), por exemplo, carrega nela o 

símbolo de uma atividade que fez surgir a pequena cidade, que mantem viva nas marcas nas 

rochas do rio Aquidauana uma atividade tão marcante e que um dia fez com que o munic íp io 

recebesse o título de “A capital do Diamante”. 
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Figura 3 - Bandeira do Município de Rochedo 

Contendo a Imagem de um Garimpeiro e as Cores 

da Bandeira do Brasil 

 

Fonte: Google Imagens. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O garimpo, bem como outras atividades de exploração extensiva, como por exemplo 

a extração indiscriminada de madeira, são responsáveis por mover grandes massas em busca de 

trabalho e acumulo rápido de capital, porém, são atividades causadoras de grandes impactos 

ambientais, e em sua maioria, alcançam seu ápice rapidamente, contudo, em pouco tempo, 

entram na fase de decadência e estagnação, consequentemente ocasionando seu fim. 

Em Rochedo não foi diferente, uma região onde predominava a criação de bovinos e 

a agricultura, trouxe mais de 3 mil garimpeiros em busca de seus preciosos diamantes, dando 

origem ao pequeno município que se esconde entre os rochedos do rio Aquidauana até os dias 

de hoje, que construiu sua história entre as peneiras que buscavam a mais brilhante de todas as 

pedras, mas que no fim, deixou de presar por tesouros mais importantes, como o meio ambiente 

e seus filhos, que tiveram seus sonhos subjugados pelo fim das pedras preciosas, vendo-se 

obrigados a mudar de atividade, ou até mesmo deixar para trás aquela terra, conservando apenas 

na memória os dias de glória, os dias em que Rochedo brilhou como um verdadeiro diamante. 
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CAPÍTULO 08 

História e Ocupação do Bairro Jaracaty em São Luís, Maranhão 

 

Helone Eloísa Frazão Guimarães Faray 

Carla Letícia Gediel Rivero-Wendt 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tem passado por processo de Transição Demográfica (TD) que resultou no 

envelhecimento populacional. Concomitante a essa TD se intensifica o desenvolvimento 

industrial no país (CUNHA et al., 2014), que atraí para as regiões urbanas polarizadoras do 

processo um contingente cada vez maior de imigrantes. A maioria das cidades não está 

preparada para este tipo de crescimento abrupto.  

Sem infraestrutura adequada e dispondo de recursos insuficientes para o 

enfrentamento das necessidades geradas, o crescimento das cidades se associa à poluição, à 

destruição ambiental, à violência, à baixa renda e ao desemprego, comprometendo a qualidade 

de vida dos que nelas vivem (MOURAIS et al., 2010) 

Quando se coloca em discussão o Estado do Maranhão, uma de carência se revela em 

sua plenitude. Os direitos considerados básicos, como saúde, educação, emprego, moradia, 

entre outros, garantidos pela constituição, não são inteiramente usufruídos pelos cidadãos, o 

que torna o Estado um dos mais pobres e atrasados do País (GOMES et al., 2013; SANTOS; 

MENDES, 2005)  

Em vista das desigualdades sociais que marcam o Estado do Maranhão, o que se busca 

neste trabalho é analisar como o quadro geral apontado se manifesta no contexto na cidade de 

São Luís, em particular no bairro Jaracaty, caracterizado por flagrante precariedade. Mais 

especificamente, o objetivo é o de apreender historicamente o processo de ocupação do bairro 

em referência. 

Jaracaty apresenta sérias limitações relacionadas às condições socioeconômicas ditas 

básicas. Isso quer dizer que o crescimento da população da região se vê prejudicado pelo 

atendimento propiciado pelos serviços de saúde, de educação, de transportes e de habitação. A 

consequência é o extenso comprometimento da qualidade de vida dos moradores. 

 

 



111  

2 METODOLOGIA  

Para apreender o objeto eleito, o levantamento de dados empíricos se realizou por meio 

de visitas in loco. Nessas oportunidades foram ensejadas observações de caráter sistemático. 

Os residentes eram estimulados a falar sobre educação, saúde, segurança e habitação. Em 

seguida, as informações eram registradas em diário de bordo.  Levantamentos de fontes 

secundárias foram realizadas nos sites Google Acadêmico e Scielo, tomando como período de 

interesse os anos compreendidos entre 2005 e 2009. Foram realizadas buscas nos bancos de 

dados referidos por meio de cruzamentos de expressões como condições socioeconômicas no 

Maranhão, planejamento familiar, importância da educação para a sociedade e motivos pelos 

quais jovens ingressam na criminalidade. Dentre 10 artigos encontrados, um referia-se à 

formação histórica do bairro Jaracaty; cinco descreviam suas condições socioeconômicas 

básicas e quatro artigos abordavam aspectos relacionados à saúde da população.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Gomes et al. (2013), ao discutir a expansão da cidade no século XX, afirma que os 

imigrantes pobres se instalaram de forma irregular no seu entorno. Como consequência, 

emergiram grandes problemas na sua infraestrutura. A força de trabalho vinda de outras 

localidades precisava ser treinada enquanto aumentava o desemprego. Políticas públicas 

passaram a ser demandadas. 

O bairro Jaracaty é um exemplo. Localiza-se ao lado da antiga Euromar (Figura 1), 

onde atualmente se encontra o grupo SAGA Renault, e à frente do Shopping São Luís. Este 

bairro surgiu na década de 60. Antes, o local era conhecido como Sítio Novo, e se prestou à 

invasão de imigrantes que não tinham lugar para morar (MOURAIS et al., 2010).  

O bairro se encontra na parte norte da cidade de São Luís, no sentido Centro/Calhau. 

Inicia-se na cabeceira da ponte Bandeira Tribuzi, em meio ao Fórum Sarney Costa e ao Sítio 

Santa Eulália (ou atual Horto Florestal/Parque Ambiental). Limita-se ao norte com o bairro 

Renascença II, ao sul com o espaço rodeado por Manguezal e margeado pelo rio Anil, ao leste 

como o Sítio Santa Eulália e a oeste com a área de manguezais que o separa do bairro São 

Francisco. Situa-se entre as coordenadas geográficas 2° 30’ 29” E 2° 31’ 02” latitude S e 44° 

17’ 33” e 44° 17’ 02” longitude O (W) (MOURAIS, 2010).   
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Figura 1 – Localização do Bairro Jaracaty em São Luís, Maranhão 

 

Fonte: www.google.com.br/maps/place/Jaracaty. 

 

Os primeiros moradores ocuparam o bairro por volta dos anos 60. Eram, em sua maior 

parte, provenientes do interior do Estado do Maranhão, principalmente do município de 

Alcântara. Há relatos históricos que afirmam que, à época, o rio Anil era utilizado como único 

recurso de transporte, realizado por barcos, e que ainda contribuía como fonte de alimento e 

renda para os residentes (MOURAIS, 2010). 

De fato, a ocupação pelos imigrantes foi favorecida por conta da existência de matas 

e manguezais que rodeavam a área. As pessoas que se instalaram no local reagiram como se ele  

não pertencesse a ninguém. A população foi aumentando, mais marcadamente por volta da 

década de 80, momento em que a capital começou a ver praias e bairros próximos do local 

sendo ocupados por imigrantes (MOURAIS, 2010). 

Em decorrência do aumento populacional o acesso ao centro da cidade foi ficando 

congestionado. Fazia-se necessária outra alternativa de escoamento que não a ponte 

Governador José Sarney. Construiu-se, então, a ponte Bandeira Tribuzi, que passou a operar no  

início da década de 1980. Viabilizaram-se novas iniciativas no setor de comércio e serviços na 

região. Podem ser mencionados o novo centro comercial constituído pelo São Luís Shopping e 

o UDI Hospital, ligado à iniciativa privada. Como decorrência, foram gerados empregos e 

houve valorização imobiliária da área (MOURAIS, 2010).  

Ao contrário do que muitos acreditavam, com o tempo as transformações passaram a 

gerar insatisfação nos residentes do bairro Jaracaty. Começou a se objetivar na consciência dos 
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moradores o reconhecimento de que as melhorias no espaço urbano favoreciam somente uma 

parte restrita da sociedade (GOMES et al.., 2013). A expansão da infraestrutura na região 

beneficiava, sobretudo, as empresas capitalistas que ali se instalavam (CUNHA, 2014).    

O bairro Jaracaty foi se moldando em meio às mudanças que impactaram o movimento 

urbano e o ambiente. É o que se procura objetivar na sequência. 

De início deve ser mencionada a frustração dos residentes em relação ao prédio onde 

está sediada a Associação dos Moradores do Bairro Jaracaty. Segundo eles, por estar fechado, 

a Associação vê comprometida a sua função de encaminhamento das reivindicações locais. 

Vários dos pequenos e grandes problemas a serem apresentados tornam-se de difícil resolução 

pela ausência de representação política. O motivo alegado pela presidência da Associação se 

refere a existência de débito ainda não solucionado. Os moradores se manifestam insatisfe itos 

com a presidência, inclusive, e não confiam em sua justificativa. 

O bairro Jaracaty se encontra próximo ao centro da cidade. Segundo informações dos 

moradores deve ter mais de 3.500 habitantes. Vem ocorrendo um aumento sensível da 

criminalidade, resultando em números elevados de óbitos e mudanças dos moradores para 

outras regiões. 

Para Gomes et al. (2013), a criminalidade entra nesse espaço como um fenômeno 

decorrente das discrepâncias sociais. O aumento da violência está relacionado, também, à falta 

de oportunidades aos moradores. 

Recentemente o bairro teve implantada sua rede de esgoto interligando todas as casas. 

Segundo moradores, a construção dessa rede deveu-se aos interesses das empresas construtoras 

de edifícios recentemente implantados próximos da região. Já havia sido iniciado o serviço de 

construção da rede de esgotos, mas, por algum motivo não informado aos moradores, a obra foi 

abandonada. Com isso, mesmo reconhecendo ser uma prática incorreta, os residentes 

continuaram a despejar os dejetos residenciais no mangue.  

A empresa construtora dos edifícios próximos viu vantagem na retomada da obra não 

concluída pelo serviço público, pois beneficiaria seus projetos para a região. Articulando -se 

politicamente, ela motivou a retomada da construção da rede de esgoto do bairro, de forma a 

interligá- la à dos seus edifícios. Ou seja, só foi construída a rede de esgoto quando emergiu a 

necessidade para uma empresa capitalista que operava na área. 

 Segundo Terceiro et al. (2011), os locais habitados de forma irregular desestruturam 

o ambiente. De imediato, as condições sanitárias ficam prejudicadas. A necessidade de 

infraestrutura, portanto, é desejável. Mas, no caso, os moradores reconhecem que o benefíc io 



114  

só foi garantido quando uma grande empresa se mobilizou para atender sua busca por lucros. 

De fato, o saneamento básico na região não foi uma prioridade para o serviço público. 

Outro aspecto observado foi o da segurança. Percebeu-se que, no bairro, as rotas 

policiais só vêm acontecendo em decorrência de violência, crimes, furtos entre outros eventos.  

Um depoimento de moradora, em que pese sua falta de coerência interna e até um 

pouco de ironia, ilustra a frequência da violência no bairro. Para ela, houve declínio nas 

ocorrências por conta dos óbitos que incidiram sobre os integrantes das facções criminosas que 

operam no local. A ausência de segurança tem gerado muito sofrimento aos habitantes. Vítimas 

da ausência de segurança, famílias sofreram o rompimento de seus laços ou foram privadas de 

sua liberdade de ir e vir. 

Quanto à educação, depois de um período de dois anos sem funcionamento, 

recentemente foi reativada a Escola Dr. Paulo Bertoldo. Localizada no centro do bairro, atende 

até a quarta série do ensino fundamental. Contudo, a ausência de continuidade do ensino e de 

outros serviços que incentivem as crianças e os jovens a buscar melhores rumos na vida, é um 

dos fatores que os leva à criminalidade. 

Alguns pais fazem esforços para colocar seus filhos em escolas localizadas no centro 

da cidade. Outros, limitados pelos baixos rendimentos, não conseguem. Sem alternativas, muito 

jovens derivam para a criminalidade. Segundo moradores, nas famílias não é comum a prática 

de diálogo e do aconselhamento com os filhos, o que os deixa sem norte.  

Freitas (2016), afirma que a educação transforma o ser humano em cidadão, com 

capacidade para contribuir ao crescimento da nação. Sua falta torna as pessoas alienadas. A 

ausência da educação faz com que questões como habitação, saúde e qualidade de vida sejam 

fragilizadas, pois, os excluídos não conseguem compreender sua importância no processo de 

crescimento e de desenvolvimento. 

O bairro Jaracaty tem boa parte de suas ruas pavimentadas. As palafitas já se 

encontram em menor número se comparadas com as casas de alvenaria. Está rodeado de 

grandes edifícios e lojas de comércio e serviços, incluindo o Shopping São Luís, 

concessionárias de automóveis e hospital. É expressivo lembrar que, quanto ao hospital, os 

moradores do bairro estão excluídos de seu atendimento.  

Segundo os moradores, suas rendas são muito limitadas, pois decorrentes de trabalhos 

informais. Quem percorre o bairro percebe o seu domínio, através dos anúncios nas precárias 

placas fixadas nas residências. São oferecidos serviços de manicure, de costureira, sorvetes, 

salgadinhos, de salão de beleza, de bares e atividades comerciais de pequeno porte. Observou-

se, também, que existem mulheres que oferecem seus serviços como empregadas domésticas. 
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 Cunha (2014) comenta que esta situação de carência estabiliza as precárias condições 

de existência e afasta, cada vez mais, os benefícios considerados básicos.  

A saúde é outra área bastante precária no bairro Jaracaty. Os moradores falam da 

inexistência de unidade básica de saúde (UBS). A mais próxima fica localizada no bairro São 

Francisco, contramão para efeito de acesso. A ausência de uma unidade básica de saúde 

compromete a geração de indicadores fidedignos a respeito dos principais problemas sanitários 

da região.  

Por força da urbanização do bairro Jaracaty, o perfil das doenças prevalentes também 

se modificou. Um dos motivos se radica na remoção do lixão outrora existente próximo à 

região. 

Em 1999, no local onde se encontrava o lixão, foi construído o atual Shopping São 

Luís. A construção desse empreendimento na área foi alardeada como vantagem por permitir a 

remoção do lixão, o que evitaria uma série de enfermidades infecciosas como cólera, 

esquistossomose, hepatite, entre outras. A segunda vantagem seria a de proporcionar o 

desenvolvimento e a valorização do local (MOURAIS, 2010; TERCEIRO, 2011). Hoje a coleta 

do lixo vem sendo realizada semanalmente no bairro, o que impede os moradores de jogar o 

lixo em qualquer lugar, principalmente no mangue. Com isso, diminuíram os riscos de 

contaminação da alimentação.  

Como decorrência, as crianças que antes eram vítimas de quadros diarreicos, em 

virtude da falta do saneamento básico e da presença do lixo em locais inadequados, já não 

sofrem tão intensamente destes males. Mudaram as moléstias que atingem as crianças. As 

doenças, atualmente, estão mais associadas a causas respiratórias    

Já foi mencionado que a Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro São Francisco, 

tenta dar suporte aos moradores do bairro Jaracaty, mas sem realizar qualquer tipo de ação 

social no local. Nem visitas dos agentes comunitários de saúde ocorrem. Portanto, os serviços 

dessa UBS são prestados somente quando as pessoas a buscam diretamente. A situação se 

agrava, pois, a busca ativa pela unidade de saúde é pouco explorada pelos residentes do bairro 

Jaracaty. 

A saúde dos jovens encontra-se afetada de uma forma bem ampla, pois a adolescência 

se caracteriza como momento de profundas mudanças físicas, psíquicas e comportamenta is. 

Desassistidos pela falta de acompanhamento, ficam mais expostos às influências sociais 

nocivas (RODRIGUES, 2012). 

Os moradores reconhecem que alguns pais estão comprometidos com a criminalidade. 

Se a imagem dos pais é um espelho para os filhos, nestes afirma-se forte tendência para replicar 
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ações delituosas. Esse ciclo vicioso, segundo Rodrigues (2012), resulta da reiteração das 

condições de existência das famílias e, nesse quadro, da impossibilidade de elas oferecerem 

chances de vida melhor aos seus filhos. 

Em meio a essas condições a saúde dos jovens se compromete. São afetados, 

sobretudo, pelo contato com substâncias psicoativas como álcool e outras drogas. Como 

decorrência, tornam-se precoces males como hepatites, má alimentação, câncer, mortalidade 

decorrente de assaltos e de brigas de gangues, entre outros (RODRIGUES, 2012).  

A responsabilidade do Estado pelas condições de vida enfrentadas por esses jovens 

não pode ser minimizada. A autoridades devem ser responsabilizadas pela negligência que 

demonstram na implementação de serviços destinados aos mais carentes. Se o mundo do crime 

espreita os desassistidos, o Estado deve ser cobrado pela omissão ao não ofertar ações de 

integração o que propiciem aos jovens condições dignas de desenvolvimento (RODRIGUES, 

2012). 

As jovens meninas residentes no bairro Jaracaty têm na gravidez precoce forte ameaça. 

Segundo os moradores, as jovens acometidas se situam, sobretudo, na faixa etária entre 15 e 17 

anos. Mas, o problema também é frequente entre as meninas de 13 a 14 anos de idade. Assim, 

a gravidez precoce interrompe em vários aspectos o desenvolvimento de uma jovem. 

Infere-se que a prática de relações sexuais está acontecendo sem orientação. Daí não 

somente a gravidez, mas, também, infecções decorrentes de doenças sexualmente 

transmissíveis, como a aids. Em consequência, outras práticas proliferam, como o aborto. São 

dificuldades que intensificam a tendência de abandono dos estudos (QUEIROGA et al., 2014).  

O acesso aos serviços de saúde para as gestantes é dificultado, pois elas desconhecem 

informações básicas sobre planejamento familiar. Estratégia desenvolvida pelo Ministério da 

Saúde com o intuito de reduzir os números de gravidez indesejada, mortalidade materna e 

abortos, o planejamento familiar é um direito de todos os cidadãos brasileiros, em especial das 

mulheres. Faz-se por intermédio da assistência prestada por um profissional de saúde, quando 

são veiculadas informações sobre métodos contraceptivos e ações preventivas contra as DST. 

Viabilizando acompanhamento periódico e avaliações sistemáticas, ele favorece a construção 

de uma família estável e o exercício consciente da opção por ter filhos ou não (CARDOSO,  

NETO, 2010).  

Segundo os moradores, no local nunca foi realizada qualquer ação para tratar de 

assuntos relacionados à saúde dos jovens. Preocupa o fato, pois a ocorrência da gravidez na 

adolescência, por exemplo, decorre, em grande parte, da desinformação. Sem informação é 

impossível a prevenção, pois até a busca por orientações é algo não cogitado pelas meninas 
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grávidas (QUEIROGA, 2014). O fato é que a saúde da criança e do adolescente está afetada e 

se apresenta como um desafio a ser superado. 

Programas para a estabilização das famílias fazem-se necessários. Muitas delas estão 

envolvidas diretamente com delitos, outras encontram-se desestruturadas, necessidades 

financeiras são permanentes entre elas, daí os relacionamentos problemáticos entre pais e filhos. 

Também os maus hábitos alimentares das famílias se refletem negativamente no 

comportamento da prole. As crianças, ainda em fase de desenvolvimento, incorporam 

automaticamente os maus hábitos alimentares. Para a superação dessa limitação, os pais 

precisariam ser assistidos por programas de educação continuada que veiculassem noções 

básicas de saúde.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho procurou contribuiu para evidenciar as condições socioeconômicas dos 

residentes no bairro Jaracaty. As informações colhidas poderão auxiliar gestores e profissiona is 

da área social para a adoção de medidas protetivas aos moradores, seja pela intervenção visando 

suprimir ou minorar problemas constatados seja pela prevenção.     

A cidade de São Luís passou por um processo de urbanização intenso desde meados 

do século XX. O bairro Jaracaty, reduto de trabalhadores informais, sofreu o impacto das 

mudanças, quando nas proximidades começaram a se instalar grandes empreendimentos no 

setor de comércio e serviços, a exemplo dos shoppings centers e de hospital privado. Mas esse 

processo ocasionou efeitos diferenciados sobre as classes sociais. As empresas capitalistas se 

apropriaram da riqueza por meio dos lucros gerados por suas iniciativas, enquanto os mais 

pobres continuaram submetidos a precárias condições de saúde, educação, segurança e 

habitação 

Reconheça-se que o bairro Jaracaty mudou em função do processo de urbanização da 

cidade de São Luís. Se ocorreram melhoramentos como a instalação da rede de esgotos, outras 

carências permaneceram ou algumas novas surgiram. Daí a alteração do perfil das doenças 

prevalentes no bairro. 

No bairro qualquer visitante testemunha o desamparo dos habitantes em face dos 

serviços de saúde, educação e segurança. Não há projetos em andamento visando beneficiá- los. 

Privados de serviços básicos, o principal responsável pela situação é o setor público. O Estado 

atua com negligência e reforça a perpetuação das precárias condições socioeconômicas vigentes 

no bairro Jaracaty.    
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CAPÍTULO 09 

Nordestinos em Itaporã, Mato Grosso do Sul (1920 - 1970) 

 

Jose Julian Orjuela Sepúlveda 

Gilberto Luiz Alves 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho é sobre os primeiros nordestinos a chegar no município de Itaporã 

no estado de Mato Grosso do Sul (Figura 1), região centro-oeste do Brasil. Objetiva 

analisar o processo de ocupação da região na sua relação com a natureza e o 

desenvolvimento do município entre os anos de 1920 e 1970. 

 

Figura 1 - Reunião para Coletar Assinaturas Pró-Emancipação entre os Pioneiros de 

Patrimônio Novo, Colônia Municipal de Dourados que, em 1953. Passaria a ser 

Legitimado como o Município de Itaporã. Vários Procediam do Nordeste 

 
Fonte: Acervo de Sebastião Batista Pereira. 

 

A análise está baseada na revisão de literatura histórica e científica sobre a região 

no período mencionado, com especial destaque para a obra autobiográfica de Cordeiro 
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(2010), além de entrevistas semiestruturadas realizadas com membros remanescentes das 

primeiras famílias nordestinas que ainda residem em Itaporã (Quadro 1). A abordagem e 

fundamentação teórica está pautada nas categorias universal e singular, conforme Alves 

(2003), e o valor da biodiversidade, segundo Alho (2008) e (2012). 

 

Quadro 1 - Membros remanescentes das primeiras famílias de nordestinos entrevistados 
em itaporã. no total foram 3 horas e 41 minutos de entrevistas entre 16 e 18 de junho de 
2019 

Nº Nome Idade Local de Nascimento Ano da chegada Geração 

1 Paulo Brito 79 São José – Ceará 1960 1º 

2 Aurena Cordeiro 75 São Paulo – SP* 1951 2º 

3 Sebastião Batista 

Pereira 

82 Itaporanga – Paraíba 1961 1º 

4 Maria Feijó 

Garcia 

77 Martinópole – Ceará 1952 2º 

5 Maria Rodrigues 

de Araujo 

84 Acopiara – Ceará 1955 2º 

Fonte: Dados da pesquisa. *Sua família vinha de Exu, Pernambuco. 

 

2 ORIGENS DE ITAPORÃ (1920-1935) 

Em 1923 o governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Celestino Côrrea da 

Costa, delimitou uma área de 50 mil hectares na região sul do estado entre os rios 

Brilhante e Panambi destinada à colonização do território (ITAPORÃ, 2004).  A 

demarcação desse território foi uma estratégia do governo para delimitar o espaço de 

exploração da companhia ervateira Mate Laranjeira. A margem direita do rio Panambi já 

era habitada por índios que até hoje ocupam a região (CARLI, 2005).   

A reserva das terras para colonização seria anexada ao município de Dourados. 

Desde sua criação, em 1935, passaria a ser conhecida como a Colônia Agrícola de 

Dourados (ITAPORÃ, 2004). Enquanto fez parte da colônia, o município que hoje é 

Itaporã era conhecido como Patrimônio Novo e depois Povoado de São José. Situava-se 

a uns 20 km ao norte da Grande Dourados (Figura 2) (CORDEIRO, 2010). Cordeiro 

descreveu o que era a região em 1950, quando de sua chegada:  

 

[...] na época tinha poucas casas..., do Patrimônio Novo para a frente não havia 

estrada, era apenas uma picada cheia de tocos, paus caídos, pois a mata fechada 

fazia um túnel, impossível de penetrar a luz solar” (CORDEIRO, 2010, p. 27).  
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Figura 2 - Localização da Área de Estudo em Relação aos Municípios que Atualmente 

Compõem a Região da Grande Dourados e à Colônia Agrícola Nacional de Dourados 

(CAND) 

 

Fonte: Junior (2009). Adaptação do Autor. 

 

3 MARCHA DOS NORDESTINOS PARA OESTE (1937-1960) – ROTAS 

MIGRATÓRIAS 

Foi a partir de 1937 que a política de colonização e desenvolvimento das regiões 

fronteiriças mais isoladas do país, durante o governo de Getúlio Vargas, causou uma 

migração de nordestinos e outros povos para o Centro-Oeste do Brasil (JUNIOR, 2009). 

Os principais incentivos do governo que levaram a essa movimentação em massa foram 

a distribuição de terras gratuitas, incentivos à produção agrícola e facilidades para o 

transporte desde a região sudeste.  

O movimento dos nordestinos foi quase imediato por serem agricultores em 

terras áridas. A propaganda do governo alardeando a oferta de terras férteis e água 

abundante para trabalhar foi suficiente para que os primeiros homens das famílias 

nordestinas se aventurassem ao o oeste do estado de São Paulo ou então para os estados 

do Centro-Oeste: Goiás e Mato Grosso. Esses pioneiros nordestinos após constatar a 

veracidade da propaganda, buscaram suas famílias para todos juntos, migrarem para as 

regiões escolhidas.  
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As rotas migratórias terrestres costumavam passar por Minas Gerais e São Paulo, 

enquanto as fluviais pelo rio São Francisco e Paraná (Figura 3).  

 

Figura 3 - Rotas Migratórias dos Nordestinos para Chegar 

ao Centro-Oeste Entre 1937 e 1960 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na cidade de São Paulo muitos recebiam passagens gratuitas do governo para 

embarcar em ferrovias ou caminhões que os levassem para o oeste do estado e o Centro-

Oeste. A partir de 1943 com a implementação de várias colônias agrícolas nacionais, 

como a de Dourados, o fluxo para o Centro-Oeste aumentou consideravelmente 

(MENEZES, 2011). 

As primeiras migrações desde o Nordeste tomavam meses para chegar ao 

Sudeste. Eram precárias as condições das vias de acesso no caso do transporte terrestre. 

Muitos viajavam de pau de arara (caminhões com bancos na carroceria que carregavam, 

além de passageiros, todo tipo de mercadorias) por estradas de terra e com famílias 

inteiras que incluíam desde crianças até idosos.  

Dona Maria Feijó Garcia, uma das entrevistadas, relata o que foi a viagem de 

sua família em 1952, quando tinha dez anos, desde Martinópole no Ceará: 
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[...] Meus pais eram mais ou menos de situação..., ele resolveu partir para Mato 

Grosso do Sul porque naquela época o auge era Mato Grosso, que era chamado 

Mato Grosso naquele tempo..., falavam que aqui  a pessoa logo subia de 

situação financeira, porque as terra era fértil, era isso e ganhava até sitio. Meu 

pai vendeu tudo e partimos na maior dificuldade. Minha mãe não aceitou essa 

viagem..., éramos 12 filhos..., partimos em pau de arara..., com mais cinco 

famílias. Não foi fácil essa viagem, mas para criança era um divertimento, mas 

no segundo dia a gente começou cansar e foi cansando, foi cansando. Não era 

uma viagem rápida era devagarosa, chegava em aqueles lugarejos, ali o 

motorista parava, o nordestino tirava suas redes, pedia licença e amarrava..., 

na cidade ou nos subúrbio..., até embaixo do caminhão a gente dormia. 

Crianças ficavam doente. Passava em cidades bonitas. Meu pai falava aqui é a 

estrada de Santos..., e quando o caminhão quebrava? A gente ficava um dia, 

dois dias, três dias numa cidade, as vezes não tinha as peças do caminhão, até 

trazer o mecânico..., tinha a casa dos Emigrantes em São Paulo..., a gente 

comia aquele macarrão gostoso, que a gente com uma fome danada, comia 

batatinha que eu nunca tinha comido na minha vida..., era fila de nordestino, 

os gaúcho já tavam partindo um pouco também. Aí ali a gente comia e 

pernoitava ali, ficava ali. Tudo assim, era do imigrante, ninguém pagava 

nada..., passamos uns dias, partimos no mesmo pau de arara até chegar em 

Andradina-São Paulo e nós já fomos para uma pensão..., o motorista foi e 

chegou em Campo Grande, ai ele veio para Dourados..., foram quase 30 dias ” 

(GARCIA, 2019). 

 

Outro entrevistado, Sebastião Batista Pereira, o “Pandeirista”, cidadão 

Itaporaense titulado pela câmara municipal, fez o relato de uma outra rota por Goiás, 

saindo direto da sua cidade natal Itaporanga aos 19 anos:  

 

[...] Pau de arara, nove dia com nove noite nos gastamo da Paraíba para dentro 

de Goiás. Sai de casa o 6 de julho de 1956, um dia de segunda feira, uma hora 

da tarde. Já fui encaminhado porque nós íamos trabalhar prum patrão lá..., dono 

de fazenda. Fiquei trabalhando lá quase um ano, não gostei. Depois fui pra 

Minas..., do outro lado do rio Canal de São Simão..., Por causa da crise, a seca 

muito brava..., eu sai de casa, da minha terra com 3 anos que não chovia..., a 

gente veio aventurar né? Falavam que era bom, mas a gente não podia ir pelos 

outros, eu fui por mim pra ver e crer pra poder enxergar essa oportunidade de 

localizar para saber como é que é..., serviço braçal, o que vinha a gente 

trabalhava, porque a gente não tinha estudo, então abraça aquilo que vem..., 

gado quase não tinha, era lavoura, arroz, milho e feijão..., vim conhecer café 

aqui em Mato Grosso. Quando eu cheguei aqui vim para Rio Brilhante, nos 

saímos em 45 rapaz solteiro para vir trabalhar aqui..., diz que aqui era muito  

perigoso, um lugar atrasado, casa era tudo coberta de cavaco, mas não, era 

tabinha, mas eles falavam cavaco de pau porque goiano não conhece..., mas 

pra mim aqui Mato Grosso é muito bom, eu convivo aqui desde 1957..., vim 

de pau de arara também, 5 dias. Vim para roçar pasto, não gostavam de pagar, 

queria judiar de peão, fiquei uns 3 meses só..., só mato aquela época, aí nos 

viemos embora aqui pra Lagoa de Ouro pra plantar muda de capim prum 

mineiro, aí eu larguei ele e fui me embora para Dourados, fiquei em uma 

pensão até arruma um serviço, com três dias já apareceu um senhor lá pra 

trabalha, por intermeio desse mineiro, me valorizou, diz que era muito  

trabalhador e tudo mais, ele viu o esforço da gente, aí de lá eu fui pra 

Cristalina..., mexer com café, 30 quilômetro de Dourados, fiquei um ano e 

meio lá. Enjoei de ficar lá..., aí eu vim me embora aqui para Itaporã, cheguei 

dia 8 de janeiro de 1961, um dia de segunda-feira, dez horas do dia..., Ouvi 

falando de Itaporã, Itaporã, falei vou conhecer isso aí, eu era solteiro..., tinha 

muita lavoura, muito serviço, muito café (PEREIRA, 2019). 
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 Talvez a travessia mais diversa, demorada e melhor documentada é a da família 

Cordeiro que veio de Exu, Pernambuco em 1937. Cordeiro (2010), quando tinha sete 

anos, viu sua família decidida a se mudar para São Paulo: 

 

[...] Perguntei ao papai  para onde iríamos, ele assim disse: vamos para o estado 

de São Paulo, porque lá tem terra boa para nós podermos criar a nossa 

família..., Aí nós vimos o momento em que encostou o caminhão pau de arara, 

que levaria a nós e nossas poucas coisas, juntamente com mais 05 (cinco) 

famílias, até a cidade de Petrolina, que era distante dez léguas, cerca de 60 km, 

à beira do rio São Francisco. Chegando à cidade de Petrolina, depois de uma 

viagem de dois dias, ficamos mais três dias no cais do porto aguardando a 

chegada do vapor, que era uma embarcação média, não sendo tão grande, 

quanto um navio, mas navegaríamos rio acima, e esta viagem demorou vinte e 

seis dias até a cidade de Pirapora, que fica na divisa do Estado de Minas Gerais 

e São Paulo. De Pirapora, pegamos o trem de ferro e fomos ate a capital de São 

Paulo, de onde pegamos outro trem com destino à cidade de Presidente 

Prudente-SP. Todas estas viagens e trechos percorridos foram feitos sem custo 

algum aos passageiros, pois tratava de um programa de imigração do Governo  

para transportar nordestinos para o sul do país (CORDEIRO, 2010, p. 14). 
 

A versão de Cordeiro (2010) é corroborada e complementada na entrevista por 

sua irmã caçula, Aurena Cordeiro, nascida no estado de São Paulo e ainda residente em 

Itaporã: 

[...] Eles vieram de Nova Exu, eles  vieram do Pernambuco. Primeiro eles 

vieram para São Paulo. Em 1953 nós chegamos aqui dia 16 de agosto de 1953. 

No ano de 1937 destino a São Paulo. Eles vieram a vapor, meu irmão contava 

que sentavam brincavam no vapor, as perninhas dentro da água brincand o..., 

Minha mãe tinha 5 crianças..., depois pegaram ônibus até chegar em São Paulo. 

De 1937 até, meus país né? Porque Aurenô veio primeiro pra cá, até 1953. Meu 

pai tinha muito interesse de criar gado, lá ele formava café, lá em São Paulo, 

nas fazendas e veio para cá porque tinha muita madeira, pra plantio, pra 

lavoura. Era agricultura, o sonho dele era agricultura e lá o terreno era pouco 

e ele queria mais terra né? Terra boa, gente boa. Nós viemos de caminhão, dia 

e noite. Caminhão GMC, nós viemos encima da carroceria. De lá até aqui 

parece nós levamos 3 dias, entre dia e noite, viajando dia e noite. Não tinha 

asfalto era só areia, terra e areia. Vai muito lento, por isso que demorou demais. 

Saímos da linha sorocabana, aí viemos sentido Porto Epitácio, Bataguassu que 

aí já é Mato Grosso. Atravessamos em Balsa. Eu quase morri quando vi que 

era um monte de água. Medo aquele mundo de água, não dava para enxergar o 

outro lado entendeu? Era o Paranazão. Como eu era pequena baixinha, não 

enxergava o outro lado. Passamos por Dourados, viemos direto para Itaporã. 

Aurenô veio primeiro. Nós chegamos ainda não tinha município, nós 

chegamos em agosto, eu sabia nem a letra F, eu fiz minha primeira série aqui 

já com 11 anos de idade que eu cheguei aqui. Como Aurenô já estava aqui, 

meu pai já tinha vindo aqui comprado uma chácara. Aí foi nós buscar. Ficamos  

10 meses na cidade até construir a casa no sítio. Meu pai pagou para fazer. 

Mudamos para o sitio no mês de junho (CORDEIRO, 2019). 
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4 ATUAÇÃO DURANTE E APÓS A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (1950-

1969) 

Desde antes da implantação das colônias agrícolas, os nordestinos  aos poucos 

já migravam para a região fronteiriça do Sul de Mato Grosso no final do século XIX 

(CENTENO, 2008). O principal motivo era a presença da companhia Mate Laranjeira e 

sua necessidade de força de trabalho barata. Para trabalhar a terra os nordestinos eram 

preferidos em comparação com a força de trabalho paraguaia, dominante e difícil de lidar 

(PEBAYLE; KEOCHLIN, 1981). 

O papel dos nordestinos desde os primórdios sempre foi o de trabalhar a terra. 

Como no agreste do sertão estavam acostumados a trabalhar com recursos escassos, em 

qualquer outra região rendiam muito bem e ganhavam fama de bons trabalhadores 

(CENTENO, 2008).  

Enquanto ocupavam e povoavam a região, seus filhos eram vistos como mão de 

obra potencial. O lavor dos nordestinos no sul de Mato Grosso e Itaporã se resumia ao 

trabalho braçal: derrubar a mata, vender/usar lenha para construir e preparar os campos 

para plantar as primeiras lavouras de arroz, feijão, milho, capim e café (CORDEIRO, 

2010).   

Corrobora esse fato o depoimento de Paulo Brito, outro dos nordestinos 

entrevistados, que chegou na década de 1960 a Itaporã com 20 anos de idade e ainda mora 

na cidade.  

[...]Ninguém sabia o que era trator..., o serviço era puxar uma enxada e formar 

café. Vendia café ensacado, naquele tempo já vinha caminhão, levava 150, 200 

sacos, era o máximo..., e já vendia aqui e em Dourados..., levava 2 dias para 

chegar na beira do rio Paranazão, a balsa levava pro outro lado do rio e iam 

vender o café em São Paulo. Aquilo era uma alegria, aí pegava um dinheirinho. 

O milho plantava na matraquinha..., e feijão também para vender. Aquele 

tempo que plantava feijão não tinha doença em lavoura nenhuma..., aqui geava 

muito. Quando cheguei aqui sem nada... tinha aquelas casa que a nós chamava 

aqui, casa de tabinha, aquelas casas cerradas no cerrotão, no braço, ninguém 

sabia o que era motosserra, aí serrava a tabua, no sitio mesmo fazía as casa, e 

as teia não tinha teia, ninguém sabia fazer, ninguém podia comprar, ai lascava 

uns pau e saia as tabinha..., foi as melhores casa do mundo que inventaram 

naquela época e até hoje, onde tiver madeira daquela que faz essas casa de 

tabinha pode dar chuva de 100 mm que não vem cair uma goteira. Só o que 

pega ela é pregada com prego..., foi aqui que nós aprendemos a fazer essas 

casa, que é aqui que muita madeira de sobra..., madeira de árvore tirada do 

mato chamada tabinha. Aí a gente criava porco, criava tudo. Todo mundo tinha 

um chiqueiro de porco. Quando um vizinho matava um porco saía repartindo 

com todos os outros vizinho, aquilo era uma alegria, o cara chegava sem 

nada..., e fomos fazendo a vida, aí foi quando me acostumei em Itaporã que lá 

no nordeste ninguém fazia isso, lá era cada um pra se e Deus pra nós todos, 

aqui o povo tinha uma união naquele tempo (BRITO, 2019). 
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Brito (2019) lembra bem as dificuldades iniciais do processo de ocupação, antes 

e depois da emancipação de Itaporã em 1953. Não havia estradas e o acesso aos lotes era 

difícil. Tudo era feito na base dos mutirões e a comunidade era bem unida (ITAPORÃ, 

2004). As mulheres, além de trabalharem na roça, assumiam papeis importantes como 

educadoras comunitárias. Algumas chegavam a ser contratadas pelo governo. Foi o caso 

de Maria Serafina, esposa de Cordeiro (2010). 

 

[...] E assim foi confirmado aos nossos vizinhos o convite em ser professora 

dos seus filhos. Eles saíram contentes. O próximo passo seria irmos à 

Dourados, falar com o Prefeito Dr. Nelson de Araújo, uma vez que o 

patrimônio novo estava dentro da colônia agrícola de Dourados, por isso 

território do Município de Dourados. Marcada a data, uma comissão de 

colonos vizinhos nossos juntamente comigo e a Maria, fomos para Dourados 

falar com o Prefeito. Fomos bem recebidos pelo prefeito, que colocado o 

assunto prontamente mostrou disposição em atender, ainda mais quando 

naquele momento um dos membros da comissão apresentou uma lista de 

alunos, e a que família pertencia. O prefeito, assim disse: eu nomeio a 

professora, arrumo as carteiras e vocês dão um jeito no local para ministrar as 

aulas. E explicou ainda que o município não fosse ter condições de construir 

escolas nem para a nossa localidade, nem em outros lugares, naquele momento. 

Todos que ali estavam agradeceram o prefeito, e disseram: se o senhor já nos 

contrata a professora e arrumam às carteiras o resto pode ter certeza que nós 

daremos um jeito. E assim foi feito. A empreitada estava com a Maria e 

comigo, pois os pais queriam urgência para mandar seus filhos aprender, 

muitos deles já com doze anos de idade, enfim, como diz: sobrou pra nós. A 

nossa casa no sitio era pequena, então fizemos um mutirão e construímos um 

terreiro de chão batido, muito bem aplainado, armamos uma cobertura de 

folhas de coqueiro para enfrentar o sol, ali distribuímos todas as carteiras, só 

tinha um problema: se chovesse todos tinham que correr para dentro da nossa 

casa, e abrigava todos. E aí: se chovia lá fora, dentro da nossa casa chovia 

meninos e meninas de tantos que eram e ocupavam todos  os cantos. Enfim 

estavam iniciadas as aulas. A Maria estava muito contente em ver alunos filhos 

dos vizinhos ali, mas começaram a vir alguns de mais longe e até de fazendas 

distante procuravam. A dedicação ao ensino era dada com muito carinho, 

responsabilidade e esforço. Todos que estavam ali faziam um esforço enorme 

para vir e ali estar. Muitos vindos a pé, outros a cavalo, enfim cada qual dava 

o seu jeito (CORDEIRO, 2010, p. 36-37). 

 

 

Mulheres nordestinas e suas descendentes continuaram esse legado na área de 

educação no município.  

Cordeiro (2010) se envolveria desde sua chegada, em 1950, no processo de 

emancipação de Itaporã (1953). Teve como animador um tio que morava em Dourados. 

Envolveu-se progressivamente com a vida política do Município. Até que em 1959 

chegou ao seu primeiro mandato como prefeito, que se estendeu até 1962. Na década de 

70 faria um segundo mandato e seu primogênito trilharia os mesmo caminho anos depois.  
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5 CHEGADA DA SOJA (1970) 

No final da década de 1960 o governo brasileiro assumiu nova postura de 

desenvolvimento, associada ao “milagre económico”, que repercutiria em grandes 

mudanças ambientais e sociais no espaço/território e nas dinâmicas de trabalho na região 

da Grande Dourados (PEREIRA e COELHO, 2010). 

Influenciado por oligopólios transacionais, devido à alta demanda dos europeus 

por soja, o governo brasileiro decidiu industrializar o campo sendo o Centro-Oeste alvo 

das principais iniciativas dessa monocultura para exportação (JUNIOR, 2009). Este 

processo trouxe grandes inovações tecnológicas (maquinaria de produção agrícola) e 

infraestrutura (estradas, iluminação) para Itaporã superando grandes obstáculos para o 

escoamento da produção ao resto do país. Também mudou drasticamente a paisagem, 

decorrente das grandes perdas na biodiversidade regional, e ocasionou uma onda de 

desapropriação de pequenos agricultores, a desvalorização da força de trabalho, e um 

grande êxodo rural para as cidades. 

Relatos de vida como os de Dona Maria Rodrigues de Araujo, nordestina de 

Acopiara no Ceará, que chegou em Itaporã no meio da década de 1950, ilustram bem esse 

processo:  

[...] acontece que chegou aqui, papai não deixou nós voltar porque foi o ano 

que teve uma seca muito grande aqui. Assim, uma geada matou o café todinho, 

seca de geada, aí papai não deixou nos voltar, aí fui trabalhar arrancar café, 

nesse tempo plantavam trigo aqui..., o trigo assim, porque a mata não pegava, 

o que a gente aproveitava..., acabaram com o trigo, não plantaram mais trigo, 

plantaram só soja e pra cana..., fui trabalhar um homem lá..., um homem muito  

rico, dono de... vende moto, ele é rico..., aí eles, papai conhecia muito eles, ele 

que sempre interrogou com papai, comprou um sitio lá perto de Santa 

Teresinha pra um posto de café e botou nós lá como donos, nós só não éramos 

donos para vender. Passamos 6 anos lá, aí meu filho morreu afogado, meu  

marido só tinha ele pra trabalhar, ficou impressionado assim que ele ia 

trabalhar sozinho lá onde meu filho morreu afogado, aí nos viemos pra essa 

casinha aí..., em Pedra Bonita (ARAUJO, 2019). 
 

 Garcia (2019) também relata um processo parecido relacionado à sua família: 

 
[...]a maioria dos meus irmãos ficou na roça mesmo, trabalhando na roça junto 

com meu pai, foram poucos que quiseram estudar, sabe? Eu tenho duas irmãs  

formada em faculdade, só as que quiseram e o resto só primaria..., eles não 

quiseram gostaram mais de ficar na roça..., o sítio era muito grande né? Sitio  

era colônia. Tem um a escola onde eu estudei onde hoje é o lote São Francisco, 

chegou a 600 alunos. O qué que aconteceu? Fechou a escola porque não tinha 

mais aluno. O êxodo rural foi muito grande..., os anos 67, 68, 69, foi 

diminuindo, diminuindo, quando chegou pra frente um pouquinho precisou 

fechar a escola..., o povo procurando a cidade. Por que? A tecnologia subiu, a 

maquinaria, a mão de obra foi acabando. Veja bem, para você colher, fazer 

uma colheita de arroz você ocupava as vezes 10 homens, uns cortando outros 

apilhando, outros batendo e tal, quando veio a máquina ela fazia em 3 horas 
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todo o serviço ou menos. Aí a mão de obra, o homem, ficou parado. O qué que 

procuro? Procuro a cidade...,  para levar os filhos pra estudar. A maquina veio 

limpando tudo, pondo o feijão, arroz e já jogando tudo..., muitos foram pra 

pecuária, aí já transformou tudo, já tinha começado aí se dedicou mais a isso..., 

se dedicaram a plantar capim..., hoje se você ver o sitio do meu pai não tem 

uma caça, só planta soja., ah sim! Aí veio o auge da soja..., começou depois 

dessa queimação do café que acabou..., no começo foi pouco, foi de pouco, 

chegaram até plantar sabe o que? hortelã, mas não deu resultado..., o trigo: não 

deu. Porque? O clima. Também foi colhido o trigo, até bastante, mas o clima 

o trigo não se adaptou bem. Era quente, o trigo não foi pra frente. Algodão 

também, teve bastante sitio..., o pequeno agricultor foi vendendo. Porque? Ele 

não tinha condições. Ele plantava soja, muito bem plantava. Quando era na 

época da colheita, cadê a máquina? Porque o que tinha máquina ele queria 

colher o dele primeiro né? aí se sobrasse um tempo ele ia para aquele pobre. O 

pobre foi caindo, foi perdendo..., foi vendendo o sitio. Hoje ficou na mão dos 

poderosos. A maior parte do agricultor hoje é aquele homem que tem 

dinheiro..., porque assim esparramou, uns foram pra São Paulo, outros p ra tal 

lugar, outros pra tal outro. Foi assim a família distribuiu né? 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ocupação do que hoje é o Município de Itaporã se deu pela necessidade de 

força de trabalho para desenvolver a região. Os nordestinos foram atraídos pela oferta de 

terras férteis e incentivos do governo.  

A migração até o antigo sul de Mato Grosso podia levar de meses a décadas. 

Práticas culturais nordestinas ficaram pelo caminho, pois muitos dos que chegaram e se 

fixaram em Itaporã eram muito novos. 

A relação dos nordestinos com os benefícios providos pela natureza em Itaporã 

sempre foi mediada pelo extrativismo. Sustentaram-se nas primeiras décadas, quando 

ocuparam a região, com a extração de lenha, a caça, a pesca e a agricultura. No começo, 

a falta de conhecimento sobre as dinâmicas ambientais da região inviabilizou a 

produtividade econômica de culturas agrícolas como a do café, trigo e hortelã. O trabalho 

braçal alterou a paisagem e criou condições propícias para a entrada de monoculturas. 

Inovações impactaram a economia do município de Itaporã, mas também os ecossistemas 

locais.  

A acumulação de capital e a presença de nordestinos no município esteve 

atrelada às dinâmicas de ocupação ditadas pelas políticas governo brasileiro. Famílias 

como a Cordeiro e a de Maria Feijó conseguiram patrimónios e propriedades após sua 

migração para o sul do Mato Grosso. Acumularam capital em escala limitada e 

investiram, na medida do possível, para sair do padrão de trabalho braçal e se envolver 

na vida pública do município. Mesmo assim, esse processo não impediu que, em 

decorrência da inovação tecnológica no campo, os nordestinos se dispersassem para 
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outras regiões do país. Restam poucas famílias nordestinas em Itaporã atualmente. Dos 

Cordeiro, por exemplo, talvez a família nordestina mais influente de Itaporã, hoje só 

vivem no município Aurena e suas filhas. 
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CAPÍTULO 10 

O Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO), da Uniderp, Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul (2005-2020) 

 

Taner Douglas Alves Bitencourt 

José Francisco dos Reis Neto 

Marcos Barbosa Ferreira 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo é sobre as origens do Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO), da 

Uniderp e sua trajetória como importante centro de pesquisa para certificação da raça de ovino 

pantaneiro e sua contribuição técnico-científica para o desenvolvimento da criação de ovinos 

em Mato Grosso do Sul. O objetivo foi analisar o papel do Centro Tecnológico de Ovinocultura 

(CTO) como centro de ciência e tecnologia e como incentivador da criação de ovinos 

pantaneiros como atividade pecuária sustentável ao produtor rural. 

A metodologia utilizada foi pesquisa documental no acervo da Fundação Manoel de 

Barros com revisão de literatura, classificação, ordenação e análise dos registros existentes, 

além de entrevista com o Sr. Marcos Henrique Marques, Diretor Administrativo da Fundação 

Manoel de Barros. Também foi utilizada a base de dados secundários do Centro Tecnológico 

de Ovinocultura com leitura e revisão das informações que compõe o projeto temático e seu 

histórico de atividades, além de visita in loco a Fazenda Escola Três Barras. 

A Universidade Anhanguera Uniderp tem origem em 1974, como CESUP (Centro de 

Ensino Superior de Campo Grande) e, em 1996, foi credenciada como UNIDERP – 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, caracterizando a sua 

vocação para as ciências ambientais e agrárias. Nesse contexto, possui entre seus Cursos de 

Graduação, a Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, Agronomia e Medicina Veterinár ia. 

Seus programas de Pós Graduação Stricto Sensu acompanham essa vocação e tem em seu 

portfólio um Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial e um Programa de 

Mestrado e Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Com este propósito, 

se fez necessário contar com uma Fazenda Escola, para desenvolver e apoiar suas atividades 

acadêmicas. 
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Inaugurada no ano de 2000, com uma área de 262,8 hectares, a Fazenda Escola Três 

Barras é um órgão suplementar da UNIDERP que tem o objetivo de servir como campo de 

produção, dando apoio às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas 

pela Instituição, bem como por suas respectivas parceiras. 

O Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO) utiliza a Fazenda Três Barras como 

campo de produção para trabalhos técnico científicos e abriga o rebanho de ovinos pantaneiros 

que dão origem aos trabalhos realizados. Com uma área de 103,4 ha, o Centro Tecnológico de 

Ovinocultura – CTO, está localizado na Fazenda Escola Três Barras da UNIDERP, em Campo 

Grande, MS, nas coordenadas geográficas S 20°26’34” O 54°38’47”. Na Figura 1, apresenta -

se a área ocupada pelo CTO, na Fazenda Escola Três Barras, da Uniderp.  

 

Figura 1 - Localização Do Cto Na Planta Da Fazenda Escola Três Barras. 

A. Área Retiro 1 (Pasto + Casa + Poço + Tanque); B. Área Rotacionado 1 

(Cto = 30,096 Ha); C. Área Rotacionada 2 (13,521 Ha); D. Área 

Rotacionada 3 (17,76 Ha) 

 

Fonte: Acervo da Fazenda Escola. 
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Este capítulo descreverá o CTO, iniciando na descrição da origem da criação de ovinos 

na colonização da América Espanhola e na ocupação do território que compreende o Bioma 

Pantanal, até os dias atuais com as pesquisas que estão em andamento e  sua relevância no 

repasse técnico ao produtor rural e no desenvolvimento da ovinocultura no estado do Mato 

Grosso do Sul. 

 

2 AS ORIGENS DO OVINO PANTANEIRO (COLONIZAÇÃO-2005) 

Durante o processo de colonização do Brasil, por volta do ano de 1568 foram 

introduzidas diversas criações de animais domésticos utilizados para produção de alimentos, 

dentre elas ovinos (Ovis aries) na região do Pantanal pelos espanhóis (QUELL, 1972). 

Por cinco séculos, esses animais se multiplicaram, com a mínima interferência do 

homem, sendo fortemente influenciados pelo processo de seleção natural, adquirindo 

características adaptativas e de produção para as diversas regiões do país, ficando conhecidos 

como raças “locais”, “crioulas” ou naturalizadas (EGITO et al., 2002; COSTA et al., 2013). 

Na região Chaquenha/Pantanal isso também ocorreu, sendo relatada a primeira 

introdução de ovinos no ano de 1550, quando Nufrio Chaves, retornando do Peru, trouxe as 

primeiras ovelhas e cabras, originando a criação de ovinos e caprinos. Entre outros nobres 

espanhóis e portugueses, vieram também Scipión de Goes e Vicente de Goes, que trouxeram 

sete vacas e um touro, originando a criação de bovinos. O pequeno plantel recebeu logo após 

uma contribuição substancial. Juan Ortiz de Zárate, fazendeiro poderoso no Alto Peru, então 

nomeado governador do Paraguai, prometeu introduzir naquela província grande número de 

gado, rebanhos de cavalos, ovelhas e cabras. Felipe Cáceres foi encarregado de trazê-los e o fez 

em 1568, por Santa Cruz e Alto Paraguay (QUELL, 1972). A figura 2 apresenta a rota de 

entrada dos rebanhos pela américa espanhola, através das bacias transfronteiriças dos rios 

Paraguai e Apa. 
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Figura 2 - Pantanal Dentro do Contexto das Bacias Transfronteiriças 

dos Rios Paraguay e Apa. 

 

Fonte: Adaptado de ANA et al. (2003) e ANA et al. (2005). 

 

O bioma Pantanal é considerado a maior planície sedimentar inundável do mundo, 

ocupando grande parte do Centro-Oeste, localiza-se a noroeste de Mato Grosso do Sul, que 

possui 64,64 % da bacia pantaneira, e ao sul do Mato Grosso, que possui 35,36% (SILVA e 

ABDON, 1998). Devido a sua diversidade e beleza cênica, o pantanal foi elevado a Patrimônio 

Natural Mundial e Reserva da Biosfera pela UNESCO, em 2000.  

Nesse bioma, mesmo explorado nos idos do descobrimento, as características 

intrínsecas dificultavam os intercâmbios, fazendo com que os primeiros habitantes 

desenvolvessem autossuficiência na produção de alimentos. Os rebanhos insulados adaptaram-

se a condições locais, propiciando populações que evoluíram para raças, como o Cavalo e o 

Bovino Pantaneiro ou Tucura. Neste contexto a Ovelha pantaneira é exemplo de animal 

adaptado mantido como fonte de alimentação e produção de lã. 

Ao longo dos anos esses animais sofreram pressão do ambiente para se reproduzirem 

e deixarem descendentes em um ambiente desafiador. Assim, o rebanho nativo é um recurso 

genético animal adaptado às características da região (GOMES et al., 2007; COSTA et al., 

2013). 

Tanto os machos como as fêmeas são precoces sexualmente e não possuem 

sazonalidade reprodutiva, observando-se o nascimento de cordeiros ao longo de todo o ano 

(VARGAS et al., 2011). Além disso, é notória a resistência à umidade, sendo que raramente 
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observa-se a podridão dos cascos, enfermidade comum em ovinos e caprinos, nesses animais 

(FERREIRA et al., 2012). 

Em 2005 foi iniciado um estudo exploratório, por pesquisadores da Universidade 

Anhanguera-UNIDERP, Fundação Manoel de Barros (FMB) e Embrapa, dando origem aos 

Programa Troca-Troca de Ovinos e Repasto, com o objetivo de viabilizar investimentos 

diversos, visando a estruturação do empreendimento para ensino, pesquisa, extensão e 

implantação de programa de fornecimento de matrizes de ovinos para agricultores familiares e 

associações de produtores. 

 

3 PROGRAMAS TROCA DE OVINOS E REPASTO (2005-2016) DO CTO 

A partir de outubro de 2005, a Fazenda Escola Três Barras passou a abrigar o Centro 

Tecnológico em Ovinocultura, visando a estruturação do empreendimento para ensino, 

pesquisa, extensão e implantação de programa de fornecimento de matrizes de ovinos para 

agricultores familiares e associações de produtores. 

De acordo com o Projeto do Centro Tecnológico de Ovinocultura proposto pela 

Fundação Manoel de Barros em 02 de dezembro de 2005, o CTO nasceu fundamentado em dois 

Programas: Troca de Ovinos e Repasto. Com um investimento inicial de R$ 374.816,00 

(trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais) e com o seguinte objetivo geral: 

 

Promover ações para dar suporte às atividades de pesquisa, ensino e extensão, tendo 

como foco a criação de ovinos, recuperação, implantação e utilização racional de 

pastagens. 

 

A proposta pretendia também recuperar parte das pastagens existentes que se 

encontravam em processo de degradação em função do tempo e das formas de utilização, 

situação comum a muitas propriedades da região e do Estado, utilizando técnicas de 

recuperação e a subdivisão delas com a instalação de cercas elétricas e disponibilização de água 

para os animais. Tinha também como objeto, a aquisição de animais e de máquinas e 

equipamentos capazes de viabilizar um sistema de alimentação animal mais dinâmico e eficaz.  

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

- Capacitar e estimular, por intermédio do Programa Troca-Troca de Ovinos, pequenos 

produtores da região de Campo Grande e municípios vizinhos; 

-  Gerar e difundir tecnologias para a recuperação de pastagens degradadas e utilização 

de manejo rotacionado para ovinos, visando o uso racional dos recursos naturais e econômicos 

disponíveis; 
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- Propiciar novas alternativas de renda para as famílias beneficiadas; 

- Propiciar a criação de novos laboratórios de ensino para professores, acadêmicos e 

profissionais envolvidos com o agronegócio. 

As atividades propostas do Programa Troca-Troca de Ovelhas tinham como objetivo 

estimular, acompanhar e capacitar pequenos produtores da Região de Campo Grande e 

municípios vizinhos na criação de ovinos. Dar as famílias uma alternativa de renda e para as 

que já trabalham com ovinos uma maior rentabilidade através de um aumento de produtividade. 

Complementava-se como uma metodologia proposta de selecionar produtores da Região de 

Campo Grande e municípios vizinhos. Estes produtores receberam de 10 a 20 borregas cada 

um, os animais foram oriundos de um rebanho de 300 matrizes criadas na Fazenda Escola Três 

Barras da UNIDERP. 

 

Figura 3 - Rebanho De Ovinos Pantaneiros 

 

Fonte: Acervo Universidade Anhanguera-UNIDERP. 

 

Os animais repassados para os produtores deviam ser cedidos em comodato e poderiam 

ser adquiridos pelos beneficiários mediante o pagamento com matrizes ou machos, oriundos do 

próprio plantel, em condições a serem estabelecidas por ocasião da regulamentação do 

programa em comum acordo com a SEPROTUR. 

As fêmeas recebidas foram incorporadas ao programa e redistribuídas a outros 

beneficiários, formando assim uma cadeia de progressão geométrica que deveria atender cerca 

de 100 produtores nos primeiros quatro anos do programa com a distribuição de 

aproximadamente 1000 animais.  

Os resultados esperados do Programa Troca-Troca de Ovelhas eram: 
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- Os produtores beneficiários serviriam como exemplos e multiplicadores das 

informações técnicas repassadas; 

- Proporcionar a diversificação da renda de pequenos produtores; 

- Melhoramento genético e técnico dos rebanhos da região; 

- Fomento da atividade de ovinocultura entre agricultores familiares da região de 

Campo Grande – MS; 

- Capacitação de técnicos e futuros profissionais das áreas de Agronomia e Medicina 

Veterinária; 

- Visualização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e do Centro Tecnológico 

de Ovinocultura como instrumentos de fomento, geração e difusão de tecnologias para a 

ovinocultura;  

- Atendimento de cerca de 100 produtores nos primeiros quatro anos do programa; 

- Distribuição de aproximadamente 1000 matrizes nos primeiros cinco anos do 

programa. 

Ao longo do tempo o Centro Tecnológico de Ovinos firmou diversas parcerias, 

convênios e termos de cooperação, destacamos os abaixo relacionados: 

- 30 de Novembro de 2005: Concluída proposta da FMB de projeto envolvendo a 

Secretaria de Estado de Produção e Turismo de Mato Grosso do Sul – SEPROTUR, UNIDERP 

, com o tema “Troca de Ovinos” e “Repasto” “Uma Parceria Público – Privada”, com o 

objetivo de viabilizar investimentos diversos, visando a estruturação do empreendimento para 

ensino, pesquisa, extensão e implantação de programa de fornecimento de matrizes de ovinos 

para agricultores familiares e associações de produtores (troca - troca). A proposta apresentou 

um total de investimento financeiros no valor de R$ 374.816,00 (trezentos e setenta e quatro 

mil, oitocentos e dezesseis reais).  

- 05 de Dezembro de 2005: Firmado Termo de Cooperação Mútua entre o Centro de 

Ensino Superior de Campo Grande, mantenedor da UNIDERP e a Fundação Manoel de Barros, 

com o objetivo, entre outros, de estabelecer parceria para o desenvolvimento de programa de 

criação, seleção e distribuição de matrizes de ovinos, visando o fomento da ovinocultura  

entre criadores do estado de Mato Grosso do Sul. Entre as obrigações das partes, firmaram que 

a UNIDERP, de permitir e disponibilizar as instalações do Centro Tecnologia de Ovinos e ceder 

em comodato área de pastagens e a FMB de estabelecer parcerias e convênios para viabilizar 

os objetos definidos para o custeio das despesas relativas as atividades.  



 138 

- 05 de Dezembro de 2005: Firmado Contrato Particular de Comodato e Cedência  

de área de 204,00 ha e 6.770m2 (duzentos e quatro hectares e seis mil setecentos e setenta 

metros quadrados na Fazenda Escola Três Barras, entre o Centro de Ensino Superior de Campo 

Grande, mantenedor da UNIDERP e a Fundação Manoel de Barros, , destinado, entre outros 

objetivos, o de promover o desenvolvimento de  parceria da UNIDERP com terceiros  

visando o estudo, extensão e pesquisa de questões ambientais de interesse científico e do 

processo de desenvolvimento regional.  

- 10 de maio de 2006: Firmado o Convênio de Cooperação Técnica e Finance ira  

entre o Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado da Produção e do 

Turismo – SEPROTUR e a Fundação Manoel de Barros, com objetivo de apoio financeiro e a 

integração de esforços entre os partícipes, para execução e implementação do Centro 

Tecnológico de Ovinocultura por meio do Programa Troca de Ovinos, com o objetivo de 

fomentar a produção de ovinos, estimular, acompanhar e capacitar pequenos produtores da 

Região de Campo Grande e municípios vizinhos na criação de ovinos, tendo como local de 

execução nas instalações da Fazenda Escola Três Barras, cedida em comodato a FMB. O valor 

global orçado para execução do Convênio firmado foi de R$ 375.216,00, disponibilizados em 

conta bancária específica em nome da FMB, utilizados para investimentos diversos , tais 

como, aquisição de equipamentos, entre eles Ultra Som, distribuidor de Adubos e fertilizantes 

e Trator Agrícola; execução de benfeitorias, entre elas, aquisição de postes, telas, boias, 

bebedouros e contratação de mão de obra (construção de cercas, porteiras, colchetes, etc.); 

aquisição de 300 matrizes de ovinos; e reforma e recuperação de pastagens.  

- 16 de dezembro de 2010: Firmado Termo de Cooperação Mutua entre A 

Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, a Universidade Anhanguera-Uniderp, o 

Estado de Mato Grosso do Sul (SEPROTUR) e a Fundação Manoel de Barros, visando 

colaborar na implementação do Projeto Troca de Ovinos, parte do Projeto principal intitulado 

“Caracterização e bases para o melhoramento genético de ovinos naturalizados do pantanal” de 

autoria da UFGD, com a cedência em comodato, por parte da FMB, de 79 ovelhas.  

- 18 de agosto de 2011: Firmado o Termo Provisório de Baixa de Reserva de 

Domínio, em face do término da vigência do Convênio de Cooperação Técnica e Finance ira 

entre o Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado da Produção e do 

Turismo – SEPROTUR e a Fundação Manoel de Barros, com o objetivo de baixa provisória de 

reserva de domínio, em favor da Fundação Manoel de Barros, com duração de 6 anos, com 

obrigações acessórias de relatórios e citação do Governo do Estado como parceira do projeto, 

cumpridas pela FMB.  
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- 13 de maio de 2016: A pedido do Diretor Administrativo da FMB, Marcos Henrique 

à Gerência Administrativa da Uniderp e com a anuência da Reitoria da Uniderp, foi criada a 

Comissão Troca de Ovinos, para que juntos pudessem discutir e deliberar novas estratégias 

do projeto, composta por membros da FMB e colaboradores da Uniderp Matriz e Agrárias.  

A partir da análise dos resultados, quantitativos e qualitativos sociais do Projeto Troca 

de Ovinos, por meio do histórico do Projeto e com a promoção e participação em reuniões no  

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (24.05.2016), núcleo de pequenos produtores de 

Taquarussu - MS (07.06.2016) e com o pesquisador Prof. Dr. Fernando Miranda (08.06.2016), 

sempre acompanhadas com a presença de no mínimo dois membros da Comissão, conforme 

listas de presenças e também verificando que o interesse da UNIDERP está relacionado mais 

pesquisa e ensino, o Diretor Administrativo da FMB, Marcos Henrique, propôs a finalização 

do Projeto Troca de Ovinos e a criação do Programa de Desenvolvimento da Ovinocultura em 

MS, que buscará manter o principal foco, a Pesquisa e Ensino, bem como a promoção da 

Assistência Social, pelas capacitações aos pequenos produtores e seu núcleo familiar, que após 

deliberação, foi aprovada pela Comissão (29.06.2016). Vale ressaltar que o Programa de 

Desenvolvimento da Ovinocultura em MS, proposto, tem o fim de equilibrar o interesse das 

instituições envolvidas, com ações que justifiquem a manutenção do Programa e as proposições 

de apoio financeiro aos órgãos competentes, por meio de projetos e emendas. 

 

4 NOVO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO (2016-2018) 

Com esse novo direcionamento estratégico, o Centro Tecnológico de Ovinocultura 

reconfigurou sua forma de atuação e continuou como base importante para o desenvolvimento 

de diversas pesquisas sobre a criação e reconhecimento da raça de ovinos Pantaneiros (LAMAS, 

2016; MARQUES, 2016). No Relatório de Atividades do Programa de Desenvolvimento de 

Ovinos em Mato Grosso do Sul (PDOMS) de 2018, o Prof. Dr. Marcos Barbosa Ferreira, emitiu 

parecer técnico sobre as atividades desenvolvidas no Centro Tecnológico de Ovinocultura 

(Anexo I), propondo a necessidade premente de dar condições de melhorias na produção técnica 

dos ovinos no Mato Grosso do Sul. Um breve relato cronológico das atividades do CTO é 

apresentado na sequência.  

22.08.2016 - Firmado Termo de Cooperação Mútua entre a Fundação Educaciona l 

de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste, FUNPESG, a 

Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, a Universidade Anhanguera-Uniderp, o Estado 

de Mato Grosso do Sul (SEPAF) e a Fundação Manoel de Barros, visando colaborar na 
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implementação do Programa de Desenvolvimento da Ovinocultura em MS, com a 

cedência em comodato a FUNPESG, de 31 ovinos (30 ovelhas e 1 carneiro).  

13.09.2016 – A Fundação Manoel de Barros finalizou e recebeu a aprovação do 

processo de Emenda Parlamentar para aquisição de uma Ordenhadeira fixa com 6 conjuntos 

para ovelhas, no valor de 13.400,00 para apoiar na promoção da Pesquisa, Ensino e Extensão 

da UNIDERP envolvendo os pequenos produtores. O equipamento será lotado no CTO. 

13.09.2016 – A Fundação Manoel de Barros finalizou e recebeu a aprovação do 

processo de Emenda Parlamentar para aquisição de uma Semeadeira/plantadeira e 

distribuidora de adubos, no valor de 17.000,00 para apoiar na promoção da Pesquisa, Ensino 

e Extensão da UNIDERP envolvendo os pequenos produtores. O equipamento será lotado no 

CTO. 

2016 - 2019, ocorreram a aprovação de proposta de projeto de capacitação de pequenos 

produtores, com a aquisição de uma semeadeira/colheitadeira e uma ordenhadeira de ovelhas. 

Assim no final de 2018 e início de 2019, realizaram as primeiras capacitações do projeto 

2006 - 2019 – Durante este período foram entregues 225 animais para cerca 15 

famílias, tendo em vista que o projeto Troca de Ovinos consistia na entrega, a cada produtor, 

em comodato, de 15 ovelhas prenhes, que seriam criadas seguindo o plano de manejo orientado 

e fornecido no CTO e pela assistência técnica dos parceiros nas propriedades. Ao fim de três 

anos, cada produtor deveria devolver ao projeto 15 ovelhas prenhes, que selecionadas, 

atenderiam a criação de um plantel para atendimento a novos produtores. A evolução do 

rebanho e a criação de um novo plantel não ocorreram tendo como principal gargalo o apoio 

técnico, pois a AGRAER, Órgão parceiro, responsável na época não efetivou a ação de 

assistência técnica e a UNIDERP não conseguiu manter um calendário de visitas aos criatórios. 

Assim sem monitoramento e avaliação efetiva, uma parte dos pequenos produtores beneficiados 

desviou do objetivo do projeto.  

2010 – 2019 - outras ações foram implementadas, tais como a entrega de ovinos no 

Assentamento Conquista no munícipio de Campo Grande, o apoio na festa do Ovino Pantaneiro 

envolvendo criadores do mesmo Assentamento, entrega para pesquisa de ovinos a UFGD 

(Dourados) e FUNPESG (São Gabriel do Oeste).  

Em vista da premente necessidade de dar condições de melhoria na produção técnica 

dos ovinos no Mato Grosso do Sul, o Projeto Troca de Ovinos, agora, Programa de 

Desenvolvimento da Ovinocultura em MS,  visa o treinamento de produtores e candidatos a 

produtores com vistas à gestão da produção rural. Tal objetivo já fazia parte do escopo origina l 
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da proposta, além do fornecimento de uma quantidade de ovelhas prenhes para o início das 

atividades por aqueles que estivessem aderindo ao projeto e não possuíam rebanho. 

Com o desenvolver do projeto notou-se que, ao invés de se fornecerem as ovelhas, a 

maior necessidade dos produtores recaia no conhecimento técnico, uma vez que, na devolução 

do rebanho, observando-se a grande involução do rebanho, o que começou a comprometer o 

próprio estoque original do CTO cuja responsabilidade é, também, a manutenção e melhoria do 

ovino pantaneiro com vistas à criação da raça local. Portanto, optou-se por manter e ampliar o 

programa de treinamento e capacitação e finalizar o programa de concessão de animais na forma 

de comodato. 

Nesse cenário, o projeto ainda manteve seus objetivos iniciais de propiciar, por meio 

de informação, às famílias acompanhadas no programa, alternativa de renda e, para as que já 

trabalham com ovinos, maior rentabilidade por meio de aumento de produtividade; difund ir 

tecnologias já validadas para recuperação de pastagens degradadas e utilização de manejo 

rotacionado para ovinos, visando o uso racional dos recursos naturais e econômicos disponíve is. 

Acrescentou-se também, conforme a demanda dos produtores, incentivar o associativismo e 

com isto a venda em conjunto da produção de maneira organizada e justa em todos os setores 

da cadeia. O intuito era preservar o recurso genético adaptado ao ambiente Sul-mato-grossense 

por meio da criação de um banco de germoplasma dos ovinos caracterizados como sem raça 

definida (SRD) do MS, melhorando seus índices produtivos e reprodutivos e, desta forma, obter 

informações que sirvam para dar suporte ao produtor na utilização dos recursos genéticos à sua 

disposição, de maneira a maximizar seu sistema de produção. 

Em relação ao programa de registro de controle de genealogia (CG) do Ministério da 

Agricultura (MAPA), o relatório de atividades aponta que houve o nascimento das ovelhas do 

grupo CG1, a primeira geração das ovelhas que formaram a base registrada da raça ovelha 

Pantaneira, essa geração CG1 já entrou em reprodução em 2019, e sua prole registrada como 

CG2 em 2020. Os estudos anteriores permitiram que o processo para o registro da raça fosse 

aprovado em 2017, junto ao Ministério da Agricultura (MAPA). No momento, os  

procedimentos estão seguindo as normas de avaliação e estudo da evolução do rebanho, até a 

décima geração, quando haverá o reconhecimento oficial da raça pelo MAPA. 
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5 O PROJETO TEMÁTICO DO CTO (2018-2020) 

A partir de 2018 o CTO foi repensado e tomou uma nova estrutura gerencial e de 

pesquisa. Recebeu a denominação de Projeto Temático do CTO, com o tema “Estudo e 

Produção de Ovinos Pantaneiros”, desenvolvido em 2019 pela Coordenação e docentes do 

Programa de Mestrado Profissional em Produção e Gestão Agroindustrial da UNIDERP, sob 

orientação da Direção do Stricto Sensu. 

As pesquisas conduzidas no CTO visam fornecer respostas a questões práticas 

relativas à gestão, registro da raça, nutrição, sanidade, produção leiteira e reprodução, com 

geração de conhecimento sobre os potenciais desse recurso genético, os quais serão aplicados 

pelo setor produtivo, caracterizando nossos estudos como ciência aplicada. 

 

Figura 4 - Mangueiro do CTO na Fazenda Escola Três Barras 

 

Fonte: Acervo da Fazenda Escola. 

 

O Projeto Temático tem suporte financeiro proveniente de duas fontes de fomento a 

saber:  

1) Aporte financeiro das Instituições de Ensino proponentes do Grupo Cogna 

ligadas a Direção do Stricto Sensu, via editais de pesquisa; 

2) Da receita do próprio rebanho que, a partir do ano estimado de 2023, será 

autossustentável, por meio da venda de animais, e pela transferência de tecnologias ao setor de 

produção local e regional, gerido pela Fundação Manoel de Barros - FMB. 

Os projetos específicos integrados serão executados nos âmbitos de produção e gestão 

visando à independência econômica e a sustentabilidade financeira da criação de ovinos 

pantaneiros do CTO.  



 143 

Para tanto, serão desenvolvidas atividades nas seguintes áreas: 

 Gestão: Atingir viabilidade econômica por meio de levantamento dos 

índices de produção do rebanho. Elaborar um Plano de Negócio e o Sistema de 

Gerenciamento do CTO - Rebanho Ovino Pantaneiro. Dar suporte aos experimentos 

científicos; 

 Raça: Realizar o registro da raça ovino pantaneiro junto ao Ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento; fomentar a raça ovino pantaneiro. Elaborar 

programas de melhoramento genético da raça; 

 Nutrição: Estudar programas nutricionais para as diferentes categorias de 

ovinos pantaneiros, assim como suas respostas em desempenho, através de pesquisas 

cientificas realizadas em função disponibilidade de alimentos ao longo do ano. 

Melhorar a produtividade do rebanho pantaneiro, seja em carne, leite ou lã; através 

de melhorias no campo nutricional; 

 Reprodução: Caracterizar a performance reprodutiva e produtiva do 

grupo racial Pantaneiro, com informações a serem utilizadas na estruturação da Raça 

Pantaneira; 

 Sanidade: levantamento sanitário das principais doenças infecciosas e 

não infecciosas do rebanho ovino do CTO e propriedades circunvizinhas; 

 Leite: Estabelecer novos produtos direcionados a esta matéria-prima, que 

demonstrem viabilidade para produção e consumo no país. 

Para atingir a meta de equilíbrio de sustentabilidade do rebanho do CTO, serão 

utilizadas ferramentas nas áreas de gestão, raça, reprodução, nutrição, sanidade e produção 

leiteira. 

1) Raça: Formação, fomento e melhoramento da raça Ovino Pantaneiro. 

Responsável: Prof. Dr. Diego Gomes Freire Guidolin, UNIDERP; 

2) Nutrição: Viabilidade nutricional e econômica de sistemas de terminação 

de cordeiros pantaneiros: ao pé da mãe ou em confinamento. 

Responsável: Prof. Dr. Fabiola Cristine de Almeida Rego, UNOPAR; 

3) Reprodução: Avaliação dos efeitos da bioestimulação na eficiênc ia 

reprodutiva e produtiva de borregas pantaneiras pré púberes. Responsável: Prof. Dr. 

Marcelo Diniz dos Santos, UNIC; 
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4) Sanidade Animal: Levantamento sanitário de ovinos do CTO em Campo 

Grande MS. Responsável: Prof. Dr. Gilberto Gonçalves Facco; Prof Dr. Marcos 

Barbosa Ferreira, UNIDERP. 

Houve somente uma estação de monta, devido à seca prolongada que aconteceu na 

região. O estoque do rebanho e a sua evolução é indicada como: 150 unidades em 2018, 180 

unidades em 2019 e em 2019 com 150 matrizes. 

Em 2020, o CTO encontrava-se em plena atividade com um rebanho composto por de 

248 animais sendo, 156 matrizes, 35 borregas, 35 cordeiras e 23 reprodutores. Abriga cinco 

projetos temáticos nas áreas de Raça, Sanidade, Reprodução, Nutrição e Leite com quatro 

pesquisas em desenvolvimento e com parcerias com a Universidade de Cuiabá (UNIC) e 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) para produção científica sobre o ovino pantaneiro. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação de ovinos no Bioma Pantanal tem origem há mais de 500 anos e ocorre junto 

com a colonização da América Espanhola. Os primeiros animais que foram introduzidos na 

região precisaram se adaptar as condições locais, adquirindo assim, características próprias 

distintas que precisam ser estudadas cientificamente para ter condições de se estabelecer como 

alternativa econômica para os produtores locais. 

O Centro Tecnológico de Ovinocultura (CTO), da Uniderp, abriga em seu projeto 

temático diversas pesquisas nas áreas de certificação da raça de ovino pantaneiro, nutrição, 

sanidade, reprodução e leite. Mantendo um rebanho com aproximadamente 300 animais na 

Fazenda Escola Três Barras, serve como campo para a realização de pesquisas e repasse de 

conhecimento técnico ao produtor. Contribuindo para que o ovino pantaneiro seja reconhecido 

como raça nativa e possa ser explorado como atividade produtiva no Estado Mato do Grosso 

do Sul, inserindo suas cadeias produtivas no eixo de desenvolvimento agroindustrial de nossa 

região.  

Na área acadêmica, o Centro Tecnológico de Ovinocultura funciona como um centro 

de ciências que está presente nos eixos de Ensino, Pesquisa e Extensão. No Ensino servindo 

como campo de prática para os cursos de Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, 

Agronomia e Medicina Veterinária. Em Extensão realiza cursos para repasse de tecnologia de 

criação de ovino pantaneiro para os produtores que possuem rebanho ou que tenham interesse 

de ingressar na atividade. Parceiras com organizações público, privadas e de pesquisa 

aumentam essa capacidade de atuação, fortalecendo a atividade de produção de ovinos 

pantaneiros na região do Bioma Pantanal. Em pesquisas abriga o projeto temático onde 
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desenvolve trabalho técnico-científicos em parcerias com outras Universidades (UNIC, 

UNOPAR, UEMS e UFGD). 

Desta forma, o Centro Tecnológico de Ovinocultura se destaca pela promoção e 

reconhecimento do ovino pantaneiro como raça nativa do Estado do Mato Grosso do Sul e da 

exploração da atividade de criação como alternativa para os produtores rurais, desenvolvendo 

sua cadeia produtiva e propiciando o desenvolvimento agroindustrial com foco nos nossos 

recursos naturais e sustentáveis. 

Em outubro o Centro Tecnológico de Ovinocultura completará 15 anos de existênc ia 

sempre cumprindo sua vocação técnico-científica de promover o desenvolvimento do 

agronegócio sustentável no Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

REFERÊNCIAS  

COSTA, J. A. A. et al. Ovelha Pantaneira, um grupamento genético naturalizado do Estado de 
Mato Grosso do SUL, Brasil. Congreso latinoamericano de especialistas en pequeños rumiantes 
y camélidos sudamericanos, 8, 2013, Campo Grande. Anais... Campo Grande: 

UCDB/ALEPRYC’s, 2013. p. 25-43. 
 

EGITO, A.A.; MARIANTE, A.S.; ALBUQUERQUE, M.S.M. Programa brasileiro de 
conservação de recursos genéticos animais. Archivos de Zootecnia, v.51, p. 39-52, 2002. 
 

FERREIRA, M. B.; FERNANDES, L. H.; CARMONA, R. Ovelha Pantaneira: Uma nova raça 
de animais com 300 anos de história. Revista Cabra e Ovelha, v. 72, p. 26-28, 2012. 

 
GOMES W.S. et al. Origem e diversidade genética da ovelha crioula do Pantanal, Brasil. In: 
Simpósio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe, 6, 2007, Texcoco. Anais... 

Texcoco: Univerisidad Autonoma Chapingo, 2007. CD-rom. 
 

LAMAS, F. M. Manter as pesquisas para desenvolvimento e .... In: Sepaf, Iagro e Agraer 
integram parceria para desenvolver a ovinocultura em MS. IAGRO, 2016. Seção Geral. 
Disponível em: <http://www.iagro.ms.gov.br/sepaf- iagro-e-agraer- integram-parceria-para-

desenvolver-a-ovinocultura-em-ms/>. Acesso em: 22 abr. 2020. 
 

MARQUES, M. H. Com a parceria, promoveremos ações de .... In: Sepaf, Iagro e Agraer 
integram parceria para desenvolver a ovinocultura em MS. IAGRO, Campo Grande, MS, 23 de 
agosto de 2016. Seção Geral. Disponível em: <http://www.iagro.ms.gov.br/sepaf- iagro-e-

agraer-integram-parceria-para-desenvolver-a-ovinocultura-em-ms/>. Acesso em: 22 abr. 2020. 
 

PLANILHA TEMÁTICO CTO. Projeto Temático do CTO. Campo Grande, 2020. Disponíve l 
em: 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nhAY1ImaTEJW2flil9kFL0n_dEdl_cw5uvi3SKKb

Kvg/edit#gid=0>. Acesso em: 22 abr. 2020.  
 

SILVA, J.S.V.; ABDON, M.M. Delimitação do Pantanal Brasileiro e suas sub-regiões. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.33, p.1703-1711, 1998. 



 146 

QUELL, H. S. Estructura y función del Paraguay colonial. Asunción: Editorial Casa América, 

1972.. 
 

VARGAS JÚNIOR, F.M. et al. Potencial produtivo de um grupamento genético de ovinos 
nativos sul-mato-grossenses. PUBVET, v.5, n.30, p.1192-1198, 2011. 
 

ENTREVISTA 

Marques, Marcos Henrique. Entrevista realizada em 30.03.2020. 

Anexo A. Relatório de Atividades do Programa de Desenvolvimento de Ovinos em Mato 

Grosso do Sul (PDOMS) – 2018 

Prof. Dr. Marcos Barbosa Ferreira 
“Em vista da premente necessidade de dar condições de melhoria na produção técnica dos 
ovinos no Mato Grosso do Sul, o Projeto Troca de ovinos, agora, Programa de Desenvolvimento 

da Ovinocultura em MS, visa o treinamento de produtores e candidatos a produtores com vistas 
à gestão da produção rural. Tal objetivo já fazia parte do escopo original da proposta, além do 

fornecimento de uma quantidade de ovelhas prenhes para o início das atividades por aqueles 
que estivessem aderindo ao projeto e não possuíam rebanho. 
Com o desenvolver do projeto notou-se que, ao invés de se fornecerem as ovelhas, a maior 

necessidade dos produtores recaia no conhecimento técnico, uma vez que, na devolução do 
rebanho, notava-se grande involução do rebanho, o que começou a comprometer o próprio 

estoque mãe do CTO cuja responsabilidade é, também, a manutenção e melhoria do ovino 
pantaneiro com vistas à criação da raça local. Assim, optou-se por manter e ampliar o programa 
de treinamento e capacitação e finalizar o programa de concessão de animais na forma de 

comodato. 
Neste contexto, o projeto ainda mantém seus objetivos iniciais que é propiciar, por meio de 

informação, às famílias acompanhadas no programa, alternativa de renda e, para as que já 
trabalham com ovinos, maior rentabilidade por meio de aumento de produtividade; difund ir 
tecnologias já validadas para recuperação de pastagens degradadas e utilização de manejo 

rotacionado para ovinos, visando o uso racional dos recursos naturais e econômicos disponíve is; 
Conforme a demanda dos produtores incentivar o associativismo e com isto a venda em 

conjunto da produção de maneira organizada e justa em todos os setores da cadeia e Preservar 
o recurso genético adaptado ao ambiente Sul-mato-grossense por meio da criação de um banco 
de germoplasma da raça SRD do MS, melhorando seus índices produtivos e reprodutivos e, 

desta forma, obter informações que sirvam para dar suporte ao produtor na utilização dos 
recursos genéticos à sua disposição, de maneira a maximizar seu sistema de produção.” 

Em relação ao programa de registro genealógico do Ministério da Agricultura (MAPA), o 
relatório de atividades aponta que houve o nascimento das ovelhas do grupo CG1, a primeira 
geração das ovelhas que formaram a base registrada da raça ovelha Pantaneira, essa geração 

CG1 já entrará em reprodução em 2019, e sua prole será registrada com CG2 em 2020. 
Atualmente o Centro Tecnológico de Ovinocultura encontra-se em plena atividade com um 

rebanho composto por de 248 animais sendo, 156 matrizes, 35 borregas, 35 cordeiras e 23 
reprodutores. Abriga 05 projetos temáticos nas áreas de Raça, Sanidade, Reprodução, Nutrição 
e Leite com 04 pesquisas em desenvolvimento e com parcerias com a Universidade de Cuiabá 

(UNIC) e Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) para produção científica sobre o ovino 
pantaneiro. 

Em outubro o Centro Tecnológico de Ovinocultura completará 15 anos de existênc ia 
destacando-se academicamente no eixo de Ensino, Pesquisa e Extensão pois desenvolve 
atividades nos três pilares. No Ensino é parte fundamental na formação dos acadêmicos dos 

cursos de Medicina Veterinária e Agronomia da Universidade Anhanguera-UNIDERP e é tema 
frequente de aulas em diversos outros cursos. As atividades de Extensão promovem a 
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divulgação da raça e da criação do ovino pantaneiro junto aos produtores rurais com visitas 

técnicas e cursos para atualizar os produtores sobre as novas técnicas derivadas de pesquisas e 
para motivar aqueles que ainda não exploram a criação de ovinos com uma excelente 

oportunidade de negócio. Em Pesquisa faz parte do Programa de Mestrado em Produção e 
Gestão Agroindustrial e dos Programas de Mestrado e Doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Regional pois promove o reconhecimento da raça de ovino pantaneiro e a 

atividade de criação como fonte de atividade econômica aos produtores rurais e 
desenvolvimento do agronegócio no Estado do Mato Grosso do Sul”. 
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CAPÍTULO 11 

Ocupação da Península da Ponta D’areia em São Luís – MA Entre os Anos de 2004 e 2016. 

 

Gláuber Tulio Fonseca Coelho 

Daniel Massen Frainer 

 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, os 7.408 km do litoral brasileiro foram povoados de acordo com um 

padrão descontínuo, onde se identificam zonas de adensamento, preferencialmente em torno de 

estuários. No Nordeste do país, as áreas onde ocorre ocupação urbana (residências, calçadões, 

casas de veraneio, quiosques e outras edificações), são aquelas onde existe maior valorização 

econômica do trecho devido a uma série de fatores naturais e sociais os quais atraíram um 

grande número de pessoas (ARAÚJO et al., 2007). 

A capital do estado do Maranhão, São Luís, é hoje uma grande aglomeração urbana 

situada ao litoral norte de seu estado, a 2° ao Sul do Equador, estando a 24 metros acima do 

nível do mar. A intensificação de sua ocupação espacial e crescimento demográfico a partir da 

segunda metade do século XX refletem diretamente na apropriação do espaço urbano pela 

população, atingindo, de acordo com o censo de 2010 realizado pelo IBGE a população de 

1.014.837 habitantes, sendo a principal cidade da Região Metropolitana da Grande São Luís, 

que ainda inclui os municípios de São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. São Luís é 

a única cidade brasileira fundada pelos franceses, sendo uma das três capitais brasileiras 

localizadas em ilhas (as outras são Florianópolis e Vitória). 

Uma das características notáveis da expansão urbana e crescimento demográfico é a 

intensificação da utilização do solo urbano como mercadoria e meio de acumulação capitalis ta, 

favorecendo aos poucos que possuem grande parte de terrenos disponíveis e empresas 

incorporadoras de imóveis. Favorecidos por diversos instrumentos, como a especulação 

imobiliária e estratégias de marketing, os detentores do capital conseguem valorizar áreas e 

vender sonhos de moradia ou trabalho, ditando a forma como o espaço deve ser ocupado. 

É notável que uma das áreas da capital maranhense que sofreu transformações 

importantes na ocupação de seu solo, verticalização de moradias (diga-se, construção de 

prédios), presença de estabelecimentos comerciais, turismo e lazer é a hoje chamada Península 

da Ponta D’Areia. 

Segundo Santos (2015), a região da Ponta D'areia, nas décadas de 1950 e 1960, era 

formada por colônias de pescadores que utilizavam suas embarcações para o transporte de 



 149 

pessoas que pretendiam se deslocar do centro da cidade para a praia. Possuía uma exuberante 

vegetação (arbórea e arbustiva) e dunas recobertas por vegetação típica de áreas costeiras.  

Com a construção da ponte que ligou o centro às praias, inicia-se o processo de 

modificações da paisagem natural, através da remoção de dunas e desmatamento, visando à 

abertura de estradas e o loteamento da área (PAIVA, 2009).  

A partir do ano de 2004, a Península da Ponta D’areia começa a receber investimentos 

maiores do setor imobiliário, essencialmente na construção de novos condomínios residencia is 

de alto padrão. No final do ano de 2014, é inaugurado o espigão costeiro na região da Península 

da Ponta D’Areia, obra com viés ambiental, paisagístico e de lazer, consolidando um novo 

ponto turístico e cartão postal da cidade de São Luís. 

Este trabalho tem como objetivo principal observar e fazer reflexões acerca da 

evolução da ocupação do solo na região da Península da Ponta D’areia (Figura 1) em São Luís 

entre os anos de 2004 e 2016. Para atingir tal objetivo, o trabalho primeiro buscou expor 

informações históricas da região da Ponta D’areia. Além disso foi feita a análise de imagens 

geoprocessadas dos anos de 2004, 2010 e 2016, delimitando e quantificando classes como 

vegetação, solo exposto e área urbanizada e fazendo a evolução da ocupação por imagem 

através destes anos. Por fim, foram feitas reflexões sobre como a atuação intensa do capital 

conseguiu formar em uma década uma região nobre da cidade de São Luís.  

A área em estudo está situada na região da Ponta D’Areia, na cidade de São Luís, 

conforme mapa na Figura 1.  

 

Figura 1 - Localização da Península da Ponta D’areiA 

 
Fonte: (“Peninsula da Ponta d’areia”, 2016). 
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Para entender um pouco da história de formação e ocupação do espaço da região da 

Peninsula da Ponta D’Areia, foi necessário buscar em publicações históricas, artigos, teses e 

dissertações diversas, principalmente nas áreas de história, geografia e economia. Foram 

realizadas buscas em arquivos históricos nos dois principais jornais periódicos do estado do 

Maranhão, sendo eles “O Imparcial” e “O Estado do Maranhão”, e no MAVAM (museu da 

memória áudio visual do Maranhão) no intuito de encontrar publicações e fotos históricas da 

região do objeto de estudo. Foi realizada também entrevista com moradores antigos da região. 

Em relação a realização da análise do uso e ocupação do solo da região estudada nos 

anos pretendidos através de imagens geoprocessadas, a definição dos anos de análise se baseou, 

além da qualidade de imagens disponíveis, no início da aceleração do desenvolvimento 

imobiliário da região, ano este de 2004. Os anos escolhidos foram os de 2004, 2010 e 2016. 

Para tanto, após a definição dos anos de análise, foi feito o download de imagens 

disponíveis através do software Google Earth Pro, para posterior georreferenciamento das 

imagens através do software Quantum Gis 2.14. De posse das imagens georreferenciadas, foi 

realizada a análise das características de ocupação do solo da área em estudo para os três anos. 

As classificações das imagens foram vetorizadas manualmente no software Quantum 

Gis 2.14. Foram delimitadas as áreas de interesse, sendo elas principalmente as descritas abaixo: 

Área de vegetação mista – A vegetação mista é caracterizada pela distribuição 

equilibrada entre vegetação gramínea e arbórea, campo cerrado, um campo com elementos 

arbóreo-arbustivos esparsos, campo sujo e campo limpo. 

Área urbanizada - As áreas urbanas representam os espaços ou áreas que possuem 

urbanização verdadeiramente efetivada. Estas áreas são identificadas basicamente pela 

presença de áreas residenciais, sejam elas oriundas de meios legais ou de processos de invasão 

territorial. Entram também na quantificação, áreas referentes ao setor terciário, representado 

pelos estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo áreas de lazer, áreas arborizadas e 

até mesmo estacionamento. Por último, estão inclusas as áreas correspondentes ao setor 

industrial. Vale ressaltar que, as áreas aqui informadas serão dadas em metros quadrados (m²). 

Área de ruas - ruas, avenidas e acessos que caracterizem área de pavimentação. Para 

efeito de quantidade de áreas, esta classificação foi contabilizada dentro da área urbanizada. 

Área de solo exposto - As áreas de solo exposto são as áreas que não possuem 

cobertura vegetal, que foi removida para a utilização do solo com outro propósito, como a 

construção de algum empreendimento.  
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Após a delimitação das áreas de interesse para os anos de estudo, foram 

confeccionados mapas para demonstrar de forma visual a evolução da ocupação do solo urbano 

na região estudada, além de serem geradas tabelas com as áreas de cada uma das categorias. 

Por fim, fez-se uma comparação da modificação da ocupação da região nos anos estudados. 

A região da Ponta D’areia pouco tem sua história oficializada em arquivos e livros. 

Sabe-se que anteriormente a década de 1970, a região era ocupada por colônias de pescadores 

que, além das atividades de pescaria, faziam o transporte de pessoas do centro da cidade para a 

região de praia. Não havia urbanização qualquer no local.  A região era conhecida também por 

abrigar o Forte de Santo Antonio da Barra de São Luís (Figura 2), fortificação antiga que 

permaneceu abandonada por muitos anos devido a constante necessidade de reparos decorridos 

da destruição causada pela força do mar.  

 

Figura 2 - Forte de Santo Antônio da Barra de São Luís 

 
Fonte: “Forte de Santo Antônio da Barra” (2012) 

 

Foi no governo de José Sarney (1966-1970) que a ponte com próprio nome do 

governador seria inaugurada. Na capital, tiveram maior repercussão, além do asfaltamento das 

artérias do centro urbano, a construção da ponte sobre o Rio Anil, permitindo o surgimento de 

modernos bairros na orla praiana, e a barragem do rio Bacanga, possibilitando fácil acesso ao 

porto do Itaqui, cuja construção foi iniciada, conforme promessa antes feita pelo presidente 

Jânio Quadros (MEIRELES, 2001).  

Na Figura 3, uma imagem aérea da cidade de São Luís, na década de 30. A parte 

urbanizada se refere ao centro da cidade e destaca-se a ausência da ponte José Sarney e terras 
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ainda não ocupadas do outro lado da Baía. O círculo em vermelho indica a região onde seria 

construída a ponte José Sarney. 

 

Figura 3 - Vista Aérea da Cidade de São Luís na Década de 30 

 
Fonte: Coelho e Sales (2017). 

 

Autores como Junior (1999) relatam um pouco das novas regiões da cidade que 

começam a se configurar na década de 70: 

São marcos desse fenômeno re-espacializante a construção da Ponte José Sarney, 

inaugurada em 1970, que encurtaria o caminho da cidade para as praias, enobrecendo uma vasta 

área do seu território, e a edificação da barragem do rio Bacanga, também concluída no ano de 

1970. Abriram-se, assim, duas frentes ocupacionais: 

i) uma, ao Norte, em direção do litoral balneário, futura área nobre da cidade (São 

Francisco, Renascença, Calhau, Ponta D’areia, São Marcos, Olho D’água), onde os negócios 

imobiliários ganhavam vultuosidade, setor da economia urbana que adquire notável dimensão 

então; 

ii) outra, a Sudoeste, região de fraca densidade demográfica, mas que logo se 

tornaria tradicional zona de ocupação periférica da cidade (Anjo da Guarda, Vila Nova, 

Fumacê, Vila Embratel, Sá Viana, Vila Maranhão), abrigando parcela crescente da população 

pobre e, que facilitaria o acesso entre o Porto de Itaqui, o qual, em 1971, seria oficialmente 

inaugurado e a zona central da cidade, através de uma rodovia de pouco mais de 9 Km.  

 



 153 

Corroborando com a citação anterior, Santos (2015) afirma que a expansão da cidade 

para diferentes áreas do espaço do município transformou cada vez o solo urbano em 

mercadoria. Com o advento da Ponte José Sarney, construída no início da década de 70 por 

sobre o rio anil, ligando a velha cidade a novas áreas, houve uma ruptura com o traçado urbano 

e o modo de vida tradicional do ludovicense, provocando, por conseguinte, a saída das famílias 

de classe média e alta (grupos dominantes) do antigo núcleo central em direção ao que se 

convencionou chamar de Cidade Nova (localizada mais ao norte da cidade e na orla marítima).  

Com o novo acesso a orla da cidade, por terra, as praias da região da Ponta D’areia 

passam a ser mais movimentadas, como mostra a Figura 4, obtida nos arquivos do Jornal “O 

Imparcial”. 

 

Figura 4 - Praia da Ponta D’areia em 1976 

 

Fonte: Coelho e Sales (2017). 

 

 

A busca por imagens da região da Ponta D’areia resultou em alguns frutos, mas poucos 

relacionados especificamente a região da Península. A Figura 5 faz parte do acervo do 

MAVAM e foi extraída de um vídeo com tomadas históricas da cidade de São Luís, mostrando 

uma tomada aérea da região da Península na década de 70, porém sem datação exata. 
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Figura 5 - Península da Ponta D’areia na Década de 1970 

 

Fonte: Coelho e Sales (2017). 

 

É possível observar que existe arruamento, porém muitas áreas ainda eram ocupadas 

por areia e vegetação esparsa. Este início de urbanização foi impulsionado durante a gestão do 

então prefeito Haroldo Tavares (1971-1975), engenheiro civil que antes de assumir a prefeitura 

era secretário de Viação e Obras Públicas no governo de José Sarney.  

Dentre suas medidas mais importantes, Haroldo Tavares criou em 1971 uma 

imobiliária municipal chamada SURCAP (Sociedade de Melhoramentos e Urbanismo da 

Capital) que recebeu da União as glebas que viriam a guiar a expansão da capital maranhense, 

dentre elas na região da Ponta D’areia. Parte destas glebas foram desmembradas em lotes 

residenciais e parcelas para empreendimentos turísticos, dentre eles, presentes na Península está 

o Iate Clube de São Luís, inaugurado em 1974. É atribuído também a Haroldo Tavares o aterro 

de parte da Península, facilitando sua urbanização. 

Por muitos anos a região da Península teve desenvolvimento e ocupação humana lenta, 

sendo uma região pouquíssimo habitada. Dentre outras razões, em diálogos com habitantes 

locais mais antigos, estavam a precariedade de infraestrutura urbana principalmente no tocante 

ao fornecimento de água potável, ao asfaltamento e iluminação pública. Os poucos moradores 

da região ou eram os considerados “aventureiros” por ali fixar residência ou era os que 

possuíam residências de veraneio. 

A partir do ano de 2004 é verificada uma franca expansão da urbanização da Penínsu la 

da Ponta D’areia, através da construção de condomínios de alto padrão e obras de urbanização. 
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Através da análise de imagens de satélite, é possível verificar como a área, em 2004 ainda tinha 

grande parte constituinte de vegetação mista (Figura 6). 

 

Figura 6 - Imagem Aérea da Península da Ponta D’areia em 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coelho e Sales (2017). 

 

Abaixo será exposto um mapa com as delimitações das áreas de interesse, expondo de 

forma mais clara como era a ocupação da região no ano de 2004.  

 

Figura 7 - Mapa de Ocupação da Península da Ponta D’areia em 

2004 

 
Fonte: Coelho e Sales (2017). 
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. 

A quantificação das áreas resultou no quadro abaixo: 

 

Tabela 1 – Área por Classe (2004) 

 
Fonte: Coelho e Sales (2017). 

 

É de fácil observação que a maior parte do solo da região era de vegetação mista, mas 

já se observava expressiva área urbanizada. Entre 2004 e 2010 observou-se intensa ocupação 

da área, como é possível ver na Figura 8, datada de setembro de 2010. 

 

Figura 8 - Imagem Aérea da Península da Ponta D’areia em 2010 

 

Fonte:  Google Earth (2017). 

 

Seguindo a mesma lógica anterior, abaixo temos o mapa de ocupação para o ano de 

2010: 

 

Área por Classe (2004) m² % do total

Area de vegetação Mista 285.421,00 54,8%

Área Urbanizada 202.115,00 38,8%

Área de Solo Exposto 32.892,00 6,3%

Area Total 520.428,00 100,0%
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Figura 9 - Mapa de Ocupação da Península da Ponta D’areia Em 2010 

 

Fonte:  Google Earth (2010). Organizado pelo autor. 

 

Já para o ano de 2010, conforme tabela abaixo, é possível verificar expressivo aumento 

na área urbanizada da região.  

 
Tabela 2 - Área Por Classe (2010) 

 
Fonte:  Organizado pelo autor (2017). 

 

Como consequência natural da urbanização, houve redução expressiva na área de 

vegetação mista. Já em 2016, como pode-se observar na Figura abaixo, a urbanização da região 

está consolidada, com poucos espaços ainda a serem ocupados. 

 

 

 

 

 

Área por Classe (2010) m² % do total

Area de vegetação Mista 161.210,00 32,6%

Área Urbanizada 307.571,00 62,2%

Área de Solo Exposto 25.801,00 5,2%

Area Total 494.582,00 100,0%
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Figura 10 - Imagem Aérea da Península da Ponta D’areia em 2016 

 

Fonte: Google Earth (2017). 

 

Abaixo será exposto o mapa de ocupação da região para 2016. 

 

Figura 11 - Mapa de Ocupação da Península da Ponta D’areia em 2016 

 

Fonte: Google Satélite (2016). Organizado pelo Autor. 
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Para o ano de 2016, o resumo de áreas foi a seguinte: 

 

Tabela 3 – Área Por Classe (2016) 

 
Fonte: Organizado pelo Autor, (2017). 

 

Observa-se a continuação da expansão urbana da região, atingindo expressivos 73,5% 

da área total, havendo redução da área de vegetação mista para próximo de 23%. Na tabela 

abaixo é possível observar a progressão da ocupação entre os três anos. 

 

Tabela 4 – Variação das Áreas Entre os Anos Estudados 

 
Fonte: Organizado pelo autor (2017). 

 

Houve, então uma forte expansão urbana na área, principalmente entre os anos de 2004 

e 2010, fruto do surto imobiliário na região, acarretando um crescimento de 52% na área 

urbanizada. Entre 2010 e 2016 percebe-se uma desaceleração da ocupação urbana, reduzindo 

este aumento para 19%. Neste mesmo ritmo, a vegetação mista também diminui no período 

estudado. Na última coluna, percebe-se que entre 2004 e 2016 a área urbanizada da região 

cresceu 81%, aumento expressivo em pouco mais de 10 anos.  

Área por Classe (2016) m² % do total

Area de vegetação Mista 114.138,00 22,9%

Área Urbanizada 366.005,00 73,5%

Área de Solo Exposto 17.867,00 3,6%

Area Total 498.010,00 100,0%

2004

Variação 

2004-2010 2010

Variação 

2010-2016 2016

Variação 

2004-2016

m² % m² % m² %

Area de 

vegetação 

Mista

285.421,00 (-) 44% 161.210,00 (-) 29% 114.138,00 (-) 60%

Área 

Urbanizada
202.115,00 (+) 52% 307.571,00 (+) 19% 366.005,00 (+) 81%

Área de 

Solo 

Exposto

32.892,00 (-) 22% 25.801,00 (-) 31% 17.867,00 (-) 46%

Classes
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Outra informação interessante a ser observada é que a área total da Península teve 

redução significativa entre os anos de 2004 e 2010 e ligeiro aumento entre 2010 e 2016. A 

diminuição da área entre os primeiros anos observados é decorrente dos depósitos marinhos 

litorâneos, essencialmente porções de sedimentos quartzosos trazidos pelo mar (Figura 12). Já 

o aumento da área total entre 2010 e 2016 é provavelmente decorrente da obra do Espigão 

Costeiro, atenuando as forças da Maré. 

É notória a aceleração do crescimento urbano da região após, 2004. A instalação de 

grandes construtoras como Franere, Mota Machado e Cyrela impulsionaram a construção de 

condomínios residenciais. Grandes detentoras de capital, conseguiram vender o sonho de 

moradia com vista privilegiada da praia, da baía ou do centro da cidade. O investimento maciço 

do capital fez com que o valor do m² dos imóveis residenciais tivessem aumento vertiginoso 

especialmente entre os anos de 2004 e 2010. 

 

Figura 12 - Diferença nas Delimitações Entre os Anos Estudados 

 

Fonte: Google Earth (2004).  

 

 

 

 

 



 161 

Gráfico 1 – Valor Médio do M² Entre 2004 e 2016 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

É perceptível como no período entre 2004 e 2016 houve grande exploração do capital 

na área, praticamente duplicando o valor dos imóveis na região e aumentando em 52% a 

ocupação da área urbana da região (gráfico 1). O crescimento entre 2010 e 2016 foi mais lento, 

especialmente pelos preços terem atingido níveis elevados e as condições econômicas do país 

terem progressivamente se deteriorado, dificultando a aquisição de novos imóveis e 

direcionando investimentos para outras áreas. 

No término do mandato da governadora Roseana Sarney, em 2014, foi entregue a obra 

do espigão costeiro da Ponta D’areia, cuja concepção de projeto foi custeada pela empresa Vale  

e executado pelo governo do estado através da empresa Ducol Engenharia. A obra foi 

concebida, dentre outras razões, para conter o avanço da erosão do mar na região, bem como 

recompor a faixa de areia original do local em prazo de 10 anos. Além do espigão, foi feita a 

revitalização da área, urbanização direcionada ao turismo com a construção de passeios e 

quiosques de alimentação. Hoje, a área é considerada um dos pontos turísticos da cidade de São 

Luís, movimentando centenas de pessoas nos fins de semana, atraídas pelas belas paisagens, 

música, esportes, alimentação e artesanato.  

É fácil observar como o investimento maciço na urbanização, tanto na esfera pública 

quanto na esfera privada tornaram a Península da Ponta D’areia hoje no local mais privilegiado 

e caro para se morar na cidade de São Luís. As transformações no local são notáveis, suas 

paisagens mudaram abruptamente em uma década. É óbvio que esgotado o potencial daquela 

área, os investimentos do capital haverão de estabelecer um novo bairro nobre para a cidade de 

São Luís. Suspeita-se que a tendência será a verticalização de bairros na orla, ou próximos da 

orla de São Luís onde ainda prevalecem residências “horizontais”. Alguns destes bairros ainda 
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não receberam investimentos fortes neste sentido por haver restrições no plano diretor 

municipal sobre sua verticalização. O plano diretor da cidade de São Luís está em modificação, 

com o início das consultas públicas em 2015.  A única dúvida que realmente paira é sobre a 

quem o novo plano diretor realmente irá beneficiar. 
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CAPÍTULO 12 

O Município de Sant’Anna do Paranayba: de “Sertão” a ser Desbravado Pelos 

Colonizadores, a “Bolsão” de Riquezas Econômicas do Sul de Mato Grosso 

 

Guilherme Aparecido da Silva Maia 

Gilberto Luiz Alves 

 
O sertão ... De espaço a espaço, com a teimosia de um estribilho absidente, com a 

insistência tirânica de um ‘leitmotiv’, a palavra aparece e reaparece nos inventários 

paulistanos dos dois primeiros séculos, a denunciar que para o sertão está voltada 

constantemente a alma coletiva, como a agulha imantada para o pólo magnético. 

Porque o sertão é bem o centro solar do mundo colonial. Gravitam-lhe em torno, 

escravizando à sua influência e vivendo de sua luz e de seu calor, todos os interesses 

e aspirações. Sem ele não se concebe a vida: ‘por os moradores não poderem viver 

sem o sertão’ ... José de Alcântara Machado – historiador. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objeto de estudo a formação e consolidação da cidade de 

Sant’Anna de Paranayba, no período compreendido entre os anos de 1826 a 1870. Por se tratar 

de um importante município e com formação resultante de diversos acontecimentos históricos, 

acreditamos que para uma boa compreensão o melhor caminho seja a subdivisão do objeto de 

estudo em períodos de relevância histórica e econômica. Deste modo, pretendemos abordar: 

1. A Relevância de Sant’Anna de Paranayba para o Caminho das Monções, desde São 

Paulo, pelo Rio Tietê, até Cuiabá (1537-1858); 

2. A Relevância de Sant’Anna de Paranayba para o escoamento da produção da 

Pecuária de Cuiabá pela Estrada do Piquiri (1829-1837); 

3. A Relevância de Sant’Anna de Paranayba para a entrada de pioneiros vindos de 

Minas Gerais rumo a Vacaria (1820-1850);  

4. A Relevância de Sant’Anna de Paranayba no contexto da Guerra do Paraguai (1864-

1870). 

Para que possamos compreender essa complexa teia de acontecimentos que resultaram 

na formação e consolidação de Sant’Anna de Paranayba, primeiramente temos que nos 

apropriar do conceito de ocupação do solo. Sem uma definição exata do que seja essa ocupação, 

o estudo passaria por simples narrativa de fatos cronológicos, o que não é a nossa pretensão.  

Ao tratar da ocupação do Oeste, Sodré (1990, p. 55) inicialmente traça seu 

entendimento de expansão territorial. Em suas palavras, é “a posse efetiva, por parte do 

elemento humano, de terras já descobertas, percorridas e conquistadas, mas ainda não ocupadas 
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definitivamente por homens nossos” (grifo nosso). Ficam claras as diferenças entre descobrir, 

percorrer, conquistar e, efetivamente, ocupar um território.  

Em diversos momentos da nossa história, desde o descobrimento do Brasil, houve 

quem descobrisse, percorresse e conquistasse o sul de Mato Grosso. No entanto, segundo o 

autor, sua efetiva ocupação somente aconteceu quando os homens deixaram: 

 

vestígios de sua organização social, de seus processos de vida, dos seus costumes, das 

formas de produção com que se empenham na áspera luta pela existência. O labor 

agrícola, vinculando o homem ao solo (...) [fez] com que ele amoldasse todas as 

cousas que o cercavam à feição de suas tendências  (SODRÉ 1990, p. 23, grifamos).  
 

Após clarificar os requisitos para a devida compreensão do que seja ocupação do solo, 

quais sejam fixação plena e contínua de organizações sociais, desenvolvimento de processos de 

vida, costumes e labor vinculado ao solo em acordo com as suas vocações regionais, são criadas 

as condições para a compreensão dos movimentos pretéritos.  

O primeiro desses movimentos foi o “ciclo das monções”, ao longo do século XVIII. 

O acesso ao sertão passou a ser por via fluvial, desde o Rio Tietê. Anteriormente, o ciclo das 

Bandeiras privilegiava a via terrestre. “O Tietê corria para o interior, para o sertão”, nas palavras 

de Sodré (1990, p. 41). Era no sertão que estava a oportunidade de conquista de novas terras, 

ouro e fortunas. Os paulistas estavam à procura dessas riquezas e aproveitaram a experiênc ia 

anterior dos bandeirantes. Sabiam de antemão que desbravadores do ciclo das bandeiras 

estiveram no Oeste no século XVII. Homens destemidos como Manuel de Campus Bicudo, em 

1673, e, Bartolomeu Bueno da Silva “o Anhanguera”, saíram de São Paulo rumo ao Oeste e 

encontraram ouro em Goiás (MAGALHÃES apud SODRÉ, 1990, p. 43). 

Foram três os caminhos seguidos pelas monções paulistas: 

 

Eles eram comuns, na primeira parte: partiam de Araritaguaba (Porto Feliz), desciam 

o Tietê até o Paraná, desciam o Paraná. Daí se dividiam os roteiros. O primeiro  

marcava-se subindo o Ivinhema até suas cabeceiras, alcançando o Miranda por um 

varadouro de cerca de quarenta quilômetros, desciam o Miranda, continuavam pelo 

Taquari, deste chegavam ao Paraguai. Remontando o Paraguai, atingiam o S. 

Lourenço e encontravam o caminho fluvial das minas cuja descoberta deu lugar à 

fundação de Cuiabá. O segundo roteiro fixava-se através do Rio Pardo, que subiam 

até o ponto em que, por terra, num varadouro de perto de quarenta quilômetros, 

alcançavam o Miranda, seguindo o percurso do itinerário anterior. O terceiro, era 

balisado pela subida do Pardo até os campos de Camapuã. Num curto varadouro 

atingiam o Camapuã que os levava ao Coxim. Desciam o Coxim até o Taquari e 

continuavam pelo roteiro comum até a região central (SODRÉ, 1990, p. 44, grifamos).  

 

É importante esclarecer que, posteriormente, em 1716, como assinala Sodré, a 

comitiva comandada por Pascoal Moreira Cabral Leme encontrou uma nova rota que chegou 

ao rio do Peixe, importante rio para o desenvolvimento do sul de Mato Grosso: 
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Passara pelo Arraial Velho, na baía do Bananal, sobre o Cuiabá. Subira o Cuiabá até 

a barra do Coxipó-mirim, no lugar chamado S. Gonçalo. Abandonara, depois a rota 

fluvial para internar-se, em busca de ouro e pedras preciosas. Seguia um trilho de 

índios, os Aripoconés. Nesse percurso encontrou o rio do Peixe (SODRÉ, 1990, p. 44, 

grifamos). 
 

As monções foram importantes para descobrir, percorrer e conquistar o Oeste 

brasileiro e, consequentemente, o sul de Mato Grosso. Mas, não foram as monções que 

propiciaram a ocupação do solo nessa região. Destaque-se a pecuária, que resultou na efetiva 

ocupação do solo dessa região. Entretanto, para compreender a formação inicial é necessário 

percorrer seus antecedentes, desde sua origem no nordeste do Brasil colonial. Foi lá o fluxo 

inicial da trajetória da pecuária até o Oeste brasileiro. 

Segundo Sodré (1990), a expansão da atividade pastoril no Brasil teve início pela fuga 

do vaqueiro do litoral, devido à sua aversão ao domínio. Ainda à época da colonização, os 

homens da Coroa ditavam as regras do fisco, vigiavam e reprimiam atividades produtivas, 

como a mineração e o engenho de açúcar, consideradas as mais rentáveis para o fisco Real. A 

pecuária era tida como uma atividade pouco rentável aos olhos do Império.  

O caminho da pecuária rumo ao Sul teve como origem o Nordeste. A via inicial deu-

se pelos rios, principalmente o rio São Francisco, o rio dos currais, que possibilitou a penetração 

dos sertões, chegando às Minas Gerais e ao sertão de Mato Grosso. Enquanto os bandeirantes 

e, posteriormente, monçoeiros navegaram em direção ao norte em busca de ouro e pedras 

preciosas, os vaqueiros desciam rumo ao sul em busca de pastagens. Em fins do século III da 

colonização, graças às veias dos rios São Francisco, Paraná e Grande, foram dados passos 

significativos da conquista pastoril em solos mineiro e, depois, mato-grossense (SODRÉ, 

1990). 

É importante esclarecer que a atividade pastoril em Mato Grosso, inicialmente, teve 

papel coadjuvante. Depois, ofereceu as bases para o transporte de tropas, mantimentos e, 

posteriormente, da erva-mate na fronteira com o Paraguai. O rebanho era rústico e não 

apresentava a qualidade que viria a ter no futuro, graças ao melhoramento genético e às novas 

tecnologias (SODRÉ, 1990). 

Graças à determinação dos Garcia, Lopes e Souza e à força da tração animal, no ano 

de 1829 tornou-se realidade a ocupação do sul de Mato Grosso. Os mineiros se fixaram, 

inicialmente, na região do Triângulo Mineiro. As águas que banhavam a região recém-ocupada 

eram dos rios do Peixe, Sucuriú e Paranaíba. A partir de Minas Gerais, percorrendo o rio 

Paranaíba chegaram ao rio do Peixe e, a partir daí, via Sucuriú, adentraram o sertão do sul de 

Mato Grosso (SODRÉ, 1990). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

As bases para a construção deste trabalho foram as seguintes: 

Etapa 1: Formulação da questão norteadora: Qual foi a relevância de Sant’Anna 

de Paranayba para a formação e consolidação do sul de Mato Grosso?  

Etapa 2: Levantamento de livros, portais oficiais e documentos referentes ao 

objeto. 

Etapa 3: Construção do roteiro de análise:  

1. Relevância de Sant’Anna de Paranayba para o Caminho das Monções, 

desde o Rio Tietê até o Rio Cuiabá (1720-1858); 

2. Relevância de Sant’Anna de Paranayba para o escoamento da produção 

da Pecuária de Cuiabá pela Estrada do Piquiri (1829-1837); 

3. Relevância de Sant’Anna de Paranayba para a entrada de mineiros vindos 

de Minas Gerais rumo a Vacaria (1820-1850); 

4. Relevância de Sant’Anna de Paranayba no contexto da Guerra do 

Paraguai (durante a guerra e no pós-guerra) - (1864-1870). 

Etapa 4: Análise e Verificação dos resultados. 

Etapa 5:  Considerações finais. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cidade de Sant’Anna do Paranayba deve o seu surgimento, em grande parte, pela 

sua estratégica localização geográfica, conforme ilustra a Figura 1. 

No século XVIII a região foi percorrida por monçoeiros (GODIM, 2017) que, partindo 

de São Paulo, via Tietê, tinham Cuiabá como destino, em busca de ouro. Nesse período, a cidade 

de Sant’Anna de Paranayba ainda não existia. Mas a região foi importante, pois estava na rota 

que ligava o rio Tietê ao rio Aporé. Nessa época não houve processo de ocupação, sendo a 

região apenas parte do caminho percorrido. O “vão” ainda não havia atraído a atenção dos 

transeuntes (CAMPESTRINI, et al., 2014). 

Enquanto o fluxo vindo de São Paulo pulsava em direção a Cuiabá, movimento inverso 

iniciava de Cuiabá em direção a São Paulo e Minas Gerais. Eram os pecuaristas tentando ligar 

o Norte aos mercados promissores de Minas Gerais e São Paulo. As primeiras iniciativas nessa 

empreitada aconteceram nos anos de 1816 a 1847, quando o governo da então província de 

Mato Grosso envidou esforços para ligar, por terra, as cidades de Cuiabá a São Paulo 

(CAMPESTRINI, 2002).  
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Figura 1 - Sant’anna de Paranayba está localizada no extremo leste do estado de mato 

grosso do sul. faz fronteiras ao norte e nordeste com goiás, a leste com Minas Gerais, ao 

Sul com Aparecida do Taboado (que, por sua vez, faz divisa com o estado de São Paulo) . 

 

Fonte: Adaptado de Campestrini (2002). 

 

O cenário era de desbravamento de uma região ainda a ser conquistada, ocupada, 

chamada “sertão”7. Sodré (1990) usou o termo “desertão” para caracterizar a região Central do 

Brasil, onde está localizada a cidade de Sant’Anna do Paranayba. Houve ainda quem 

denominasse aquela região, simplesmente, de “vão”, como podemos constatar na citação a 

seguir: “Em 1836, José Garcia Leal era nomeado diretor da povoação de trinta fogos (casas), 

                                                 
7O nome “sertão” (WEISZFLOG, 2004) para a cultura brasileira está, quase sempre, relacionado ao “sertão 

nordestino” por ser essa região do Brasil, historicamente, mais conhecida por obras de ficção, co mo Seara 

Vermelha, do escritor baiano Jorge Amado, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, dentre outras. 

O sertão, não-nordestino, figurou pouco na literatura nacional, destacando-se, “Grande Sertão Veredas”, de 

Guimarães Rosa, como obra de ficção e, “Desbravadores de Sertões”, de Elio Barbosa Garcia  (2009), que conta a 

saga e genealogia dos Garcia Leal desde sua origem no período romano até a fundação do município de Sant’Anna 

do Paranayba no final do século XIX. Entretanto, o Michaelis Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa 

apresenta quatro definições de “sertão”: região do interior, com povoação escassa e longe dos núcleos urbanos, 

onde a pecuária se sobrepõe às atividades agrícolas (1); região de vegetação esparsa e solo arenoso e salitroso, 

sujeito a secas periódicas (2); terreno coberto de mato, afastado da costa (3); o u o interior do país (4) . Como a 

cidade em estudo, Sant’Anna do Paranayba, está localizada em um município originariamente coberto por cerrado, 

com posterior implantação e desenvolvimento da atividade agropecuária, e, por estar situada no interior do País, 

entendemos que a definição de “sertão” pode ser aqui empregada por representar com fidelidade as características 

da região. 
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que se descobriu no vão do Sucuriú, Paraná e Paranaíba, responsabilizando-se ele pela 

conclusão da estrada [do Piquiri]” (CAMPESTRINI, 2002, p. 26, grifo nosso). A ocupação 

desse vão foi propícia para o surgimento e consolidação da cidade de Sant’Anna de Paranayba. 

Mas, afinal, qual era a importância dessa estrada? A estrada do Piquiri tinha importâ nc ia 

estratégica sob dois pontos: econômico, para o escoamento da produção de Mato Grosso e, 

também, para o enquadramento do espaço geográfico, pois havia uma discussão entre Mato 

Grosso e Goiás sobre a posse dessa região do “vão”. Portanto, era uma questão que envolvia 

demarcação territorial. O “vão” era um território em disputa.  

No ano de 1826, o tenente Manuel Dias, por ordem do presidente da Província de Mato 

Grosso, percorreu, em expedição, o rio Sucuriú e Itiquira, para verificar se era possível traçar 

uma rota fluvial até Piracicaba. Pretendia-se encurtar a distância entre Cuiabá e São Paulo. O 

trecho em análise compreendia as nascentes dos dois rios, Sucuriú e Itiquira. Para se ter uma 

ideia da importância da nova rota, se o caminho fosse percorrido pela via tradicional (rio Pardo 

e Camapuã), a viagem tinha duração de 122 dias. O novo caminho fluvial (via Sucuriú e 

Itiquira) reduziria para 62 dias o tempo de viagem. Porém, ao final da expedição, Manuel Dias 

constatou que o rio Sucuriú não era navegável devido às suas corredeiras e cachoeiras. Portanto, 

a via fluvial pretendida não era viável (CAMPESTRINI, 2002). 

O caminho via Sucuriú e Itiquira não vingou, mas a tentativa de encontrar alternat ivas 

viáveis continuou, tanto por parte da Província de Mato Grosso quanto por ordem do Império. 

Foi então que surgiu um novo caminho, porém por via terrestre. Nascia o projeto da estrada do 

Piquiri. Para tanto, algumas estratégias foram traçadas para induzir o povoamento às margens 

do novo empreendimento. À época, havia em destacamento militar às margens do rio Piquir i. 

O Imperador promulgou a Lei nº 7/1835, criando uma colônia entre os rios Sucuriú, Taquari e 

Piquiri e ordenou que a nova colônia fosse fundada às margens da nova estrada e que o 

destacamento militar do Piquiri fosse transferido para essa colônia. Para povoar a colônia, a lei 

isentava de dízimos e impostos por 20 anos quem povoasse o caminho da recém criada colônia 

no trecho compreendido entre os rios Piquiri e Paraná. Entretanto, mesmo empenhando todos 

esses esforços governamentais, a colônia nunca foi implantada (CAMPESTRINI, 2002). 

A tão sonhada estrada foi concluída em 1830. A mando do Governo da Província de 

Mato Grosso, os desbravadores que haviam partido de Cuiabá chegaram à cabeceira do rio 

Sucuriú, onde encontraram José Garcia Leal já estabelecido na região. Em 1836 José Garcia 

Leal tornou-se prefeito de Sant’Anna de Paranayba (localizada no vão entre os rios Sucuriú, 

Paraná e Paranaíba (FREITAS, 2011; CORRÊA, 1999). 
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É importante lembrar que nos anos de 1840, Sant’Anna de Paranayba, ainda recém-

criada, quase perdeu sua importância. Isso foi devido ao fato de, em 1847, o Governo de Mato 

Grosso, liderado por Ernesto Antônio Lassance Cunha, ter tentado abrir uma nova estrada pelo 

porto do Taboado. O desvio, via Taboado, encurtaria o percurso até Cuiabá em torno de cinco 

a seis léguas. Entretanto, o projeto acabou sendo vencido pelo forte argumento de que 

Sant’Anna de Paranayba estava mais próxima a Minas Gerais e, por isso, se constituía 

bifurcação estratégica desejável. Essa característica do local tornava possível o escoamento de 

mercadorias para os dois estados, Minas Gerais e São Paulo. No ano de 1829, exatamente por 

essa via, os mineiros adentraram o sul de Mato Grosso vindos pelas águas do rio Paranaíba. 

Dentre eles estavam José Garcia Leal, fundador da cidade, em 1836. Juntamente com os Lopes 

e os Souza, os Garcia iniciaram a cultura pastoril na região devido à riqueza das pastagens 

naturais e à beleza de suas matas. A partir de Sant’Anna os mineiros continuaram a penetração 

rumo à Vacaria (LOPES, 2010).  

Sant’Anna do Paranayba foi, ainda, importante centro durante a guerra do Paraguai 

(1864-1870) como rota de fuga de civis com destino a Uberlândia, MG. 

Nesse período de guerra a posição geográfica privilegiada pela proximidade com 

Goiás, São Paulo e Minas Gerais, tornou a região de fundamental importância. Ela foi palco do 

conflito, como demonstra o relato de Barbosa (2011, p. 55-56): 

 

Em data posterior, por instrução direta de Solano Lopes, Res quin organizou força 

mista de cavalaria, rifleiros e duas peças de artilharia ligeira, sob o comando do 

capitão Aguero, e mando-a ocupar a vila de Coxim, ou Núcleo Colonial do Taquari, 

buscando ampliar a extensão territorial sob o domínio guarani – esse núcleo havia sido 

criado em 1862 e inaugurado a 25 de novembro desse ano, em Beliago, na confluência 

do Taquari com o Coxim, destinado a proteger a estrada de Santana do Paranaíba. Por 

ocasião da agressão paraguaia, estava ocupada apenas por sete praças de infantaria, 

sob a direção do capitão reformado Antonio Pedro dos Santos. Pela madrugada de 24 

de abril de 1865, a força de Aguero aproximou-se para o assalto. Havia sido 

pressentida; a pequena guarnição brasileira, após a troca de alguns tiros sem êxito , 

retirou-se com destino à capital da província. Aguero assenhoreou-se do local e ali 

permaneceu apenas seis dias, de 24 a 30 daquele mês. Um destacamento de sua força 

deu um saque proveitoso pela riqueza ali existente. A peste-das-cadeiras irrompeu , 

difusa, e a cavalhada começou a ser dizimada, deixando a pé nos pantanais a força 

paraguaia. Volveu Aguero a reunir seus homens em Miranda.  

 

Após o final da Guerra da Tríplice Aliança, Sant’Anna do Paranayba também foi 

importante para o povoamento do “vão” demográfico e consolidação da pecuária. Os 

desbravadores prosseguiam a penetração já avançada em outros estados como, “de São Vicente, 

em direção aos campos de Curitiba; da Bahia; pelos sertões do São Francisco até atingir o 
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Tocantins e o Araguaia, daí em direção a Mato Grosso, até se juntarem com as correntes 

povoadoras saídas de São Vicente” (LINHARES, 1979; WILCOX, 2017)  

No entanto, segundo Abreu (2001), a expansão e consolidação pastoril na região do 

sul de Mato Grosso foi acompanhada de forte degradação ambiental. Como é possível observar 

na (Figura 3), pouco restou do cerrado na região onde está localizada Sant’Anna do Paranayba, 

hoje Paranaíba (CAMPESTRINI, 1989, 1991, 2011). Ao diminuir as áreas de cerrado, 

consequentemente, houve diminuição e até extinção de espécimes da fauna que ocorriam na 

região, como seriemas, araras, lobinhos, onça pintada, dentre outros. Os peixes também não 

ficaram imunes a essa ocupação. O Rio do Peixe (Aporé), amplamente citado por Sodré (1990), 

pouco tem do elemento que deu origem ao nome. Até mesmo o pintado e o dourado, tão comuns 

na região naquele período, não são encontrados há muitos anos. 

 

Figura 2 - Mapa das Principais Atividades Econômicas no 

Espaço Mato-Grossense no Início do Século XX 

 

Fonte: Abreu (2001). 
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Figura 3 - Distribuição Espacial de Áreas Remanescente (Verde) 

do Cerrado e Desmatamento Acumulado Até 2008 (Rosa) 

 

Fonte: Senado Federal (2010) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando toda a história de Sant’Anna de Paranayba, podemos concluir que desde a 

sua descoberta no início das monções (1720-1858), passando pelo período de escoamento da 

produção da pecuária cuiabana (1829-1837), até sua efetiva ocupação pelos Garcia (1829-

1837) e, posteriormente, como suporte na Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), o munic íp io 

foi marcado pela relevância. Paranaíba consolidou-se pela cultura do couro, fixando suas 

práticas religiosas e profanas, bem como o seu vínculo com essa terra. Transitou da condição 

de sertão a ser desbravado até o status de capital do bolsão, título que permanece até os dias 

atuais.  
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CAPÍTULO 13 

Praia Grande: da sua Formação ao Título de Patrimônio Cultural da Humanidade 

 

Ildenice Nogueira Monteiro 

Rosemary Matias 

 

1 INTRODUÇÃO 

O bairro da Praia Grande é bastante significativo para a cidade de São Luís, desde o 

aspecto arquitetônico, histórico e cultural. Foi o primeiro bairro da cidade no século XVII, de 

modo que ao longo desse tempo houve diversas mudanças, não somente no aspecto físico, mas 

cultural também. Hoje, a Praia Grande divide o espaço com a cultura erudita (museus, escola 

de música, cinema), com o popular, com apresentações frequentes de folguedos tradiciona is, 

advindos da miscigenação das culturas europeia, africana e indígena como por exemplo, o 

bumba-meu-boi (VIEIRA FILHO, 1976) No começo do século XX, este espaço era destinado 

somente ao erudito e às famílias ricas. As décadas de 1980 e 1990 foram importantes para o 

local, pois, nesse período foi implantado o projeto Reviver e foi quando São Luís se tornou 

patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e a Cultura). Para a composição deste artigo, foram utilizados vários recursos 

documentais, como a rica bibliografia sobre a localidade, fontes orais, imagéticas e literárias. 

  

2 ASPECTO HISTÓRICO 

São Luís como muitas cidades do Brasil, tem múltiplos marcos fundacionais. No 

entanto, o que se tem debatido mais nos últimos anos é se a cidade foi fundada por franceses 

ou por portugueses no século XVII. A mídia, a maioria dos membros da Academia Maranhe nse 

de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão têm enfatizado a fundação gaulesa 

em detrimento da lusitana. De modo que, a data oficial de comemoração da fundação é 8 de 

setembro de 1612, quando foi realizado uma missa para celebrar a formação do forte São Luís 

(AMARAL, 2008)8
. 

                                                 
8 O nome São Luís advém da homenagem ao príncipe herdeiro do trono francês, Luís XIII. Cf. AMARAL, Ribeiro  

do. Fundação do Maranhão: [memória histórica]. São Luis: AML/EDUEMA, 2008. Mas, alguns autores têm 

levantado que a antiguidade de São Luís é maior, remontando uma expedição portuguesa que naufragou na costa 

maranhense, e os sobreviventes fundaram a vila de Nazaré na ilha de Upaon-Açu em 1535 (ANDRÈS, L. P. de C. 

C. São Luís: reabilitação do centro histórico – Patrimônio da Humanidade. São Luís: [S.n], 2012, p. 32). Há ainda 

aqueles que levantam a hipótese que a tal vila fosse onde hoje é o bairro do Vinhais Velho (entrevistado 1).  
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No período em questão, é o momento da União Ibérica ou União Felipina, quando 

Portugal perde sua soberania para o reino da Espanha entre 1580 até 1640 (MEGIANI, 2003)9. 

Pelo tratado de Tordesilhas, a região onde hoje é o Maranhão pertenceria ao Reino Ibérico. Mas 

o que não impediu de que outros reinos europeus fizessem excussões para adentrar as regiões 

onde o Reino Ibérico queria se afirmar como dono. O caso do Maranhão é particularmente 

instigante, haja vista que desde o período inicial da colonização de Portugal com as capitanias 

hereditárias (1534), não logrou sucesso adentrar na região, de modo que a colonização no local 

foi tardia se comparada às outras (quase um século depois). Por outro lado, havia muitos 

corsários franceses que já frequentavam o local onde os portugueses não conseguiam adentrar: 

a ilha de Upaon-açu (atual ilha do Maranhão ou ilha de São Luís)10. 

Neste período foi ensejado uma colônia francesa na região comandada por Daniel de 

La Touche, Senhor de Laravadière. Nesta colônia, que ficou conhecida como França 

Equinocial, vieram para a região padres capuchinhos para pregarem o evangelho aos “gentios 

da terra”, ou seja aos indígenas (no caso os tupinambás). Dentre estes religiosos se destacam o 

Claude d’Abbeville e Yves d’Evreux. Foram por meio destes que se soube com detalhes sobre 

a colonização gaulesa na região, haja vista que ambos publicaram livros sobre suas experiênc ias 

no local (BOTELHO, 2008). Em 8 de setembro de 1612 foi inaugurado o forte São Luís, onde 

hoje é o Palácio dos Leões, atual sede do governo estadual. Os defensores da teoria da fundação 

gaulesa, afirmam que este é o marco fundacional da cidade, confirmado pelo nome francês que 

a cidade manteve em homenagem ao príncipe menor de idade, Luís XIII. 

 Com a colonização francesa em uma região que a União Ibérica considerava sua, não 

tardou em uma reação conjunta dos reinos unidos de Portugal e Espanha, que formaram uma 

expedição contra os franceses pela via continental (GODÓIS; DE, 2008; MEIRELES, 2001) .11 

Em 1614 os portugueses vão vencer a batalha de Guaxenduba, que vai ser decisiva para a vitória 

na guerra contra os franceses (COSTA JÚNIOR; BORRALHO, 2014; MORAES, 1995; 

                                                 
9 D. Sebastião se tornou rei de Portugal em 1568 com apenas 14 anos de idade. Em 1578, ainda jovem vai liderar 

uma expedição ao Marrocos, onde foi derrotado e morto sem deixar filhos. Assumiu o reino em seu lugar seu tio -

avô o cardeal D. Henrique, que também não tinha filhos, e veio a falecer em menos de dois anos após assumir. O 

parente mais próximo para assumir o trono português era o rei de Espanha, Felipe II. Tendo no trono português 

um rei espanhol, surge um novo período para a história de Portugal e suas colônias, que ficou conhecido como 

União Ibérica (1580-1640). Cf. MEGIANI, Ana Paula Torres.  O jovem rei encantado: expectativas do 

messianismo régio em Portugal, século XIII a XVI. São Paulo: ED. HUCITEC, 2003. 
10 É bom destacar que apesar da ilha ser nomeada por São Luís, há quatro municípios insulares  nela: São Luís, 
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. 
11 Os portugueses nunca lograram sucesso no início do período colonial em alcançar Upaon -açu. Houve tentativas, 

mas que acabaram em naufrágios. Os franceses eram mestres da rota marítima para alcançar a ilha, que vai ser 

dominada pelos portugueses somente após a expulsão destes. MEIRELES, Mário M. História do Maranhão. São 

Paulo: Siciliano, 2001.,p. 23-27. GODÓIS, Antônio B. Barbosa de. História do Maranhão para uso dos alunos da 

Escola Normal – 2.ed.- São Luis: AML/EDUEMA , 2008, p.78-91. 
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ZIERER, 2014)12. Estes serão expulsos definitivamente em 1615. É neste momento que surge 

questões significativas que levaram alguns teóricos a questionar a fundação gaulesa da cidade. 

Com destaque para a renomada historiadora Maria de Lurdes Lacroix, que defende a teoria de 

que a cidade foi fundada por portugueses, logo após a expulsão dos franceses, pois segundo ela, 

estes somente deixaram um forte e o nome da cidade. A historiadora chega a ironizar que a 

cidade com mais características portuguesas no Brasil tenta de todo modo se passar por gaulesa 

(LACROIX, 2008)13. 

    

3 PRAIA GRANDE DO SÉCULO XVII AO XIX 

No século XVII havia dois bairros na cidade: Praia Grande e  Desterro (BOTELHO, 

2008). Neste primeiro momento, a cidade se caracterizava, em sua maioria, por casas de pau-a-

pique. Foi dividida no modelo tipicamente de cidade colonial portuguesa: com a cidade alta, 

onde ficava a parte administrativa e religiosa; e a cidade baixa; onde ficava o comércio.14 Um 

fato curioso e que pode causar certa estranheza para as pessoas atuais que conhece o bairro da 

Praia Grande, é que o local já foi uma praia e era assim nomeado para diferenciar de outra que 

ficava perto, conhecida por Praia Pequena (nome que se perdeu na história) (LIMA, 2002). 

Apesar da suposta pobreza generalizada no local, e que foi reforçado pelo ilustre padre 

Antônio Vieira no século XVII, Portugal tratou de enviar um engenheiro por nome Francisco 

Frias de Mesquita para “projetar as fortalezas que iriam consolidar o seu domínio [português], 

traçar um plano urbanístico para a cidade”(ANDRÈS, 2012). Este projeto de engenharia foi o 

modelo das ruas que começaram no período seiscentista, mas que foi seguido à risca até meados 

do século XIX. “O engenheiro militar concebeu o plano urbano no formato de quadras regulares 

e ruas ortogonais no sentido dos pontos. Esta constituição serviu como um referencial para 

                                                 
12 A historiografia tradicional chama de Jornada Milagrosa a batalha e vitória dos portugueses sobre os franceses, 

isto devido a lenda de que nossa Senhora da Vitória teria aparecido para os portugueses e transformado areia em 

pólvora, permitindo assim a vitória lusitana que estavam em menor número de combatentes. Cf. MORAES, Jomar. 

O rei touro e outras lendas maranhenses.  São Luis: SIOGE, 1980, p. 21-22. COSTA JÚNIOR, Flávio P. “As 

lendas do El-rei touro D. Sebastião e o milagre de Guaxenduba: narrativas de origens medievais na formação da 

identidade cultural maranhense”. ZIERER, Adriana; VIEIRA, Ana Lívia Bonfim; ABRANTES, Elizabeth Sousa. 

Nas trilhas da Antiguidade e Idade Média, São Luís: EDUEMA, 2014, p. 176-178. 
13Cf. LACROIX, Maria de Lourdes Luande. A fundação francesa de São Luís e seus mitos. São Luís, Lithograf, 

2008. Para endossar sua tese a professora Lurdes Lacroix demostrou em seu livro que an tes do final do século 

XIX, os habitantes locais defendiam que São Luís era de origem portuguesa, mas que com o advento da República 

e o Nordeste cada vez mais posto a segundo plano na nação (priorizando-se o sudeste), tais cidades começaram a 

defender suas tradições. Assim foi o caso de Recife, por exemplo, defendendo sua fidalguia. Já o caso de São Luís, 

além de se defender que era a Atenas Brasileira (por causa dos escritores renomados) os intelectuais de então 

defenderam uma fundação diferenciada das demais regiões do Brasil, por ter uma suposta fundação francesa. Bom 

lembrar que no Brasil sempre houve no meio social mais abastados uma forte vertente francófila, de modo que o 

que era francês era sinal de elegância. 
14 Entrevistado 1. 
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expansão local”(ANDRÈS, 2012). São Luís tinha especial importância, haja vista que foi a 

capital do estado do Maranhão e Grão-Pará até meados do XVIII (BOTELHO, 2008)15. 

A cidade de São Luís vai se desenvolver a partir da Praia Grande desde o século XVII. 

Mas o crescimento da cidade se deu a partir da metade do século XVIII com a formação da 

Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Esta empresa monopolista fundada pelo Marquês de 

Pombal, tinha como interesse desenvolver a região em benefícios da metrópole portuguesa 

(MAXWELL, 1996). É neste momento que foi priorizado a produção algodoeira e de rizicultura 

no Maranhão. No período que vai entre 1780 a 1870, a cidade terá um forte crescimento 

econômico, sobretudo por causa da guerra de independência das Treze Colônias (1776) e a 

Guerra de Secessão (1861-1865), ambas ocorridas nos EUA, maior fornecedor de algodão para 

a Inglaterra. Com tais conflitos naquele país, houve interrupções do fornecimento para este, 

deste modo permitiu que o Maranhão o substituísse como fornecedor desta matéria-prima. Este 

período é o da revolução industrial inglesa (entre 1760 e 1840), que priorizava a economia 

têxtil, logo faminta da produção algodoeira e o Maranhão era um grande produtor(CAMÊLO, 

2012). Os viajantes que visitaram a cidade na época, levantaram que São Luís era a quarta maior 

cidade do Império brasileiro, ficando atrás somente do Rio de Janeiro, Salvador e Recife 

(FILHO, 2012). 

Surgiram por esta época os detalhes construtivos mais sofisticados e adaptados ao 

clima tropical e úmido, como as varandas posteriores em madeira, guarnecidas por rótulas 

móveis, o forro em espinha de peixe e o pé direito elevado, deixando passar a ventilação. Já nos 

meados do século XIX, intensificou-se a aplicação de azulejos nas fachadas, que passou a se 

constituir num dos aspectos mais caraterísticos da arquitetura civil de São Luís. Este uso tornou-

se tão frequente que valeu à cidade o epíteto de La ville aux petist palais de porcelaine, 

inspirado na policromia das faianças que recobriam dezenas de fachadas de sobradões 

(ANDRÈS, 2012, p. 39). 

É neste momento que o casario de São Luís vai se desenvolver, tomando os aspectos 

característicos do que hoje chamamos de centro histórico. No caso da Praia Grande antes de 

obter seu aspecto boêmio, cultural e turístico de hoje, sua vocação sempre foi para o comércio 

(como parte da cidade baixa). Era por meio do mar que chegava as notícias, os secos e 

molhados, as diversas mercadorias (inclusive escrava). Não por menos que Aluísio Azevedo 

                                                 
15 O Estado do Maranhão e Grão-Pará (território que abrangia desde os atuais estados do Ceará ao do Amazonas) 

era um estado colonial a parte do Estado do Brasil. O primeiro teve como capital a cidade de São Luís e depois 

Belém, já o último com capital em Salvador e depois Rio de Janeiro. A mudança de capitais em ambos estados 

decorreu no período setecentista. BOTELHO, Joan. Op. cit., p. 24.  
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ambientou neste bairro seu personagem Manuel Pescada, um rico português, no romance O 

mulato; já Clodoaldo Freitas, pois como uma das moradas no mesmo bairro, o também 

personagem português Jerônimo de Pádua, na novela Palácio das Lágrimas (FREITAS, 2008). 

A Praia Grande era a “porta de entrada” para quem chegasse pelo mar, tendo em vista que o 

principal meio de transporte era o marítimo, que atracava no Cais da Sagração próximo ao 

supracitado bairro (SERRA, 1965). 

Os casarões do local, eram em sua maioria, para o comércio. Cabe destacar que apesar 

do bairro ser tomado por comerciantes, havia níveis socioeconômico entre eles. E isto é visíve l 

pelo tipo de morada. Por exemplo quem morasse em um solar era visivelmente mais rico do 

que quem morassem em um sobrado (Figura 1). O solar (Figura 2) era maior e de estética mais 

elaborada, com sacadas maiores e não raro tinham um mirante. Era um prédio exclusivamente 

destinado para moradia, de modo que, a família residente tinha o luxo de ter outro casarão 

destinado exclusivamente para o comércio. Já o sobrado, mais modesto, tinha o térreo destinado 

para o comércio e os andares de cima destinado para moradia (CAFETEIRA, 1997) . 

 

Figura 1 – Sobrado (Reitoria UFMA) 

 
Fonte: Andrès (2012). 
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Figura 2 - Solar Palácio Cristo Rei 

 

Fonte: Andrès (2012). 

 

 

4 DO PERÍODO DA DECADÊNCIA A PATRIMÔNIO CULTURAL  

No entanto, no começo do século XX acontece a decadência local por várias razões: a 

primeira foi a estagnação econômica, haja vista que no Maranhão o principal meio econômico 

eram as fábricas têxtis, mas que, por não ter recebido os devidos investimentos, foram se 

tornando obsoletas ao longo deste século. Além do mais, os moradores ludovisenses, em 

especial a elite, foram construindo moradias em regiões no entorno do centro, em especial no 

bairro Monte Castelo (FRÓES, 2017)16, e depois com a construção da ponte José Sarney em 

196617, deslocaram-se para o Renascença. 

Para que este conjunto sobrevivesse até os dias de hoje, muito contribuiu, ainda que 

de forma paradoxal, a conjuntura da estagnação econômica que se abateu sobre a região do 

Meio Norte brasileiro na primeira metade do século XX. A falta de recursos para a execução 

de obras inviabilizou aqui, ao contrário do que ocorreu em grandes cidades brasileiras, os 

movimentos de renovação urbana com as demolições de valiosas áreas históricas (ANDRÈS, 

2012, p 48). 

                                                 
16 O bairro do Monte Castelo tem esse nome em homenagem a batalha de Monte Castelo na Itália, onde brasileiros 

combateram ao lado do exército estadunidense na Segunda Guerra Mundial. O conjunto arquitetônico do local era 

em sua maioria no estilo bangalô e tinha e tem como principal avenida a Getúlio Vargas. Assim se percebe 

elementos neste bairro que queria se destacar como moderno frente aos tradicionais bairros do centro. 
17 Foi inaugurada na época do governador José Sarney com o nome de ponte Boa Esperança, mas com a 

consolidação do controle da máquina do estado pela família Sarney (chamada de Oligarquia por seus opositores, 

haja vista o predomínio político por quase meio século no estado) e da característica de nomear os mais diversos 

logradores da cidade com nome dos membros desta família, a ponte foi renomeada para José Sarney, no entanto é 

popularmente conhecida como Ponte do São Francisco, por ligar o centro ao bairro do São Francisco (entrevistado 

2) . 



 179 

A questão da decadência é algo bastante difundido entre o meio intelectual da cidade, 

pois foi quando se avaliou o passado de São Luís (supostamente opulento) e se comparou a 

suposta decadência. Na literatura se expressa muitos exemplos, como no caso abaixo:  

No seu andar térreo, rente à calçada de pedra em cujos argolões de ferro se amarravam 

os cavalos, escancaravam-se as portas das lojas, dos escritórios, dos bancos, das quitandas, dos 

cafés e dos armazéns, com batentes de pedra aliados pelo uso. Em cima, alastravam-se as salas 

e os quartos da residência senhorial do dono do sobrado, de janelas escancaradas, paredes 

cobertas de papel pintado, móveis de jacarandá com puxadores de prata. Não era raro ouvir-se 

ao cair da tarde, o som de uma polca ou de uma valsa tocada ao piano na sala de visitas 

(MONTELLO, 1981, p 244).  

Este trecho pertence ao livro Cais da Sagração de Josué Montello — membro da 

Academia Maranhense de Letras e da Academia Brasileira de Letras, falecido em 2006 — 

demostra o autor a sua admiração aos casarões da Praia Grande, identificando suas pretéritas 

suntuosidades. Montello que nasceu no começo do século XX ainda presenciou muito da 

riqueza e do comércio da Praia Grande. Seus romances se ambientam em São Luís, e 

apresentam personagens fictícios convivendo com indivíduos que de fato viveram na cidade. 

No trecho citado acima, refere-se ao personagem Mestre Severino que vai ao bairro supracitado 

fazer compras. Apesar de ainda haver um certo comércio no local, estava mais patente para ele 

que o comércio local estava em decadência. 

E tudo acabou. Nos largos aposentos, outrora inundados de luz tropical, descem hoje 

as sombras do dia, com o renque triste das janelas fechadas. Se uma delas se abre de repente 

cedendo ao sopro de uma rajada mais forte, fica a bater doidamente, sem ter quem volte a cerrá-

la. Os mirantes esquecidos de onde antigamente se descortinavam os barcos que ainda velejam 

no mar alto, têm agora o ar dos aposentos fechados de onde saiu um enterro. Lá dentro, silênc io. 

Aqui fora também (MONTELLO, 1981, p 244). 

Ambos trechos estão no capítulo 31 do livro, que o autor reservou para denunciar a 

decadência da Praia Grande. E neste capítulo que Mestre Severino, protagonista do romance, 

entra em contato com a realidade do bairro não só por meio do que ver, mas do que conversa 

com seus antigos conhecidos. Assim é que um dos personagens avalia que com a construção do 

novo porto (o do Itaqui) vai acabar com o Cais da Sagração (Figura 3) e com isso com o 

comércio local (FRÓES, 2017)18. Sobre a decadência da Praia Grande representada neste 

                                                 
18 Idem, op. Cit., p. 246-248. O Cais da Sagração, que dá nome ao romance é onde hoje é a rampa que vai para a 

Avenida D. Pedro I e onde se situa o Palácio dos Leões e o Palácio La Ravadieri, sedes dos governos estadual e 
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romance, contrasta com outro romance do autor por nome Perto da Meia-Noite (1985), em que 

o autor narra sua juventude na década de 1940 e 1950. A Praia Grande ainda era o bairro 

principal do comércio da cidade, onde havia boas escolas e ainda se podia ouvir os pianos a 

noite, que segundo o autor era comum na cidade, com a movimentação intensa por causa dos 

bares, comércio, escolas e até cabarés (MONTELLO, 1985) .  

 

Figura 3 - Cais da Sagração no Início do Século XX, Caxias, Maranhão 

 

Fonte: Neto (2015). 

 

No romance Cais da Sagração, evidencia-se o período em que o bairro da Praia Grande 

foi perdendo aos poucos sua importância primária, ficando a segundo plano e por fim 

completamente abandonado no final da década de 1970.19 O ambiente que antes era habitado 

pela aristocracia da terra e pelos principais comerciantes, foi aos poucos se transformando em 

um ambiente de aspecto abandonado. A situação se modificou com a abolição da escravatura 

em 1888, pois os casarões precisavam de muitas mãos-de-obra para a manutenção e limpeza, 

que era realizada pelos escravos, mas que com o fim da escravidão, tornou-se insustentável. No 

começo do século XX a elite se mudou para o moderno bairro do Monte Castelo, onde se 

construiu chalés e bangalôs, que não precisavam de tantas mãos-de-obra para manutenção 

destas residências.20 Mas ainda diante dessas mudanças, o comércio na Praia Grande ainda se 

manteve, todavia não como outrora no período oitocentista, pois o porto do Cais da Sagração 

                                                 
municipal, respectivamente. Com o aterramento do local foi feito o Cais da Praia Grande perto de onde era o antigo 

porto. FRÓES, Antônio Torres. Op. cit; p. 15. 
19 Entrevistado 1. 
20 Entrevistado 2. 
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(Figura 4) era fundamental para a cidade, já que era por ele que vinham as pessoas e os produtos 

desde o período colonial (SERRA, 1965). 

Ao longo do século XX, o bairro foi se tornando a retaguarda da cidade em vez de a 

“porta de entrada”. O comércio aos poucos foi se deslocando para caminho Grande (hoje rua 

Grande) e posteriormente com o crescimento da cidade nas décadas de 1970 a 1990, fez com 

que os bairros que antes eram suburbanos fossem parte plena da cidade, e o comércio da rua 

Grande se tornou só mais um entre muitos, assim como o da Praia Grande.21 

 

Figura 4 - Rampa do Palácio (Antigo Cais da Sagração) 

 

Fonte: “Rampa do Palácio” (2017). 

 

Com a construção da ponte Marcelino Machado no estreito dos Mosquitos em 1976, 

São Luís ficou ligado ao continente, assim permitindo uma maior troca de produtos por meio 

terrestre, pois até o século XIX somente era feito por vias marítimas. Já no começo do XX foi 

inaugurado a estrada de ferro São Luís-Teresina (FRÓES, 2017).22 Todos estes meios foram 

desfavorecendo ao secular Cais da Sagração, que antes era a entrada de tudo pela Praia Grande 

e daí para o resto da ilha (BOTELHO, 2008).23 

Na Praia Grande, ainda se tratando de sua vocação comercial, desde o século XVIII 

foi planejado um local destinado exclusivamente para a venda dos mais variados tipos de 

materiais. Este é a Casa das Tulhas (Figura 5) ou Feira da Praia Grande (Figura 6), que foi 

iniciada e planejada na colônia no governo de D. Diogo de Sousa (1798-1804) (MEIRELES, 

1979), mas que vai adquirir seu aspecto atual no século XIX, com a parte externa destinada ao 

                                                 
21 Entrevistado 1. 
22 Entrevistado 2.   
23 Nos decênios de 1970 a 1980 foram construídos o Porto do Itaqui e a estrada de ferro Carajás pelo Projeto 

Grande Carajás.  
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comércio, e a interna ajardinado para o deleite dos passeios da elite. Com a reforma 

empreendida pelo Projeto Praia Grande, foi tirado o jardim interno para formar mais quiosques, 

para ser destinado aos comerciantes que haviam invadido a parte interna no século XX, já que 

havia sido abandonada pelas autoridades competentes. Curiosidades a parte sobre a história da 

Casa das Tulhas, conhecida atualmente como Feira da Praia Grande (mas que para os mais 

assíduos, carinhosamente a chamam Feirinha da Praia Grande) é que no final do século XIX 

com o fim da monarquia, houve uma intensa iconoclastia de todos elementos simbólicos que 

lembrassem o antigo sistema. Foi nesse momento que foram destruídos os mais diversos 

pelourinhos das cidades brasileiras, tendo em vista que muitos carregavam o símbolo da dinastia 

bragantina, inclusive o de São Luís e o de Alcântara (LOPES, 2002)24. Felizmente fugia desta 

destruição citadina o símbolo da monarquia na Feira da Praia Grande, que ainda hoje está lá. 

Não se sabe ao certo por que somente este escapou (MORAES, 1995). 

 

Figura 5 - Casa das Tulhas (Feira Da Praia Grande) 

 

Fonte Casa das Tulhas (2014).  

 

 

 

 

 

                                                 
24 Curiosamente o de Alcântara fora recuperado. Isso porque neste período os habitantes locais embriagados com 

o novo ideário republicano derrubaram o pelourinho, mas que não se deram ao trabalho de destruir completamente 

o monumento, somente o símbolo da monarquia. E onde ficava o pelourinho, ali o enterraram. Uma idosa 

alcantarense e ironicamente ex-escrava, indicou mais tarde para pesquisadores, entre eles o ilustre Antônio Lopes 

onde estava, de modo que o objeto foi recuperado e hoje é o único pelourinho em mármore branco original que 

servia somente para indicar a categoria de cidade local, e não para punir escravos. LOPES, Antônio. Alcântara: 

subsídios para a história da cidade. São Paulo: Siciliano, 2002. 
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Figura 6 - Interior da Feira da Praia Grande 

 
Fonte: Pereira (2014)  

 

A feira da Praia Grande já foi um lugar destinado a todo tipo de mercadorias. Em boa 

parte do século XX foi destinado a lojas de ferragens (materiais de construção). No último 

quartel deste século, com a ideia de se investir no aspecto turístico, a localidade se tornou um 

espaço destinado a venda de artesanato, bares e restaurantes de comidas típicas. Importante 

destacar, que ainda se manteve o comércio de secos e molhados, principalmente camarão seco, 

castanha de caju, castanha-do-pará, bombons caseiros, doce-de-espécie (iguaria da região) e 

frutas típicas como cupuaçu, bacuri, juçara (açaí), pitomba e outros (VIEIRA FILHO, 1976). 

Com o potencial cultural e turístico foram feitos projetos de restauração do centro 

histórico, que tinha como principal foco a Praia Grande. O Projeto Praia Grande (1981)25 foi 

pioneiro nesse sentido e que foi consolidado pelo Projeto Reviver de 1987. Este último se 

baseou nas imagens do século XIX e começo do XX, principalmente no álbum de Gaudêncio 

Cunha em 1908 (CAMÊLO, 2012). Como parte dessa restauração, cabe destacar a retirada dos 

postes e fiações elétricas do local (Figura 7), recolocando no lugar as luminárias do estilo do 

século XIX (Figura 8), ligadas por energia elétrica subterrânea (CAMÊLO, 2012). 

 

 

 

 

                                                 
25 O que se está referindo acima como Projeto Praia Grande, na verdade foi o Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís (PPRCHSL). Por ter um nome muito longo e mesmo a sigla não 

sendo fácil de falar, aos poucos os integrantes da equipe foi somente se referindo ao Projeto Praia Grande 

(entrevistado 1). 
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Figura 7- Antigo Sistema Elétrico da Praia Grande 

 
Fonte: Andrès (2012). 

 

Figura 8 - Luminária Tradicional na Praia Grande 

 

Fonte: Aragão (2011). 

 

Também foram refeitos os traçados das ruas, pois tais, tinham sido adaptadas para que 

trafegassem carros. Hoje por meio destes projetos no bairro em questão, somente trafega carro 

da polícia, da guarda municipal e de recolhimento de lixo. Neste caso, o aterro da Beira-Mar 

mais a construção do Anel Viário, possibilitou que houvesse um escoamento do tráfego 

automotivo, deixando livre a Praia Grande deste tipo de trânsito. Também a Ponte José Sarney 

(popularmente conhecida como ponte do São Francisco) teve este impacto de levar não somente 

o trânsito, mas as moradias para o outro lado da margem do Rio Anil, e assim permitiu um 

crescimento da cidade para aquele lado, mantendo a conservação dos casarões históricos. 

Também contribuíram para esta finalidade a ponte Bandeira Tribuzzi e a barragem do Bacanga 
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(CAMÊLO, 2012). Antes destas pontes, a elite estava ocupando o que seria o bairro do Monte 

Castelo com seus modernos chalés e bangalôs. 

O Projeto Reviver foi tão significativo para a revitalização local, que muitos indivíduos 

de São Luís começaram a chamar o bairro de Reviver, a despeito do nome oficial e dos 

constantes protestos de intelectuais e moradores do centro histórico. Também este projeto 

permitiu que São Luís conseguisse o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1997 

pela UNESCO.26 

Parte da Praia Grande de extrema importância cultural para a cidade é a Praça Nauro 

Machado (antiga Praça da Praia Grande)27 . Antes do projeto da Praia Grande, o local era um 

lixão a céu aberto, onde havia a proliferação de ratos, mosquitos e além de ser local propício 

para assaltantes (ANDRÈS, 2012) (Figura 9).  

 

Figura 9 - Praça Nauro Machado na Década de 1980 (Antes da 

Reforma) 

 

Fonte: Andrès (2012, p 91). 

 

Com este projeto, o intento era restaurar o local com base nos logradores do século 

XIX, com intensa arborização, grama e bancos. Se por um lado a intenção da revitalização era 

recuperar os casarões e ruas do centro e manter inalterada sua estrutura (pelo menos a fachada), 

a Praça Nauro Machado foi sem sombra de dúvida a que teve mais intervenções. Em 1981, a 

                                                 
26 O título de Patrimônio Cultural da Humanidade começou a ser concedido pela Unesco em 1972. São Luís foi a 

quarta cidade brasileira a ganhar esta honraria em 1997.  
27 A praça recebeu o nome Nauro Machado em 2002 em homenagem a um dos mais ilustres poetas da atualidade 

(falecido em 2016) de São Luís. 
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praça se assemelhava às do século XIX (Figura 10), mas no segundo projeto, foram retiradas a 

maioria das árvores e o gramado em 1998. 

 

Figura 10 - Praça Nauro Machado na Década de 

1980 Até a Década de 2000 

 

Fonte: Andrès (2012, p 91). 

 

A nova perspectiva do governo, era que a praça teria que ter mais espaço para a 

realização de eventos culturais, como apresentações de bumba-meu-boi, cacuriá, tambor 

de crioula e outras manifestações culturais tipicamente maranhense (REIS, 2003)28. A 

praça recebe diversas apresentações culturais e musicais com os mais variados estilos ao longo 

do ano. Assim a reforma ampliou o espaço para que pudesse abrigar mais pessoas para 

frequentar os shows e apresentações culturais. Assim foi realizada mais reformas nesse intuito 

no ano de 2002 (foi quando passou a se chamar de Nauro Machado) e recentemente a de 2015. 

As últimas reformas foram um tanto controversas, pois a de 2002 se tirou o guarda-corpo 

inoxidável e algumas árvores (o que gerou críticas de que se estava descaracterizando o 

patrimônio histórico) e a de 2015 por que se retirou os bancos de madeira, que eram bem 

característicos do lugar, para se pôr os de concreto, além da retirada de mais árvores (CAMÊLO, 

2012; “Retirada de bancos da Praça Nauro Machado gera polêmica”, 2015) (Figura 11). 

 

 

 

                                                 
28 No mês de junho, graça às festas juninas, quase todos os dias têm atividades culturais como as citadas 

anteriormente. 
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Figura 11 - Praça Nauro Machado em 2015 

 

Fonte: “Praça Nauro Machado” (2010). 

 

Cabe destacar que estas manifestações culturais (Figura 12) tão presentes na Praia 

Grande atual, não somente na praça citada, como na da Faustina, da Praia Grande e dos 

Catraieiros, não eram bem-vindas no local antes da segunda metade do século XX. Isto porque 

a aristocracia local não queria que este tipo de “batucada” estivesse sendo realizado na cidade 

(como chamavam o que é atualmente o centro histórico) (REIS, 2003)29. 

  

Figura 12 - Manifestação Cultural (Bumba-Meu-

Boi) na Praça Nauro Machado 

 

Fonte: Cunha (2015). 

 

Aos poucos essas manifestações foram liberadas para serem realizadas na parte do 

subúrbio: João Paulo, Anil e Camboa. No primeiro bairro, a manifestação se tornou tão intensa 

                                                 
29 As diferenças entre os variados estilos de bumba-meu-boi chamam de sotaque. Há cinco tipos básicos de sotaque: 

de matraca, de zabumba, da baixada, de orquestra e de costa-de-mão. 
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que ainda hoje, no dia de São Massau é realizado o encontro de bois de matraca (REIS, 2003)30. 

Já no segundo quartel do XX, intelectuais como Fernando Perdigão, Astolfo Serra e Antônio 

Lopes, começaram a defender a cultura popular maranhense em conjunto com a erudita 

(CORRÊA, 2012). 

É importante destacar o nome das principais ruas do lugar. Todavia há uma certa 

peculiaridade acerca das ruas do centro histórico, pois tais podem ter mais de dois nomes e até 

mais. Isto por que a população concedeu nomes simples as suas ruas como da Inveja, da Alegria, 

dos Afogados, dos Prazeres, mas a câmara de vereadores ao longo do século XX, no intuito de 

homenagear indivíduos que contribuíram de alguma forma com a história do lugar, renomeou 

as ruas por força de lei em homenagem a eles, assim é que as ruas citadas anteriormente são rua 

Belarmino de Matos, rua Manuel Inácio, rua José Bonifácio, rua Sílvia Jardim, respectivamente . 

Isto causa muito confusão, pois os órgãos oficialesco se referem pelo nome de lei, mas a 

comunidade ainda se refere na maioria das vezes pelo nome antigo. Recentemente a câmara 

tem feito o inverso, revogando os nomes dados no século XX para retomar os que eram mais 

tradicionais, o que causa ainda mais confusão, pois algumas pessoas e comerciantes já 

adquiriam o hábito de chamar pelos nomes recentes. 

Sendo assim, é possível destacar as ruas e logradores por seus duplos nomes da Praia 

Grande. Rua Portugal (antiga rua do Trapriche) (Figura 13) deve ser uma das mais 

complicadas de se nomear, haja vista que ambos os nomes são bem populares. Sua importânc ia 

é em ser considerada o maior conjunto arquitetônico com azulejaria portuguesa das Américas. 

Nela possui dois museus: o de Nhozinho Santos e o de Artes Visuais. 

 

Figura 13 - Rua Portugal (Trapiche) 

 

Fonte: “Rua Portugal, Trapiche, Centro Histórico São Luis, MA” (2016). 

                                                 
30 As diferenças entre os variados estilos de bumba-meu-boi chamam de sotaque. Há cinco tipos básicos de sotaque: 

de matraca, de zabumba, da baixada, de orquestra e de costa-de-mão. 
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Na Rua da Estrela (Cândido Mendes), apesar da força de lei dar nome a rua com o do 

professor e político importante do século XIX (Figura 14), a rua da Estrela foi sempre referida 

pelo antigo nome. Nela se situa a Câmara dos Vereadores, Teatro João do Vale, Escola de 

Música do Estado “Lilah Lisboa”, de canto com a Portugal, o museu de Artes Visuais, os 

prédios dos cursos de História e o de Arquitetura da UEMA (Universidade Estadual do 

Maranhão) e a entrada da Feira da Praia Grande, Praça Nauro Machado, Defensoria Pública, 

além de contar com bares, restaurantes, boates e ainda está previsto a instalação do Museu de 

Gastronomia, Museu do Tambor de Crioula e a Escola de Música do Município. É sem sombra 

de dúvida o coração do bairro.  

 

Figura 14 - Rua da Estrela (Antes e Depois da Revitalização da Praia Grande) 

 

Fonte: Andrès (2012, p 102). 

 

Rua do Giz (Rua 28 de Julho) tem esse nome provavelmente por causa da “íngreme e 

escorregadia ladeira de argila, que dificultava o trânsito, pelo que recebeu a escadaria que lhe 

corrigiu o defeito” (LIMA, 2002). Já o segundo nome foi em homenagem feita pela câmara 

para a data de 28 de julho, que foi quando o Maranhão oficialmente aderiu a independência do 

Brasil (GALVES, 2010)31. Nesta rua se situam o Centro de Cultura Domingos Vieira Filho, o 

Museu de Arqueologia e Paleontologia, o prédio do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico, 

Artístico Nacional), Praça da Faustina (antiga praça da Seresta) e a Aliança Francesa. Há ainda 

outras ruas, mas com grande relevância são as que foram referidas anteriormente. 

 

 

 

                                                 
31 O Maranhão por ter forte vínculo com Portugal, inclusive pela maior facilidade de acesso do que com as 

províncias do sul, não aderiu a independência de imediato, inclusive a elite local desejava se manter unido com 

Portugal.  



 190 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O bairro da Praia Grande tem fundamental importância para a cidade de São Luís. Isto 

porque a cidade surgiu neste bairro e cresceu por meio dele. Ao longo de sua história 

plurissecular teve seu período áureo nos séculos XVIII e XIX e entrou em franca decadência 

na primeira metade do século XX, mas que no último quartel deste mesmo século foi 

revitalizado para ser palco da cultura popular e arquitetônica da cidade. Assim, é que hoje, a 

Praia Grande (conhecida pelos mais jovens como Reviver) é um grande atrativo turístico e de 

deleite para seus moradores, haja vista que os principais centros de cultura, museus, cinema, 

teatro, dentre outros estão neste lugar.  
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CAPÍTULO 14 

Sustentabilidade do meio natural e turismo: as bases para o desenvolvimento de Bonito 

 

Luciana Correia Diettrich 

Ademir Kleber Morbeck de Oliveira 

 

1 INTRODUÇÃO  

A cidade de Bonito, situada no sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul (Figura 1), 

é considerada um polo de ecoturismo, atraindo milhares de visitantes, do Brasil e de outros 

países. A natureza destaca-se como o principal atrativo do município, pela sua beleza e riqueza 

de detalhes, permitindo uma gama de atividades e roteiros diversificados realizados em áreas 

naturais. 

 

Figura 1 - Localização do Município de Bonito, Mato Grosso do Sul e Serra da Bodoquena 

 

Fonte: Elaborado por Santos (2017). 

 

Suas belezas são o resultado das peculiaridades geográficas da região que, por sua 

localização (borda sudeste do Pantanal Mato-Grossense, área de transição entre o Cerrado e o 

Pantanal), assenta-se “[...] predominantemente sobre rochas carbonáticas - calcários e 
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dolomitos - das Formações Cerradinho e Bocaina, do Grupo Corumbá, no topo e rochas do 

grupo Cuiabá, na base, arcabouço geológico da Serra da Bodoquena” (DIAS, 2000 apud 

CAMARGO et al., 2011, p. 68). A vegetação da região é constituída principalmente pelo bioma 

Cerrado, além da presença de florestas estacionais deciduais e semideciduais cobrindo a serra, 

na qual a cidade se localiza. 

Da associação desse tipo de rocha com o sistema hidrográfico emergem rios 

subterrâneos, sumidouros, ressurgências, grutas, riachos, cachoeiras e cascatas com águas 

cristalinas, resultado da grande quantidade de calcário existente, que promovem a deposição de 

partículas nos sedimentos. Estes locais permitem diferentes atividades, como trilhas, 

mergulhos, flutuação e rapel, entre outras. 

O turismo nem sempre foi o alicerce da economia de Bonito. Antes disso, a extração 

mineral, a pecuária e a agricultura constituíam sua base econômica. A inserção da atividade 

turística em Bonito foi a principal causadora de significantes transformações no seu panorama 

econômico-social e, atualmente, é fonte de uma parcela significativa de seu PIB.  

Considerando que a atividade turística em Bonito está estruturada nos seus recursos 

ambientais naturais, faz-se necessária a discussão sobre ambiente natural e sobre os demais 

termos e expressões que este tema abarca e a relação destes com o turismo. 

 

2 MEIO AMBIENTE 

Abordar o tema ambiente torna-se importante, uma vez que ele subsidia a compreensão 

sobre sustentabilidade ambiental. São duas discussões acerca deste assunto, sendo que uma 

delas relaciona-se à expressão “meio ambiente” e a outra, à sua conceituação.  

Tal expressão é originada do francês “milieu ambience”, da qual milieu diz respeito a 

lugar onde está ou se movimenta um ser vivo e ambience, o que rodeia esse ser. O termo aparece, 

pela primeira vez, na obra do naturalista francês Geoffrey de Saint - Hilaire, “Études 

progressives d’un naturaliste”, em 1835 (MILARÉ, 2001). 

A discussão relacionada à expressão meio ambiente se dá em torno da redundância 

entre as duas palavras que a compõem, uma vez que elas contêm, para alguns estudiosos, 

significados similares. Em alguns países como Itália e Portugal, por exemplo, usa-se apenas a 

palavra ambiente, mas no Brasil ainda se adota “meio ambiente”, sendo seu uso, muitas vezes 

criticado (FREITAS, 2001). 

Todavia, a expressão meio ambiente no Brasil já é popularmente difundida como 

sendo a designação para os assuntos da natureza, além de ter sido incorporada por vários 

organismos às suas siglas, como é o caso do Ministério de Meio Ambiente (MMA) e do Instituto 
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Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entre outros 

(FREITAS, 2001). 

Para Milaré (2001), além de não haver redundância entre os termos meio e ambiente, 

tal expressão já está consagrada na língua portuguesa e é, pacificamente, usada pela doutrina, 

lei e jurisprudência brasileira. O autor também explica que nenhum dos vocábulos (meio e 

ambiente) detém um único significado. Enquanto meio pode significar metade de um inteiro, 

um dado contexto físico ou social, um recurso ou insumo para se alcançar ou produzir algo, 

ambiente pode representar um espaço geográfico ou social, físico ou psicológico, natural ou 

artificial. 

Porém, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, dentre as definições 

de meio estão: “[...] lugar onde se vive, com suas características e condicionamentos geofísico s; 

ambiente. [...] Esfera social ou profissional onde se vive ou trabalha; ambiente [...]” 

(FERREIRA, 2004, p. 1303). Sobre o vocábulo ambiente, o dicionário apresenta: “[...] que 

cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas, por todos os lados; envolvente: meio ambiente 

[...] aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas; meio ambiente. [...] Meio” 

(FERREIRA, 2004, p. 116). Deste modo, meio e ambiente poderiam ser considerados um 

pleonasmo, se o mesmo dicionário não anunciasse ainda a expressão meio ambiente, para o 

qual dá o seguinte significado: “[...] conjunto de condições naturais e de influências que atuam 

sobre os organismos vivos e seres humanos” (FERREIRA, 2004, p. 1304). 

Em se tratando da conceituação de meio ambiente (ou meio, ou ambiente apenas), é 

possível verificar, muitas vezes, certas limitações quanto à sua abrangência, relacionando -o 

apenas aos elementos da natureza.  

Este entendimento já está sendo desconstruído pela ciência e não é de hoje que 

conceituações mais abrangentes são apresentadas, as quais envolvem, não apenas os elementos 

naturais e artificiais, mas também as correlações entre estes componentes. Neste sentido, 

Poutrel e Wasserman (1977) apud Coriolano et al. (2009) defendem que meio ambiente diz 

respeito ao conjunto dos elementos físicos, químicos, biológicos e culturais, além dos fatores 

socioeconômicos. Nele os seres vivos e as atividades humanas estão passíveis dos efeitos destes 

elementos. 

Há ainda uma visão que envolve, além dos elementos e as relações acima 

mencionadas, o papel do meio com a sua manutenção, equilíbrio e qualidade (COIMBRA, 

1985; 2002). 

Em 1985, Coimbra (2002) já entendia meio ambiente como um conjunto de elementos 

que se influenciam reciprocamente. Deste conjunto fazem parte os elementos físico-químicos, 
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ecossistemas naturais e sociais (no qual o homem, individual ou socialmente, integra). Esse 

processo respeita o desenvolvimento das atividades humanas, mas prima pela preservação dos 

bens naturais. 

Sob o entendimento da legislação brasileira, diz respeito a “[...] conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Talvez aqui o mais importante seja destacar a 

interpretação que se faz deste conceito. Enquanto para Silva (2009) esta definição diz respeito 

a “[...] um conceito restrito ao ambiente natural, sendo inadequado, pois não abrange de maneira 

ampla todos os bens jurídicos protegidos”, Grau (1994) apud (PINTO, 1998, p. 13), ao 

contrário, afirma que a legislação adotou um conceito amplo, o qual “não se resume apenas aos 

recursos naturais, mas, ademais, está relacionado também com tudo quanto “permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”. 

Além de que, os significados de meio ambiente são ainda interpretações susceptíve is 

também às intuições, paixões, expectativas e incompreensões dos especialistas devido à riqueza 

e complexidade que o envolve e, desta forma não se encontram em plena concordância 

(MILARÉ, 2001). 

Todavia, para o autor acima mencionado, é possível reconhecer dois pontos de vista 

acerca do ambiente: a visão estrita e a ampla. A visão estrita compreende apenas o patrimônio 

natural (recursos naturais) e as relações com e entre os seres vivos. A ampla envolve tanto o 

meio ambiente natural (constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e pela 

flora) quanto o artificial ou humano (formado pelas edificações, equipamentos e alterações 

produzidos pelo homem no meio ambiente natural). 

Para Silva (2004), porém, meio ambiente é constituído por três aspectos. O ambiente 

natural ou físico (constituído pelo solo, água, ar atmosférico, flora, dentre outros) e a relação 

entre as espécies com o meio físico em que habitam; o artificial (formado pelo espaço urbano 

construído) e o cultural (composto pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, 

paisagístico e turístico). 

Em relação a essa classificação, Fonseca e Prado (2008) alertam que tanto os 

elementos naturais quanto os antrópicos são encontrados em praticamente todos os 

ecossistemas da Terra, razão pela qual se torna imprudente classificar um ecossistema como 

natural. 

Além dessas categorias, há ainda o ambiente de trabalho, o qual se refere ao conjunto 

de diversos fatores que influenciam o local de trabalho (SILVA, 2004). Está definido pela 

Constituição Federal de 1988 como “[...] conjunto de fatores físicos, climáticos ou qualquer 
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outro que interligados, ou não, estão presentes e envolvem o local de trabalho da pessoa” 

(BRASIL, 1988). 

Com isto, observa-se que o conceito de ambiente é complexo, pois ao se considerar, 

além da natureza (como ar, o solo, a água, as plantas, os animais e o homem), os resultados da 

dinâmica humana (social, cultural e econômica), amplia-se, talvez imensuravelmente, o alcance 

que envolve a definição de meio ambiente. Além dos elementos já apontados e a título de 

exemplificação, o ambiente pode considerar ainda as construções, máquinas, estruturas e 

objetos feitos pelo homem ou objetos geográficos, assim como sólidos, líquidos, gases, odores, 

cores, calor, sons, vibrações, radiações e ações resultantes das atividades culturais e naturais 

(CORIOLANO et al., 2009). 

Os autores supracitados, enfim, asseveram que o meio diz respeito a espaço e às 

interações nele existentes. Porém, ao se referirem a espaço, não se limitam apenas ao 

geográfico, mas envolvem também o natural, o social, o econômico, o político e o cultura l, 

trincados de ideologias, conceitos e preconceitos, pois neles estão inseridos todos os seres que 

se integram e desenvolvem atividades, as quais estão submetidas a transformações. Nele, a 

natureza não se encontra de forma passiva e nem infinita, mas submetida aos modos capitalis tas 

de produção e consumo, transformando-se em espaço reproduzido e reprodutor. 

 

3 AMBIENTE NATURAL E NATUREZA 

Desconsiderando a discussão existente acerca da expressão meio ambiente, mas 

considerando principalmente que todas as abordagens encerram notoriamente o ambiente 

natural e seus recursos, julga-se ser importante compreender melhor o aspecto da natureza 

dentro deste contexto. Além do mais, é dos elementos naturais que o homem, de fato, depende 

para sua sobrevivência. 

Sobre ambiente natural, o qual também é chamado por Silva (2004) de ambiente físico, 

o mesmo é considerado como um dos três aspectos que integram o ambiente, sendo este 

composto pelo “[...] solo, a água, o ar atmosférico, a flora; enfim, pela interação dos seres vivos 

e seu meio, onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o 

ambiente físico que ocupam” (SILVA, 2004, p. 21). Tal concepção (definição de ambiente 

natural) é também defendida por Fiorillo e Rodrigues (1996) e Rebello Filho e Bernardo (1998) 

que, em suma, consideram que os elementos da natureza (solo, água, ar atmosférico, flora e 

fauna) promovem o equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o ambiente.  

Para Fonseca e Prado (2008, p. 109), é considerado ambiente natural “[...] o ambiente 

que, conserva sua fisionomia natural, apresenta características bióticas e abióticas próximas a 
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situação original, que apresenta poucos ou nenhum indício de ação antrópica (lixo, urbanização, 

espécies exóticas, etc.[...].” 

A legislação brasileira utiliza o termo recursos ambientais e entende como tal a 

atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, 

o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (BRASIL, 1981). 

Quanto ao significado de natureza, é importante frisar que a literatura apresenta 

diversas definições as quais acompanham diferentes linhas e áreas de estudos, grupos sociais, 

contexto histórico, processo de evolução da ciência e suas tendências, as quais são distintas no 

tempo e no espaço. A natureza se apresenta para a ciência, ora externa ao homem, ora como 

produto da sociedade e se torna um outro termo bastante complexo e abrangente 

(LENOBLE,1969; SILVA, 2012). 

O termo natureza, quanto a sua etimologia, origina-se do latim, da palavra natura, que 

por sua vez está ligada à raiz nasci (nascer) e significa a ação de fazer nascer (LENOBLE,1969). 

Porém pode-se também pensar no tema a partir da evolução do conceito de natureza (Quadro 

1), permitindo uma visão de sua transformação. 

 

Quadro 1 - Conceitos de Natureza de Acordo com Correntes, Teóricos e/ou Períodos Diversos  
Perspectiva (Corrente, 

Teórico e/ou Período) 

Conceito de Natureza 

Cartesiana 

(Descartes) 

É algo divinizado, é sistema ordenado e coordenado de leis que regulamentam a 

matéria, mas dependente da força de Deus. 

Bacon, Galileu, 

Pascal, Kepler e 

Copérnico 

Passa para o campo científico. A ciência a revela, estuda, detalha, matematiza e a 

domina, ou seja, racionaliza. 

Séculos XVI e XVII Avança do empirismo para adentrar as filosofias políticas e econômicas. É 

explicada pela racionalidade e estudos que evolvem também sistemas com vistas à 

sua utilização. 

Século XVIII Sua mecânica passa a considerar o ser humano. É estudada em partes que contêm 

causas e efeitos, enquanto unidade matemática por meio de suas fórmulas e 

provadas por evidências empíricas a fim de compreender a natureza 

desconsiderando o lugar e o papel do homem. 

Emanuel Kant O homem é inserido nos estudos da natureza. A compreensão da natureza só é 

possível pela soma do que existe externamente e do eu. 

Geografia clássica (ex: 

Humbolt e Ritter) 

Vínculos entre a natureza orgânica e a não orgânica. Investigava a natureza em 

partes buscando as correlações e a harmonia entre elas. 

Casseti (1995) Se relaciona com o homem por meio do trabalho. Procurou demonstrar a relação 

dialética entre a natureza e o homem, que se dá através da sua força produtiva. 

Positivista Sua existência não é influenciada pelo homem e suas atividades. A natureza é 

estudada pela ciência natural que é supostamente independente das atividades 

humanas e dispensa a natureza humana dentro da natureza externa. 

Materialismo 

histórico (Marx) 

Apresenta uma opção unificada pela qual existem dois momentos: primeira natureza 

(precedente à história humana) e segunda (com o aparecimento do homem e de suas 

forças produtivas). A transformação ocorre quando o homem se apropria e 

transforma a natureza, quando incorpora seus recursos em seu dia-a-dia e a 

socializa. 

Revolução Industrial Concepções de organização e movimentos da natureza validadas e baseadas nos 

métodos da física. É transferido para cada ciência o método experimental e a 
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concepção de natureza como um sistema de corpos ordenados num espaço 

cartesiano orientados nas leis do movimento mecânico com que opera. 

Fonte: Adaptação de Silva (2012). 

 

Voltando à questão estrita de conceituação, para Lenoble (1969), natureza diz respeito 

tanto às coisas naturais quanto às artificiais e, desta forma, denomina de natural quando se trata 

das coisas e fenômenos da natureza, uma ordem independente das coisas humanas e o artific ia l 

das coisas e fenômenos do homem, ou seja, resultado de fenômenos humano. 

Na visão de Silva (2012), o conceito de natureza encontra-se num processo de 

construção. Através das ciências, o homem analisa as dinâmicas, os fins e a relação de domínio 

que se dá entre ambos (homem e natureza). Para o autor, 

 

O conceito e/ou noção de natureza, portanto vem sendo construído pelo homem para 

se colocar como indivíduo dominante ou dominado num espaço global infestado de 

interrogativas e dúvidas sobre origens e fins, sendo que deste mesmo modo as 

ciências, dentre elas e principalmente a Geografia, se apropria desta visão construída 

pelo homem aprimorando-a filosoficamente para adquirir as respostas sobre as 

origens e os fins, analisando, assim, suas dinâmicas de funcionamento  e inter-relação  

com o próprio homem e seus processos de organização social (SILVA, 2012, p. 53). 
 

A relação entre homem e natureza, na visão de Morin (1988), é possibilitada pela 

cultura que o ambiente sociocultural lhe compete, o que possibilita relacionar-se com ela de 

forma autônoma, dependente e organizadora.  

Por outro lado, é também uma relação de domínio do homem sobre os recursos 

naturais, a qual, por muito tempo, esteve pautada no “progresso” da humanidade que 

considerava principalmente a dimensão e a valorização econômica, desconsiderando os limites 

ambientais. Tal comportamento, somado à interpretação de natureza ilimitada e subserviente a 

todos os propósitos humanos, vem aproximando a Terra dos seus limites (OLIVEIRA, 2009). 

Considerando o vínculo existente entre a natureza e o homem ao fazer parte dela, 

pensar em uma natureza 100% natural, seria apenas um ideal. À medida que o homem avança 

com seu conhecimento (processo constante) e modifica a natureza que passa a ser vista como 

natureza modificada, afasta-se progressivamente do “natural” (DULLEY, 2004). 

 

4 SUSTENTABILIDADE DO MEIO NATURAL E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Assentado na discussão acerca de meio ambiente e de natureza já realizada, a qual 

admite uma relação de dependência mútua entre eles e a vida, a promoção da sustentabilidade 

torna-se fundamental aos cuidados e atenção que os encerram. 
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Porém, o desalinhamento entre as concepções existentes somado à abrangência, à 

complexidade, à multiplicidade de interpretações e abordagens sobre sustentabilidade, reflete, 

consequentemente, na ordenação e suas correlações.  

No entendimento de Corrêa et al. (2009, p. 9), 

 

[...] a sustentabilidade como um novo paradigma é uma concepção muito ampla, pois 

leva em conta a relação de todas as atividades econômicas, científicas e tecnológicas 

com o meio ambiente, em escala planetária. E um meio ambiente que considera o 

físico-ecológico, mas também o social, o cultural, o político. 

 

Contudo, destaca-se que a discussão e as divergências maiores não se associam ao 

estrito significado do termo sustentabilidade, mas, sobretudo, em torno de suas causas, 

consequências, responsabilidades e aplicabilidade. 

Quanto à sua origem, foram as ciências ambientais e ecológicas que iniciaram os 

estudos teóricos acerca da sustentabilidade, utilizando-se, porém, da Economia, Sociologia, 

Filosofia, Política e Direito, entre outras disciplinas como subsídio de discussão. Já na vertente 

acadêmica e política, a sustentabilidade ambiental assume papel relevante a partir do final dos 

anos 1960. Durante a década de 1980, com a conscientização dos países e o interesse por um 

crescimento com menores danos ao meio e às gerações futuras, é que surge o interesse pela 

sustentabilidade (SILVA, 2009; SANTOS apud BACHA et al., 2010). 

O termo sustentável é mencionado pela primeira vez em 1987, na proposta da 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e presidida por Gro Harlem Brundtland. Devido a atuação de sua 

presidente, o relatório produzido foi denominado Relatório Brundtland e publicado sob o título 

Our Common Future, envolvendo os princípios de equidade social, eficiência econômica e 

prudência ecológica (CORIOLANO et al., 2009). 

A partir de então, a sustentabilidade passa a ser alvo das causas sociais e ambienta is, 

principalmente quando relacionadas à sociedade industrial e seu modo de desenvolvimento 

(BACHA et al., 2010). 

Referente à acepção de sustentabilidade, esta trata de uma relação entre sistemas 

econômicos dinâmicos e sistemas ecológicos maiores, também dinâmicos, que se modificam. 

Porém, esta relação e tais mudanças não interferem na continuidade indefinida da vida humana 

(NORTON, 1992 apud IPEA, 2010). 

Costanza (1992 apud IPEA, 2010) relaciona a sustentabilidade com a capacidade de 

organização, com o vigor e a resiliência de um sistema, mesmo com o passar do tempo. A 

sustentabilidade diz respeito à capacidade de se sustentar, de se manter para sempre. Tal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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significado representa, como característica mais significativa, a justiça em relação às futuras 

gerações. Nesta perspectiva e, em se tratando de recursos naturais, sua exploração não impl ica 

(nunca) seu esgotamento. Importante lembrar que, dentre todos os tipos de recursos, os naturais 

serão impossíveis de serem reproduzidos (MIKHAILOVA, 2004). 

Já, Faria e Carneiro (2001, p.14) declaram que nas inúmeras conceituações existentes 

sobre sustentabilidade, é possível identificar componentes comuns a todas elas, quais sejam: 

“[...] a manutenção em certo nível, evitando o declínio; a continuidade de certo recurso, sistema, 

condição ou relacionamento.” 

No entanto, Enriquez (2008) desconfia que a prática da sustentabilidade é menor que 

o discurso existente. Além disso, há que se ter um maior cuidado na utilização do termo 

sustentável para que este não seja utilizado a toda/qualquer atividade que reserve recursos para 

o futuro pois, utilizando seu sentido estrito e avaliando aprofundadamente os efeitos decorrentes 

das atividades, a maioria não poderia ser considerada realmente sustentável (MIKHAILOVA, 

2004). 

Desta maneira, torna-se necessária uma atenção especial à sustentabilidade dos 

recursos naturais e conforme as afirmações da autora supracitada, tais recursos destacam-se 

dentre os demais devido sua importância. 

Para Sachs (2002), o conceito de sustentabilidade possui diversas dimensões que são 

por ele assim enumeradas: sustentabilidade social, cultural, ecológica, ambiental, territoria l, 

econômica, política nacional e sustentabilidade política internacional. 

Dentre as dimensões mencionadas, a sustentabilidade ecológica e a ambiental são as 

que envolvem diretamente os recursos naturais e para tais, o autor estabelece os seguintes 

critérios (SACHS, 2002, p.86): 

 Ecológica: 

- Preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos renováve is;  

- Limitar o uso dos recursos não-renováveis; 

 Ambiental: 

- Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais;” 

Uma revisão de literatura realizada por Bacha et al. (2010) identificou, além de Sachs, 

outros autores e os enfoques dados por cada um deles à sustentabilidade (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Enfoques Dados à Sustentabilidade por Diversos Autores 

Autor Ano Enfoque 

Costabeber 

 

1989 Aspectos econômicos, sociológicos, ecológicos, geográficos e 

tecnológicos. 

Carmano e Muller 

 

1993 Multidimensional: justiça social, viabilidade econômica, 

sustentabilidade ambiental, democracia, solidariedade e ética. 

Carvalho 

 

1999 Econômico, social, ambiental, política, cultural e institucional. 

Darolt 

 

2000 Sociocultural, técnico-agronômica, econômica, ecológica e político 

institucional. 

Fonte: Adaptação de Bacha et al. (2010). 

 

É possível identificar que o enfoque natural (ora denominado sustentabilidade 

ecológica, ora sustentabilidade ambiental) é considerado pelos diversos estudiosos como uma 

das necessidades humanas. Todavia, a sustentabilidade é resultado das diversas dimensões 

inter-relacionadas e interdependentes (MENDES, 2009). 

Quanto à definição de sustentabilidade nas dimensões ecológica e ambiental, descrita 

por Sachs (1993, 1997, 2000 apud IPEA, 2010, p. 30), esta refere-se a:  

 

A sustentabilidade ecológica: mediante a intensificação de usos de processos que 

imponham a redução do volume de substâncias poluentes, por meio da adoção de 

políticas de conservação de energia e de recursos, da reciclagem, da substituição por 

recursos renováveis abundantes e inofens ivos e do desenvolvimento de tecnologias 

capazes de gerar um nível mínimo de dejetos e de alcançar um máximo de eficiência 

em termos dos recursos utilizados. 

A sustentabilidade ambiental: relaciona-se à capacidade de suporte, resiliência e 

resistência dos ecossistemas. 

 

O conceito de sustentabilidade ecológica está relacionado à natureza externa ao 

homem na qual as interferências e modificações humanas afetam o grau de sustentabilidade, ou 

seja, quanto mais modificações, menor a sustentabilidade e vice-versa. Sendo assim, a atenção 

deve estar voltada ao controle dos recursos naturais e ao respeito da sua capacidade de 

renovação (MENDES, 2009). 

Também para o Ministério do Turismo (BRASIL, 2016, p. 8), a sustentabilidade 

ambiental está apenas associada ao aspecto natural, ou seja, é a vertente do desenvolvimento 

sustentável que “assegura a compatibilidade do desenvolvimento com a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais à diversidade dos recursos.” 

A relevância sobre a sustentabilidade dos recursos naturais aqui mencionada se reforça 

quando é compreendido que “[...] a conservação da biodiversidade é condição necessária do 

desenvolvimento sustentável” (SACHS, 2002, p. 70). Este mesmo ponto de vista é defendido 
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por Mikhailova (2004, p. 28) quando afirma que “[...] pode-se definir a sustentabilidade através 

do nível do estoque e da composição do capital natural.” 

Desta maneira, a preservação dos recursos interfere diretamente, segundo Machado 

(2006), na sadia qualidade de vida a qual depende de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e não poluído.  

Sob a ótica da legislação brasileira, o meio ecologicamente preservado é defendido 

principalmente pela Lei nº 6.938 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente a qual 

tem como objetivo   

 

[...] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]. 

 
A mesma Lei considera o meio ambiente como patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido e, assim sendo, a proteção e o equilíbrio ecológico 

norteiam os princípios, objetivos, instrumentos e demais conteúdos nela contidos. 

Desta forma, infere-se que, embora todas as dimensões da sustentabilidade sejam 

importantes e necessárias, estas são fortemente conexas e dependentes das dimensões 

denominadas ambiental e/ou ecológicas. 

Diante do crescimento inevitável (populacional e econômico, entre outros), o 

desenvolvimento sustentável (pautado na sustentabilidade) torna-se uma condição para se 

vislumbrar a continuidade da vida e da atividade humana. 

Sobre desenvolvimento sustentável, importa primeiramente destacar que o vocábulo 

desenvolvimento não pode ser substituído por crescimento (ou crescimento econômico), pois 

são termos com significados distintos: enquanto este último diz respeito ao aumento 

quantitativo e à multiplicação da riqueza material, desenvolvimento significa aumento 

qualitativo, objetivando a evolução do ser humano nos diversos aspectos que o realizam sócio-

econômica e culturalmente, no que se refere não só à quantidade, mas principalmente à 

qualidade (ÁVILA, 2000; SACHS, 2002; OLIVEIRA et al., 2008). 

 Desenvolvimento sustentável vislumbra melhorar a qualidade de vida do ser humano 

e, para Mikhailova (2004), esta melhoria depende do respeito à capacidade de produção dos 

ecossistemas. Já para Cavalcanti (1998), o desenvolvimento sustentável, além do componente 

natural/ecológico (através da conservação dos recursos), envolve também o social (por meio da 

justiça), o econômico (pela viabilidade e equidade) e, sobretudo, o equilíbrio entre estes 

elementos.  
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Desta maneira, Bacha et al. (2010) chamam a atenção para uma linha tênue 

estabelecida pela semântica da palavra desenvolvimento, a qual, muitas vezes é utilizada no 

sentido de progresso produzindo tensão entre crescimento econômico ilimitado e a finitude dos 

recursos ambientais. 

 

5 SUSTENTABILIDADE, RECURSOS NATURAIS E TURISMO 

Pelo prisma das leis, é importante observar que a legislação, por meio da Lei 6.938, 

considera o turismo, descrito como complexos turísticos e de lazer, uma das diversas atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, embora em pequeno grau. 

Dada esta atenção, reforça-se a relação e a responsabilidade do turismo para com o ambiente. 

Ainda pela ótica jurídica, mas na perspectiva da atividade turística, é possível afirmar 

que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são umas das preocupações desta 

atividade estabelecida pela Lei 11.771 que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, 

contrapondo ao desenvolvimento econômico também previsto por ela (BRASIL, 2008). Em 

parágrafo único, esta Lei estabelece que as viagens devem “[...] gerar movimentação 

econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo-se instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, promoção e diversidade cultural e preservação da 

biodiversidade”. 

Porém, a vertente ambiental e sustentável é, por diversas vezes, enfatizada no decorrer 

do documento, como disposto no Parágrafo Único do Capítulo I, o qual estabelece apoio do 

poder público ao turismo, entendendo-o, entre outras características, como importante fator de 

desenvolvimento sustentável e de conservação do patrimônio natural. 

A vertente ambiental sustentável também faz parte dos propósitos estabelecidos pela 

Lei 11.771 que objetiva estimular as atividades turísticas de forma sustentável, e ainda: 

 

[...] propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a 

atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a 

adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do 

meio ambiente natural. 

 

O cuidado com o ambiente preservado deve fazer parte do Plano Nacional de Turismo. 

Cabe a ele, dentre outras obrigações, promover a proteção do meio ambiente, da biodiversidade 

e do patrimônio cultural de interesse turístico, a atenuação de passivos socioambienta is 

eventualmente provocados pela atividade turística e o estímulo ao turismo responsável 

praticado em áreas naturais protegidas ou não (BRASIL, 2008). 
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Além do que está previsto pelas leis, a relação e o compromisso da atividade turística 

com o desenvolvimento sustentável é também reconhecida pelas áreas as quais se relacionam. 

Órgãos e estudiosos reconhecem a influência e possíveis contribuições entre ambos.  

À vista disso, o turismo se revela temeroso frente às consequências que o ambiente 

sofre decorrentes das atividades econômicas e, em especial, da degradação dos recursos e pelo 

grau de irreversibilidade. Para a World Tourism Organization (UNWTO), o turismo tem um 

significativo papel a ser desempenhado em relação ao desenvolvimento sustentável e, se bem 

gerido, pode beneficiar as comunidades locais e os ambientes naturais e culturais dos quais 

depende. Em reconhecimento ao potencial apresentado pelo turismo, as Nações Unidas 

declaram o ano de 2017 como o Ano Internacional de Turismo para o Desenvolvimento 

Sustentável (UNWTO, 2013, 2015; DIETTRICH et al., 2016).  

Em 2015,  

 

A cúpula das Nações Unidas [...] reconheceu o turismo como uma das atividades 

essenciais para o desenvolvimento sustentável no mundo. Entre os  17 objetivos e 169 

metas aprovados [...] para serem cumpridos até 2030, o setor foi considerado essencial 

pela capacidade de gerar empregos e promover a cultura local, além de estratégico 

para monitorar os impactos e gerir os recursos naturais (BRASIL, 2015). 

 

O Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica (SCDB) também 

demonstra admitir o valor do turismo para a biodiversidade e vice-versa. O secretariado 

publicou um manual cuja finalidade é ajudar os planejadores, empreendedores, gestores e 

decisores envolvidos com o desenvolvimento do turismo e com a gestão de recursos em áreas 

de biodiversidade suscetível, a integrar o desenvolvimento do turismo sustentável com os 

serviços ecossistêmicos e os cuidados com a biodiversidade. O texto é intitulado “Turismo 

Favorecendo a Biodiversidade: Um manual para a aplicação das Diretrizes da CDB para a 

Biodiversidade e o Desenvolvimento do Turismo” (SCDB, 2015). 

Em nível nacional, pode-se mencionar o Ministério do Turismo, o qual também 

demonstra certo cuidado com a sustentabilidade do meio natural. Isto ocorre por meio de 

diversas ações, tais como:  

- Ao envolver o equilíbrio do ambiente como uma das perspectivas do Plano Nacional 

do Turismo. O plano 2013-2016 se insere como referência para a política pública setorial do 

turismo, que deve ter como perspectiva a efetivação do potencial da atividade para um 

desenvolvimento econômico sustentável, ambientalmente equilibrado e socialmente inclusivo; 

- Ao elaborar o Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil: Turismo 

e Sustentabilidade. Um dos treze cadernos que compõem a coleção contém os passos para que 

http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/conheca-os-novos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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os municípios das regiões turísticas brasileiras se organizem com base nos princípios da 

sustentabilidade ambiental, econômica, sociocultural e político-institucional. De acordo com o 

este caderno, “A sustentabilidade deve ser entendida como o princípio estruturador de um 

processo de desenvolvimento centrado na eficiência econômica, na diversidade cultural, na 

proteção, conservação do meio ambiente e na equidade social”; 

- Ao apoiar o prêmio Braztoa de Sustentabilidade. Realizado desde 2012, o Prêmio 

Braztoa de Sustentabilidade visa fortalecer, reconhecer e divulgar práticas ambientalmente 

responsáveis, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente ricas, direcionado a 

empresas e outras organizações do setor de turismo que investem no desenvolvimento de 

iniciativas mais sustentáveis para o setor (BRAZTOA, 2016); 

- Ao criar o guia “Turismo e Sustentabilidade”. O guia tem a finalidade de disseminar 

conhecimento e práticas de sustentabilidade passíveis de replicação nos empreendimentos, 

gerando retorno positivo em um ou mais dos aspectos: econômico, social e ambiental (BRASIL, 

2016). 

Do ponto de vista do Ministério do Turismo (BRASIL, 2007, p. 24), “a 

sustentabilidade deve ser entendida como o princípio estruturador de um processo de 

desenvolvimento centrado na eficiência econômica, na diversidade cultural, na proteção, 

conservação do meio ambiente e na equidade social”. 

De forma prática e com vistas ao desenvolvimento sustentável, menciona sete 

princípios técnicos (respeitar a legislação vigente, garantir os direitos das populações locais, 

conservar o meio ambiente natural e sua diversidade, considerar o patrimônio cultural e valores 

locais, estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos turísticos, garantir a 

qualidade dos produtos, processos e atitudes e estabelecer o planejamento e a gestão 

responsáveis), dentre os quais destaca-se o de conservar o ambiente natural e sua diversidade.  

O Ministério do Turismo ainda alerta que de modo equivocado, por vezes, sugere-se 

que o turismo sustentável seja simplesmente outro tipo de turismo, sinônimo de ecoturismo e 

antítese do turismo de massa. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável deve ser aplicado 

a qualquer segmento do turismo e em qualquer escala, desde o turismo de massa e seus grandes 

resorts até aquele desenvolvido em pequena escala e em lugares ambientalmente frágeis, de 

ecossistemas únicos e natureza preservada (BRASIL, 2007; DIETTRICH et al., 2016). 

Desta forma, é possível considerar que, por parte da legislação e das instituições, a 

sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e o meio natural são aspectos relevantes e 

essenciais para a manutenção da atividade turística, assim como o turismo tem capacidade de 

contribuir com estes aspectos. 
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Numa visão teórica, a relação entre turismo e ambiente é bastante complexa, 

envolvendo diversas atividades que podem ter vários efeitos ambientais adversos; porém, a 

atividade apresenta também potencialidades para contribuir com a conservação ambienta l 

(OLIVEIRA, 2008; DIETTRICH et al., 2016). 

Em relação à atividade turística e ao desenvolvimento sustentável, destacam-se duas 

vertentes: se por um lado o turismo possibilita impactos negativos nas localidades receptoras 

sob as mais diversas circunstâncias, por outro, ele é capaz de proporcionar o contato direto e 

um maior conhecimento que gera melhor qualidade de percepção das características ambienta is 

locais (MENDONÇA, 2001; DIETTRICH et al., 2016). 

Neste sentido, ao tratar de turismo relacionado à sustentabilidade, Coriolano et al. 

(2009, p.40) admitem que 

 

É um tipo de consumo do espaço (natureza), portanto fazer turismo significa viver a 

própria natureza. Mesmo protegendo-a, é sempre uma atividade de risco que implica 

(in)sustentabilidade ou permanente controle das políticas territoriais ou ambientais. 

 

Outro ponto de vista é o da sustentabilidade como sendo capaz de provocar a satisfação 

do turista, interferir na sua decisão em retornar ao destino visitado como também divulgar 

positivamente o local (PROVINCIALI; SARAIVA, 2009). 

Todavia, para Oliveira (2009), o turismo tem se apropriado da sustentabilidade apenas 

como um princípio norteador de suas ações com vistas à qualidade da atividade e à conservação 

do meio, pois se dá apenas por meio de ações pontuais e de caráter reducionista (como através 

de medidas de controle de lixo e saneamento, entre outras), as quais, embora importantes para 

os impactos, são apenas medidas mitigadoras. 

Em se tratando do efetivo desenvolvimento sustentável de destinos turísticos, a 

sustentabilidade ultrapassa o aproveitamento sustentável de atrativos e operação sustentável das 

organizações prestadoras de serviços do setor. Envolve ainda toda a infraestrutura que serve 

não só aos turistas, mas também às próprias comunidades locais, seja pelo suprimento de 

energia, água, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos, como também através de 

serviços de segurança, comunicações, saúde, educação, entre outros itens (KANNI, 2011). 

Ressalte-se, neste sentido, que a sustentabilidade do meio natural e, por consequência, 

da atividade turística é, por vezes, ameaçada pelos interesses econômicos em detrimento dos 

ecológicos. Saliente-se também que, cuidar do econômico não implica necessariamente em 

proteger o ecológico; porém, cuidar deste significa beneficiar aquele a médio e longo prazo 

(BENI, 2001). 

 



 207 

6 AMBIENTE NATURAL COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

Além das formas de correlação entre turismo e ambiente natural apresentadas (e tantas 

outras existentes) as quais acontecem independentemente da localidade, da tipologia e dos 

serviços envolvidos, os recursos da natureza são, com frequência, elementos de atratividade 

turística. Dependendo da forma de utilização desses recursos (naturais) a atividade ganha 

denominações diferentes, como: ecoturismo, geoturismo, turismo de natureza, espeleoturismo, 

entre outros. 

Não obstante, a natureza tem se tornado cada vez mais elemento de grande interesse 

turístico, tanto dos turistas quanto (decorrente a isso) do setor.  

Neste sentido Dias (2015, p.5) afirma que “um ambiente natural saudável e 

funcionando adequadamente é uma importante atração turística e ajuda a elevar a consciênc ia 

do valor intrínseco da natureza para todos nós.” 

As análises de Sabino et al. (2012) podem ser a justificativa para este comportamento. 

Para os autores, o ser humano possui uma ligação emocional inata com a natureza e por isso 

busca aproximar-se dela resgatando, muitas vezes inconscientemente, sua própria natureza e 

recuperando elementos da paz interior que perde no cotidiano. A natureza possui o poder 

restaurador e revigorante e ao aproximar-se dela o homem pode perceber a grande afinidade 

que tem com a biodiversidade. 

Em 1990, Boo (1990) apud Rodrigues (2003) já havia identificado um aumento na 

demanda de turistas pelo mundo, por parques e reservas, com a finalidade de compreender e 

valorizar o ambiente natural. 

A atividade turística tem a capacidade de aproximar as pessoas à natureza, permitindo -

lhes vivenciar suas maravilhas e desfrutar do prazer de observar e vivenciar suas belezas. Tais 

experiências lhes abrem a mente em relação ao meio natural e interessam a milhões de turistas 

(SCDB, 2015). A partir dos elementos naturais, cada localidade se torna singular, pois são 

recursos/atrativos impossíveis de serem reproduzidos.  

Embora a riqueza da biodiversidade brasileira ocupe posição de destaque em relação 

ao restante do planeta, há apenas poucos anos a exploração deste potencial turístico tem sido 

efetuada de forma organizada por meio das agências de viagem, operadoras turísticas e demais 

profissionais e empresários da área. Atualmente, em algumas localidades do país, este 

segmento, além de gerar emprego e renda, contribui para a preservação da natureza que passou 

a ser tratada com mais respeito e apreço, corroborando sua sustentabilidade (WALIGORA, 

2012). 
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Contudo, a natureza por si só não é suficiente para atrair a demanda turística até 

determinada localidade; uma cadeia de negócios especializados é necessária para transformar 

os recursos em atrativos através de serviços turísticos seguros e de qualidade. Além do mais, 

erradicar o preconceito ainda existente de que o turismo de natureza é um tipo de viagem com 

pouco conforto e serviços, que pode oferecer riscos ou é adequado apenas a jovens aventureiros 

e esportistas, poderá fortalecer a ampliação do turismo desta vertente (WALIGORA, 2012). 

Ao longo da história, o homem viaja por interesses e motivações distintas e de formas 

também diferenciadas, alterando assim o seu perfil enquanto viajante ou turista, suas 

expectativas e exigências. Para o decorrer do século XXI esperam-se turistas cada vez mais 

exigentes. Estes cada vez mais desejarão agregar mais conhecimento às atividades de lazer, 

com maior consciência ambiental e social, preocupados com a sustentabilidade dos recursos 

naturais, culturais e históricos, mais experientes, exigentes e cada vez mais numerosos, entr e 

outras características (SILVA JÚNIOR, 2002). Estes atributos convergem tanto para a atividade 

turística que envolve o desenvolvimento sustentável, quanto para a melhoria na qualidade da 

prestação de seus serviços. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O turismo é constituído por uma série de atividades, serviços e produtos, interfer indo 

diretamente no ambiente natural, por vezes de forma positiva e outras negativamente; porém, 

sua existência depende de um ambiente preservado. As interferências negativas decorrem de 

ações realizadas sem o verdadeiro conhecimento do significado do termo desenvolvimento 

sustentável, o que pode acarretar prejuízos para o ambiente e para o turismo. 

Desta maneira, é necessário levar em consideração os impactos das ações antrópicas 

sobre o meio, visando preservar suas características e seu potencial de uso. Bonito, como um 

polo de ecoturismo, precisa compreender todas as questões relacionadas ao real significado da 

expressão meio ambiente, evitando que as pressões econômicas prejudiquem sua riqueza 

ambiental.  
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CAPÍTULO 15 

Usinas Sucroenergéticas, Alterações na Ocupação Territorial e Mudanças  

Socioeconômicas em Três Municípios Paulistas: 1975 a 2015 
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Sandino Hoff 

 

1 INTRODUÇÃO 

As políticas públicas criaram o Instituto de Açúcar e Álcool em 1933, em apoio à 

produção canavieira, surgindo destilarias de açúcar, álcool e aguardente, mas, foi na fase do 

Programa Nacional do Álcool – Pro-Álcool, em 1975, que se deu o desenvolvimento ao plantio 

de cana em extensão, à comercialização e à industrialização do produto. As destilarias, depois 

denominadas usinas sucroalcooleiras, com a introdução das colhedeiras que coletavam também 

a palha e a ponteira do pé em proveito da produção de energia (VIEIRA et al., 2015) foram 

denominadas usinas sucroenergéticas.  

Para se entender o processo de produção e industrialização da cana, necessário foi 

captá-lo como determinado pelas relações sociais ou como reprodução ampliada do capital. Por 

relações sociais entendem-se aquelas que se dão, concretamente, no processo histórico que 

“dissocia o trabalhador dos meios de produção” (MARX, 1980, p. 830).  

Os programas governamentais propiciaram um aumento do número de usinas em 

diversas regiões do Brasil. A instalação de usinas e o plantio de cana nos municípios de 

Mirandópolis, Valparaíso e Lavínia, SP, determinaram, também, modificações sociais e 

econômicas no campo e na cidade. O tema desta investigação é o arranjo fundiário e produtivo 

realizado pelas usinas sucroenergéticas e a forma singular de empreendimento, introduzido pelo 

usineiro nos municípios, que modificaram as atividades do trabalhador no canavial, os 

empreendimentos da burguesia urbana e a função social exercida pelo Estado.  

Estabeleceu-se, neste estudo, como objetivo geral: analisar as mudanças econômicas e 

sociais ocorridas com a reestruturação produtiva e fundiária em áreas de potencial produtivo, 

decorrentes da instalação de usinas sucroenergéticas em três municípios paulistas, entre 1975 e 

2016, que resultou em novas forças produtivas no campo e em nova função social do Estado.   

O texto foi organizado em três partes: as reestruturações produtivas e fundiár ias 

ocorridas na zona agrícola: de café, algodão, pecuária, para cana-de-açúcar; o domínio do 
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usineiro sobre a produção de pequenos e médios proprietários de terras, sobre as relações de 

trabalho e sobre a organização das atividades da burguesia urbana, impondo uma forma singular 

de exploração, adequada a seus interesses; e a nova função social exercida pelo Estado em 

relação aos trabalhadores e desempregados.  

 

2 METODOLOGIA  

Para a realização da pesquisa elegeram-se os municípios de Mirandópolis, Lavínia e 

Valparaíso, localizados na Região Administrativa de Araçatuba, São Paulo, onde a cana-de-

açúcar representa a principal produção agrícola. 

Os instrumentos para levantamento de dados empíricos foram: entrevistas realizadas 

com trabalhadores das lavouras de cana, produtores rurais e presidentes de sindicatos; 

observações em situação de trabalho com registros dos depoimentos, todos submetidos e 

aprovados pela Comissão de Ética; dados da Fundação Instituto de Geografia e Estatística – 

FIBGE, do Instituto de Economia Política – IEA, do Sistema Estadual de Análise de Dados – 

SEADE e do CANASAT; e sites de empresas. 

A forma de tratamento dos conteúdos das entrevistas e dos depoimentos foi feita 

mediante a análise de conteúdo qualitativo (BARDIN, 2009), que consistiu de três etapas: 

adequação dos indicadores ao objeto de estudo; desmembramento do texto em unidades com 

fins de categorização; interpretação dos dados e inferências de significado.  

A linha de análise seguida neste trabalho foi dada pela categoria singular/universa l, 

assim entendida: as leis que regem a produção capitalista é o universal da análise: os diversos 

ramos da produção são o particular da categoria; e as atividades das usinas sucroenergéticas são 

o singular da pesquisa. Os três momentos caracterizam a categoria singular/universa l. 

Especificamente, analisa-se a forma singular com que as três usinas desenvolveram a produção 

de cana-de-açúcar, realizando-a conforme as leis da produção mundial. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. 

 

3 ANÁLISE E RESULTADOS 

3.1 Os Rearranjos Produtivos e Fundiários e as Mudanças Sociais  

Os rearranjos produtivos na região de estudo corresponderam à procura de uma nova 

hegemonia do capital na produção, adequada à etapa do capitalismo mundial. Nesse sentido, 

entende-se a reestruturação produtiva do capital como um momento particular de sua própria 

dinâmica no interior da acumulação capitalista (SILVA, 2009, p. 4). O processo produtivo, na 

região, foi reorganizado em consonância com a reprodução do capital aplicado na lavoura do 
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café e do algodão em pequenas propriedades e, depois, no cultivo da cana-de-açúcar, em forma 

de rearranjo fundiário baseado na concentração da propriedade rural. A pecuária permaneceu 

como atividade constante em todo período. 

De 1920 até 1935 “não se cuidou, na região, de outra coisa a não ser café”, escreveu 

MILLIET (1982, p. 62), referindo-se à área de abrangência deste estudo. Ao contrário das 

regiões antigas, onde os cafezais produziam em grandes fazendas que, posteriormente, “foram 

repartidas para os imigrantes” (MILLIET, 1982, p. 76), nos três municípios os cafeeiros 

floresceram em pequenas propriedades. Em 1937, “de 181 cafeicultores de Valparaíso, 161 

deles tinham menos de 50 mil cafeeiros”, permanecendo a média de cultivo por plantador de 

“[...] 22.411 árvores” (MONBEIG, 1952, p. 238). MILLIET (1982, p. 32) apresentou a 

distribuição das propriedades agrícolas, no ano de 1935, na região de Araçatuba, da qual os três 

municípios faziam parte, que abrigava em sua área 5.257 propriedades de até 10 alqueires; 

1.598 propriedades de até 20 alqueires; 606 de até 50 alqueires: e 455 propriedades com mais 

de 50 alqueires. A partir de 1939, a exportação do café recuou, por causa da crise econômica 

gerada pela II Guerra Mundial, mas em 1947, as árvores começaram a produzir novamente, 

demonstradas com “dois milhões e meio em Lavínia. A retomada do café foi, então, bem nítida” 

(MONBEIG, 1952, p. 236). 

A plantação do algodão – 1930 a 1945 – também ocupou a superfície de pequenas 

propriedades: “Constatamos que a superfície média de algodão oscilava entre 5 e 7 alqueires na 

maioria dos municípios, atingindo o máximo de 24,8 alqueires em Valparaíso (MONBEIG, 

1952, p. 257). A exploração direta chegou a ser realizada por “quase 100% de proprietários de 

terras” e vinha “associada à policultura”. O município de Mirandópolis, em 1935, também 

substituiu o café pelo algodão. Em Lavínia, metade das plantações de algodão estava nas mãos 

de imigrantes. As reestruturações produtivas e fundiárias do café e do algodão aumentaram, 

inicialmente, a produção em pequenas propriedades nos três municípios, seguindo os números 

do estado de São Paulo que registrou 30% das propriedades rurais em mãos de imigrantes 

europeus (IANNI, 1984, p. 36).  

O crescimento e o fortalecimento da pequena burguesia agrária, com o aparecimento 

de muitas pequenas propriedades, nas décadas de 1930 e 1940, geralmente, “implicava, ao 

mesmo tempo, o arranjo da estrutura social e das forças produtivas” (IANNI, 1984, p. 21). 

MILLIET (1982, p. 31) escreveu que a pequena propriedade “Fixa o habitante em seu torrão, 

consolida o comércio e o progresso nas cidades”, criando-se, principalmente, novas atividades 

produtoras e aumento de empregos de serviços. Especificamente, o autor (1982, p. 29) viu a 

condição de imigrantes em pequenas propriedades como a que proporcionou um relativo 
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desenvolvimento nos municípios, demonstrando que a reestruturação fundiária também 

produziu reorganizações da estrutura social. 

A pecuária bovina de corte abriu um novo ciclo produtivo, entre os anos de 1931 e 

1944, quando o preço do gado em pé estava compensador. Vindo de Aquidauana, Miranda e 

Campo Grande, municípios mato-grossenses e, também, de Goiás, pela ferrovia, o gado estava 

emagrecido e era engordado nas invernadas, antes de ser levado aos frigoríficos (MONBEIG, 

1952, p. 281). Mirandópolis, à época, honrou-se como “cidade do boi gordo”. 

Os dados de 2010 demonstraram que a estrutura fundiária de 1945, indicada por 

Monbeig como pequena propriedade, sofreu mudanças significativas, com a concentração de 

unidades de produção. A colhedeira e a mecanização do plantio só se tornaram viáveis com a 

reestruturação produtiva e fundiária. Os dados de 2010 demonstraram que a estrutura fundiár ia 

de 1945, indicada por Monbeig como pequena propriedade, sofreu mudanças significativas, 

com a concentração de unidades de produção. 

 Em Lavínia, atualmente, a média é de 136 hectares por unidade. A média em 

Mirandópolis é de 373 hectares por unidade e, em Valparaíso, é de 250 hectares por unidade 

(IBGE. Cidades, 2010), áreas bem maiores do que os 10 ou 20 alqueires indicadas por Monbeig, 

em décadas anteriores. Os dados, colhidos no CANASAT, demonstram a expansão canavie ira 

no período de 2003 a 2013. No município de Valparaíso, em 2013, a área plantada com cana-

de-açúcar correspondia a 31,5% da área cultivada (soca, reformada, em expansão e em reforma) 

e “outros usos” abrangiam 68,55%. No ano de 2013, o cultivo da cana utilizava 60,8% da área 

total. Em Mirandópolis, em 2003, apenas 6,6% da área útil era cultivada com cana; em 2013, o 

percentual subiu para 29,0%. Em Lavínia, no ano de 2003, 13,1% da lavoura era de cana; em 

2013, a cana ocupou 36,2% da área cultivada (Dados da CANASAT). 

 

3.2 O Trabalho Agrícola  

A mudança de cenário destes municípios seguiu as modificações ocorridas em todo o 

Estado: “A queda na área plantada ocorreu nas culturas do café, algodão, amendoim, arroz, 

feijão e pastagem. Somente essas culturas reduziram em quase 2 milhões de hectares a área 

plantada nas duas últimas décadas” (POCHMANN, 2008, p. 76). Aumentou a área plantada nas 

culturas industriais: “Em 20 anos, a área plantada relativa à soja e cana-de-açúcar aumentou 1,6 

milhão de hectares, passando de 11,1% de toda a área plantada no estado de São Paulo para 

20,5%. Nos anos mais recentes, a tendência de alta parece manter-se intacta” (POCHMANN, 

2008, p. 77).  
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O rearranjo produtivo e fundiário nos três municípios reduziu, também, os postos de 

trabalho agrícola, causando o êxodo rural: comparando o período de 1980 a 2013, em Lavínia, 

a população rural diminuiu 45,45%, (descontando-se os 5.417 indivíduos encarcerados nas duas 

cadeias rurais) e a população urbana cresceu 25,77%; em Mirandópolis, a rural decresceu 

40,15% e a urbana cresceu 75,28%; e em Valparaíso, a rural: - 33,75% e a urbana: + 114,83% 

(SEADE, 2014). 

O índice maior da população urbana em relação ao da população rural, nos três 

municípios, está a indicar que, conforme IANNI (1984, p. 94), “despovoa-se e se urbaniza o 

campo; à medida que se expande o capital agroindustrial, que aumenta a composição orgânica 

do capital nos negócios da cana, reduz-se o contingente de trabalhadores residentes nas áreas 

dos canaviais”. Considera-se, também, que à cidade não se mudaram apenas os habitantes 

rurais, mas também, pessoas de outros locais, atraídos pelo crescimento de órgãos de serviços, 

lojas, oficinas, escolas, bancos, hotéis, comércio em geral e mercados. 

A expansão dos canaviais e a mecanização da lavoura reduziram o trabalho familiar 

nos três municípios. No cultivo da cana em terras arrendadas, em terras próprias das usinas e 

nos canaviais dos fornecedores cooperativados, gradativamente, eliminou-se a exploração direta 

e se introduziu o assalariamento da força de trabalho. Registre-se a expansão da área plantada 

com cana-de-açúcar somente no município de Valparaíso: de 31,5% em 2003, ocupou uma área 

cultivada de 68,55% em 2013 (Dados da CANASAT). Com a alteração fundiária, foi ampliada, 

também, a dissociação do trabalhador dos meios de produção. 

A presença do usineiro modificou a vida da população, fenômeno observado por 

pessoas entrevistadas mais idosas que assinalaram a urbanização das relações humanas, 

incluindo as relações econômicas da família e os padrões de comportamento peculiares à vida 

urbana. Acrescentaram as entrevistas que o capital industrial e as novas forças produtivas no 

canavial diminuíram o valor do que era comunitário, o poder do representante religioso ou do 

fazendeiro e ressaltaram a transição do trabalho familiar para o do contrato, da carteira assinada, 

do salário no fim do mês e, inclusive para os jovens, da educação formal. Inferiu-se que as 

modificações realizadas na estrutura produtiva e fundiária também implicaram mudanças 

sociais.  

 

3.3 As Destilarias e as Usinas de Cana-de-Açúcar 

Registre-se a expansão da área plantada com cana-de-açúcar somente no município de 

Valparaíso: de 31,5% em 2003, ocupou uma área cultivada de 68,55% em 2013 (Dados da 
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CANASAT). Com a alteração fundiária, foi ampliada, também, a dissociação do trabalhador 

dos meios de produção. 

Milliet (1982, p. 50) firmou sua ideia sobre a sequência dos cultivos: “A decadência 

do café teve por consequência não o abandono das terras, como na zona do Norte (do Estado 

de São Paulo), mas o ensaio de outras culturas substitutivas”. Mas, os cultivos do café e do 

algodão não assumiram uma nova base técnica de produção, fenômeno que só aconteceria com 

a lavoura da cana-de-açúcar. 

A partir de 1975, pequenos e médios proprietários rurais abandonaram o cultivo de 

café e de algodão e começaram a plantar cana ou a arrendar a terra para as usinas de açúcar e 

álcool, operando-se uma nova estruturação produtiva. Depois do algodão, gado e café, as terras 

encheram-se de pés de cana-de-açúcar e, com eles, surgiu a concentração da propriedade rural.  

Nas lavouras de cana, com exceção dos fornecedores individuais, que atuavam 

geralmente com trabalho imediato ou com exploração direta, as demais modalidades utilizavam 

frentes de trabalho no campo compostas por diversos trabalhadores assalariados e por safristas. 

Nas entrevistas realizadas para esta pesquisa, em local de trabalho, detectou-se que na região a 

situação do trabalho objetivava-se em tipo “báoia-fria”.  

As primeiras destilarias da região nasceram sob o impulso do Instituto do Açúcar e do 

Álcool – IAA, uma autarquia da administração federal de 1933, Decreto nº 22.789, e, 

inicialmente, se caracterizavam como produção manufatureira de caráter extrativo: o 

proprietário, ajudado por um ou dois empregados, trabalhava diretamente na fabricação, com o 

auxílio da força natural, animal e, também, da máquina a vapor. Tratava-se da reprodução 

simples do capital. Neste período manufatureiro, a supremacia comercial proporcionava o 

desenvolvimento industrial. O comerciante, muitas vezes também produtor, atuava no seu 

armazém, no “reino das coisas” (FRAGINALS, 1988, p.312). Ali, exercia o domínio do 

mercado, mensurava e avaliava o produto, antes de ser negociado.  

Com a mudança da base técnica da produção, as marcas do produto foram aprovadas 

pela Junta Comercial, homologadas pelo Diário Oficial da União – DOU e negociadas como 

mercadorias futuras, instituindo-se o reino da abstração das mercadorias. Os produtos – açúcar, 

álcool e aguardente – apareceram, então, em garrafas, latas, pacotes e embalagens padronizados 

e, com marcas definidas e aprovadas, garantiam o mercado abstrato, de venda do produto sem 

intervenção do produtor, nem do antigo comerciante. (FRAGINALS, 1988, p.322). Hoff (2016, 

p.21) descreve o reino da abstração das mercadorias:  

 

Os produtos vendidos tinham a determinação de distinguir as espécies de produtos de 

sua fabricação, registrando-os por peso, maços. Os pacotes fechados eram 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
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encomendados por telefone, telégrafo, sem mais a necessidade de se ver, apalpar, 

medir o produto nos empórios e armazéns. Isso foi possível graças aos financiamentos 

bancários, à instalação de máquinas, ao transporte ferroviário e fluvial à formação de 

recursos humanos. 

 

 

Os projetos para instalar destilarias baseavam-se no financiamento pelo Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), que deu origem a duas usinas nos três municípios. O IAA 

também tinha a função de “proteger os plantadores de cana-de-açúcar, isto é, fazendeiros e 

sitiantes, em face das usinas de absorver terras e canaviais” (IANNI, 1984, p. 25). A partir da 

década de 1960, as destilarias já eram mecanizadas e em favor dos trabalhadores rurais foi 

instituído o Estatuto do Trabalhador Rural (1964). Com a nova base técnica de produção, 

separou-se o setor fabril do setor agrícola. O desenvolvimento da produção canavieira foi dado 

pelo Programa Nacional do Álcool - Pro-Álcool (1975), propiciando financiamento público 

para a introdução da nova estrutura produtiva e das relações de trabalho no campo e nas usinas.  

Neste cenário, na região de estudo, instalaram-se usinas, em boa parte, utilizando áreas 

arrendadas para o cultivo da cana. Uma delas cultivava 7.486 hectares de cana; destes, área 

própria de 2.703 hectares (26,53%) e área de parceria de 73,53%, com terras cultivadas de 

pequenos e médios proprietários e de fazendas de gado ou arrendadas pela usina (IEA, 2000). 

Com o decorrer do tempo, muitas usinas preferiam desfazer-se das propriedades de cultivo, 

entregando a produção a “parceiros”.  

Seis novas usinas foram instaladas na região de Araçatuba, a partir de 1981 (BINI et 

al., 2008, p.37), das quais três nos atuais municípios deste estudo. As características principa is 

do período foram o aumento do número de máquinas utilizadas também na lavoura, a 

concentração de propriedades rurais e a instalação de sucroenergéticas em formato de 

agroindústria. 

O cultivo da cana no interior dos três municípios deu-se em quatro modalidades de 

lavoura: terras próprias das usinas, cultivadas com trabalhadores assalariados; terras de 

proprietários particulares arrendadas e cultivadas por trabalhadores da usina; terras alugadas 

pela usina e terceirizadas a famílias trabalhadoras; e terras do fornecedor, dono da terra, que 

entregava o produto à usina. Esta última exigia uma boa renda capitalizada em terras e 

ferramentas para ser fornecedor individual ou cooperativado. Nas observações realizadas 

encontraram-se trabalhadores com Carteira de Trabalho e Previdência registrada que 

executavam serviços como motoristas de caminhão ou de trator e tratoristas temporários, além 

de trabalhadores autônomos que prestavam serviços, sem contrato de trabalho.  
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As pessoas entrevistadas testemunharam a extinção de trabalhadores temporários 

provenientes de outros estados do país. Acreditam que, a partir de 2018, qualquer frente de 

trabalho braçal se extinguirá na lavoura da cana. (Três depoimentos), porque “só se corta cana 

na palha”, isto é, com máquinas. A mecanização da colheita de cana introduziu uma nova base 

técnica do trabalho, de acordo com a estrutura econômica brasileira e as dimensões do 

capitalismo no campo. Assim, a região de Araçatuba, SP, na safra 2013/14, apresentou uma 

área de corte da cana de 252.897 hectares; nestes, a colheita mecanizada foi de 244.351 hectares 

ou de 92,3% (IEA, 2014). 

 

3.4 O Domínio das Usinas sobre a Organização Econômica da Burguesia Local e sobre a 

Força de Trabalho 

Detentor da tecnologia da produção e do capital, o usineiro organizou uma estratégia 

singular a fim de garantir a matéria-prima a partir de arrendamentos ou de “parceiros da usina” 

(SITE das empresas). Uma parte do capital foi poupado, mediante a utilização da força de 

trabalho de parceiros.  

A organização do trabalho em terras arrendadas e nas cooperativas de fornecedores de 

matéria-prima adquiriu a forma de o usineiro pensar, organizar e produzir. Assim, à medida que 

se desenvolveram as forças produtivas e a divisão do trabalho, a força de trabalho tomou a 

figura de assalariamento de funcionários urbanos que atuam no meio rural, como motoristas, 

técnicos, tratoristas, engenheiros etc. Constatou-se, nas observações em situação de trabalho, 

que na lavoura da cana, tanto no uso da colhedeira quanto no do plantio mecanizado, a força de 

trabalho é o trabalhador assalariado. Ali, as categorias “trabalho familiar” e “corte braçal de 

cana” são categorias desidratadas.  

Observou-se nos municípios produtores que o trabalhador e, também o proprietário da 

terra passaram a ser subordinados à forma desejada pelas empresas oligopolistas. Neste cenário, 

após as usinas terem reestruturado as relações de trabalho rural, pequenos e médios rurais 

readequaram-se às necessidades do usineiro. 

Para se entender o processo de produção e industrialização da cana, necessário foi 

captá-lo como determinado pelas relações sociais ou como reprodução ampliada do capital. Por 

relações sociais entendem-se aquelas que se dão, concretamente, no processo histórico que 

“dissocia o trabalhador dos meios de produção” (MARX, 1980, p. 830).  

O capital conduziu ao assalariamento direto ou indireto do trabalhador que, tendo 

arrendado sua propriedade, necessitou empregar-se em algum serviço, porque a renda da terra 

foi insuficiente. Um dos depoentes narrou que, possuindo uma propriedade rural que foi 
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arrendada, ele próprio procurou trabalhar como tratorista, a serviço de médio produtor de cana. 

É o caso de quem não conseguiu extrair da agricultura os recursos necessários para fazer 

rentável sua lavoura. Submetendo-se ao domínio do usineiro, a renda da terra auferida não lhe 

dá o suficiente para as necessidades de sua família. Informou, ainda, o que ocorreu antes do 

arrendamento: “Na década de 80 e 90 eu produzia cebola, feijão, milho, algodão, arroz e criava 

gado de corte, mas com o passar do tempo essas atividades ficaram economicamente inviáve is 

pela falta de mercado e pelo custo da produção”.  

O depoimento de outro proprietário rural referiu-se à sua produção, quando contava 

com a ajuda de seis familiares e de dez empregados no serviço; atualmente, conta só com ele 

próprio. Um terceiro depoente afirmou que trabalhou por vários anos na sua propriedade 

(décadas de 80 e 90), arrendou a terra à usina e, hoje, é empregado rural como trabalhador na 

cana: “Agora, trabalho na cana, mas, já fui pequeno produtor rural”. Outros pequenos 

proprietários entrevistados contaram com os ganhos ou da aposentadoria rural ou da renda da 

terra e, geralmente, empregaram-se em algum serviço urbano. Têm-se novamente os relatos a 

confirmar que, ali em meio aos canaviais, o trabalho familiar é uma categoria desmilinguida, 

porque o movimento do capital exige o assalariamento do trabalhador. Essa constatação reflete 

a distribuição de empregos formais no campo. Em Lavínia, Mirandópolis e Valparaíso a 

participação do trabalho rural foi, em 1991, de 21%, 10% e 9%, respectivamente, no índice de 

emprego total do município; no ano de 2001, tais empregos haviam aumentado, 

respectivamente, 37%, 23% e 46%, pela razão do aumento de empregos braçais na lavoura da 

cana, logo desaparecidos com a mecanização do setor. A partir de 2001, porém, houve gradativa 

diminuição: o município de Lavínia mantinha, no campo, 210 empregos formais em 2001 que, 

em 2012, diminuíram para 153; Valparaíso contava com 1.580 empregados formais no campo, 

em 2001 e, em 2012, somente com 521; os números de Mirandópolis indicam a mesma 

tendência: 574 empregados rurais em 2001 e, em 2012, 409 empregos (SEADE, 2013). 

O espaço rural foi tomado pela cana e, com a mudança da base técnica de produção, - 

do trabalho com instrumentos para a mecanização da lavoura - a escala crescente do trabalho 

na lavoura necessitou de agentes especializados. Andando no campo, foram vistos engenheiros 

agrônomos, supervisores, operadores de máquinas e técnicos agrícolas e químicos, além de 

dezenas de funcionários a serviço do cultivo da cana, fenômeno também assinalado pelos sites 

das usinas. GUERINI e HOFF (2015, p. 111), em outro estudo sobre os trabalhadores na cana-

de-açúcar nos três municípios, revelaram que, com a alteração da base técnica de produção da 

cana “criou-se uma nova categoria de trabalhador no campo: operadores de máquinas, 

tratoristas, mecânicos, técnicos, engenheiros, economistas, agrônomos, administrado res 
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supervisores, pessoal de gestão, que estão exercendo atividades no campo”. A presença desses 

trabalhadores assalariados foi definida como uma “uma categoria social nova; não é uma classe, 

mas, é uma categoria que merece atenção: é a tecnocracia que se expande no campo” (IANNI, 

1984, p.152).  

Os pequenos, médios e grandes proprietários arrendaram a terra à usina ou a 

fornecedores particulares e auferem a renda. Vivem na cidade em tarefas dos serviços ou 

partilham o parasitismo. São famílias que demonstram não participar das atividades produtivas. 

Ao contrário, ao serem afastados do setor produtivo, imprimem uma marca de parasitismo, 

como estabeleceu Lênin (1982, p. 98). 

Depoimentos feitos durante as observações em situação de trabalho afirmaram que os 

oligopólios da cana, nas últimas décadas, não cresceram de pequenas para médias e, depois, 

para grandes empresas. Surgiram instalados em pouco tempo, com capital e tecnologia 

importados: “De um momento para outro, estavam aí a usina e os canaviais, onde, antes, tinha 

café e algodão” (Depoente). Essa situação coincide com a encontrada por IANNI (1984, p. 42s), 

que estudou a origem das usinas em Sertãozinho, na década de 1970, definindo que as usinas 

modernas não nasciam mais de pequenos produtores de aguardente e de açúcar, que, no passar 

dos tempos, ampliavam suas instalações industriais e aumentavam sua produção até chegar a 

uma usina tecnologicamente estruturada. Atualmente, são grupos oligopolistas que se 

instalaram com forças produtivas desenvolvidas e com capital financiado. Dessa forma, 

estabelecem a forma de pensar, de ser e de agir sobre os municípios onde instalam suas usinas.  

Instalando-as, subordinaram os proprietários rurais e as burguesias urbanas à 

particularidade de produção, seguindo as leis gerais da produção capitalista. Nos três 

municípios desenvolveu-se, principalmente, o terceiro setor. Os depoentes informaram que 

aumentou o número de hotéis, restaurantes, oficinas elétricas e mecânicas, retíficas de motores, 

oficinas de reparos, lojas de venda de equipamentos de trabalho, comércio e lojas em geral, 

serviços públicos e particulares, um aumento exigido, em grande parte, pelas necessidades da 

usina. Afirmaram: “Os grandes hotéis não existiam a 30 anos atrás. Só tinham uns hoteizinhos”. 

Confirmaram: “As lojas aumentaram em quantidade e qualidade; muitas oficinas apareceram”. 

A introdução da cana-de-açúcar na região contribuiu para a expansão dos demais setores da 

economia, absorvendo parte da força de trabalho local. As informações são confirmadas por 

estatísticas oficiais.  

Os empreendimentos urbanos apareceram adequados às necessidades econômicas que 

a usina originou. Também os proprietários das terras adaptaram sua produção às exigências do 

usineiro (GUERINI; HOFF (2015, p.111).  
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3.5 O Desemprego na Região 

A realidade, anunciada pelos que estudam as relações sociais no campo, pode ser 

visualizada na evolução técnico-científica das indústrias do setor sucroenergético, no que se 

refere à exclusão da força de trabalho rural e à formação de exércitos de reserva. A entrevista 

com o Presidente do Sindicato dos Empregados Rurais (Entrevistado 21, junho de 2015), 

abordou essas questões. Informou que uma parte dos desempregados foi capacitada em cursos, 

oferecidos pelas usinas ou por convênios com o Estado. Entretanto, acrescentou, são 

aproveitados apenas aqueles que possuem maior nível de escolaridade e os mais jovens. 

Para a produção capitalista o exército de reserva é saudável porque, entre outros 

fatores, tem o poder de diminuir os salários. Isso é essencial para a produção e válido para a 

sociedade de mercado. Mészaros (2011, p. 1004-5) escreveu a respeito do capital: “Há um 

exército de desempregados que nunca será resolvido, pois, o desemprego é algo funcional a 

ele”. O autor (2011, p. 1006) acrescentou que o “problema não mais se restringe à difíc il 

situação dos trabalhadores não qualificados, mas atinge também um grande número de 

trabalhadores altamente qualificados”.  

A normalidade das relações sociais da produção foi assunto dos sindicatos e seus 

representantes dispuseram dados que correspondem à submissão do trabalhador à forma de a 

usina pensar, ser, organizar e produzir. Acrescentaram, sem conhecer os textos de Mészáros, 

que os projetos governamentais não asseguram efetivamente a realocação do trabalhador nos 

empregos rurais, nas indústrias, usinas ou nos demais setores. Somente os mais jovens, com 

maior facilidade em compreender o funcionamento de equipamentos, maquinário ou 

conhecimentos de informática, têm algumas chances de serem empregados para operar 

caminhão, transbordo, trator ou até de serem contratados como funcionários da fiscalização ou 

de outros serviços.   

Dado ao movimento crescente do êxodo rural, entrevistados acenaram planos, fora da 

área rural, pois, têm consciência de que, em dois ou três anos, seus empregos serão extintos ou 

reduzidos significativamente. Os que já se encontram esgotados pelo trabalho braçal, realizado 

no campo e sem recursos financeiros para investimentos, avaliaram sua situação, demonstrando 

não ter qualquer expectativa positiva para um novo emprego na área urbana, como o caso 

revelado por duas entrevistadas com mais de 50 anos de idade: “Eu preciso da roça, não estudei. 

Só sei trabalhar na roça, nunca trabalhei de empregada” (Entrevistada 8). “Fazia de tudo na 

roça. Plantava cebola, quebrava milho” (Entrevistada 19). As depoentes sabem trabalhar em 

várias tarefas agrícolas, mas, não têm oportunidade de especializar-se em nova profissão, pois, 

somente os mais jovens conseguem inscrição para os cursos de capacitação profissional. 
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O presidente do Sindicato apontou que, futuramente, os produtores encontrarão 

dificuldades para contratar trabalhadores na região e as atribui ao desinteresse dos jovens pela 

atividade no campo. Assim, pressupõe que as consequências sociais da mecanização da lavoura 

viriam ao encontro do pensamento do jovem que nem cogita trabalhar na lavoura. Um dos 

depoentes reforça essa posição: “Os mais jovens não se preocupam com o emprego, porque têm 

a casa dos pais para morar. Quem se preocupa mesmo são os mais velhos que têm família para 

tratar”. O que se pode observar é que altos índices de mecanização e de quimificação dos 

processos produtivos exigem especialistas, treinados pela empresa em parceria com o Estado. 

As contratações, após os cursos, são feitas somente com os melhores e os mais jovens, 

desalojando os demais, conforme a palavra do sociólogo: “Vem ocorrendo também a exclusão 

dos trabalhadores considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima de 40 anos e que, uma 

vez excluídos do trabalho, dificilmente conseguem reingresso no mercado de trabalho” 

(ANTUNES; ALVES, 2004, p. 339). Atualmente, há uma dupla exclusão do trabalho formal: 

as pessoas com mais de 40 anos são excluídas do exército industrial de reserva, que já é uma 

exclusão. 

 

3.6 Nova Função Social do Estado Decorrente do Desemprego 

 A mudança na base técnica do trabalho – do arado, enxada e facão para o maquiná r io 

- trouxe problemas sociais novos e exigiu medidas públicas, como a capacitação dos 

trabalhadores jogados fora do sistema de produção.  

O site da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (www.unica.br. Notícias, 2012) 

informou que o Projeto RenovAção, coordenado por ela, já requalificou 4.550 trabalhadores 

em 83 usinas de processamento de cana localizadas no Estado de São Paulo desde sua criaçã o 

em 2009. No entanto, não revelou o número de trabalhadores que obtiveram um novo emprego 

ou que ela própria recontratou. 

A Usina X com filiais em Mirandópolis e Valparaíso firmou parcerias com o Senai e 

o Senac para requalificação de cortadores de cana para adquirirem uma nova profissão. Em seu 

Relatório de Sustentabilidade (2016) ela informou: “Alunos, em número de 430, participaram 

dos cursos profissionalizantes, abertos para pessoas de até 30 anos e realizados em parceria com 

instituições de renome, como o Senac e o Senai”. As empresas potencializam sua contribuição 

social através de parcerias com instituições de ensino e atuam através de “programas contínuos 

de educação e qualificação profissional, realizados nos seis núcleos da instituição”, levados a  

efeito com o auxílio de órgãos públicos. Elas postaram nos sites que cerca de 90 mil pessoas já 

participaram de seus cursos em “atuação incansável” para desenvolver a comunidade, 

http://www.unica.br/
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“priorizando os jovens” (RELATÓRIO de Sustentabilidade, 2016). O Relatório informou que 

as usinas ofereceram cursos em cinco atividades: formação de operadores de colhedeira, 

formação de auxiliares de manutenção automotiva, operador mantenedor, capacitação de 

mecânicos e escola de líderes. Depoentes o confirmaram: foram oferecidos vários cursos para 

operar maquinário. Ressaltaram que serão “descartados” os que não se qualificam, necessitando 

de algum nível de escolaridade.  

Em todos estes casos, não existem informações sobre o destino dos trabalhadores 

requalificados. As entrevistas fornecem um dado importante para a pesquisa, de caráter geral: 

são poucas as vagas preenchidas. 

Observando o balcão de empregos nos sites das empresas, encontra-se a afirmativa de 

que há disponibilidade de vagas, mas, os empregos são para o trabalhador especializado e com 

experiência. O setor sofre com a carência de profissionais qualificados, “seja para a operação 

agrícola, seja na operação industrial”. No entanto, recontrata apenas alguns profissiona is 

formados, “de acordo com as necessidades do setor produtivo” (Relatório de Sustentabilidade 

2016). Os sites informam, ainda, que as usinas promovem cursos de capacitação e treinamentos 

de acordo com seus interesses, ou seja, para suprir suas necessidades. Do contingente treinado, 

a usina seleciona os trabalhadores que atendem às demandas e os demais são alocados como 

reserva do emprego. A usina, nas notícias de divulgação, assume um tom de serviço que presta 

o empresário ao trabalhador rural.  

As pessoas acima de 30 anos não conseguem entrar nos cursos de requalificação e 

existem aquelas que, qualificando-se, não são aproveitadas. Esta é a realidade do trabalhador 

rural que busca um emprego nos órgãos de serviço ou fica sob os cuidados do Estado . 

ANTUNES (2004, p. 338) considera perceptível uma significativa expansão dos assalariados 

médios no “setor de serviços” que inicialmente, “incorporou parcelas significativas de 

trabalhadores expulsos do mundo produtivo, como resultado do amplo processo de 

reestruturação produtiva”.  

Nos cursos de requalificação do trabalhador há a presença do Estado. O governo do 

estado de São Paulo, por exemplo, ofereceu cursos para uma “nova qualificação profissional de 

cortadores de cana”, ministrados pela Unidade de Formação Inicial e Continuada do Centro 

Paula Souza, órgão estatal, em parceria com as usinas (Centro Paula de Souza - Governo do 

Estado de São Paulo, 2012). Provavelmente, o Estado não ofereceu mais este curso aos 

desempregados, porque seria idêntico a investir na especialização do consertador de gravador 

de fita magnética! O Programa Estadual de Qualificação (PEQ), coordenado pela Secretaria do 

Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo – SERT, também desenvolve cursos 
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de qualificação para desempregados do setor sucroenergético em situação de vulnerabilidade 

social. (RELATÓRIO de Sustentabilidade 2011-2012, p. 27).  

A adaptação do trabalhador às exigências das usinas revela o papel no 

desenvolvimento econômico exercido pelo Estado e aparece como “promoção do trabalhador 

rural”. No momento em que ocorre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de 

produção na agricultura, especificamente com a atual mecanização e quimificação da lavoura, 

o Estado se relaciona com o trabalhador rural e propicia cursos, treinamentos e qualificações. 

Os termos “qualificação” e “requalificação” são inadequados na atual base técnica do trabalho. 

São resquícios do trabalho artesanal que era qualificado; com a divisão do trabalho, o trabalho 

foi especializado (ALVES, 2001, p. 163). Por conseguinte, o que, na realidade, se busca não é 

a qualificação do trabalhador, mas um treinamento para vários trabalhos especializados. 

Tem-se a denominação “o Estado dos capitalistas” a exercer o papel de estimular e 

financiar o desenvolvimento econômico, ou como afirma Braverman (1987, p. 242): “O Estado 

é o penhor das condições, das relações sociais do capitalismo”. Nesse sentido, ele atua 

principalmente para o crescimento da economia atendendo as exigências de produção dos 

oligopólios. Financia a produção, sem ter o conhecimento das novas tecnologias e da aplicação 

do capital, cuja evolução ele, em seu aparato administrativo, não consegue acompanhar. Não 

controla o que acontece na produção e legisla à medida que as exigências dos oligopólios ou os 

descontentamentos se manifestam. Pergunta Ianni (1993, p. 42): “Que nação controla a 

tecnologia desenvolvida por empresas mundiais”? Por não conhecer as tecnologias de produção 

e os segredos da gestão, o Estado debilita-se frente às obrigações e regras estabelecidas por 

empresas internacionais.  

Em face ao desenvolvimento das forças produtivas, o Estado assumiu, desde o século 

XIX, a função de atendimento aos desempregados jogados fora do trabalho produtivo. As 

entrevistas e os depoimentos referiram-se ao tema e ao papel do Estado em favor das pessoas 

desempregadas. Os sites das empresas, também, trazem material sobre o tema de “requalificar 

o trabalhador”, com o auxílio dos governos, com a finalidade de “diminuir a taxa de 

desemprego”.   

A taxa de desemprego nos três municípios foi indicada pelo número de 

“requalificados” e correspondeu, também, à quantidade de benefícios e assistênc ias, 

concedidos: em Valparaíso, os benefícios foram concedidos a 1.200 pessoas; Lavínia, a 670; e 

Mirandópolis, a 1600 benefícios (Secretaria de Assistência Social dos Municípios – 2013). 

Pelos dados, fornecidos pelas Secretarias de Assistência Social dos três municíp ios, 

identificou-se a intervenção pública em favor das pessoas desempregadas. O Estado assumiu 
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um papel socialmente útil, desempenhando a função de alocar trabalhadores, expulsos das 

atividades produtivas, em atividades não produtivas. A quantidade de famílias que recebeu 

benefícios assistenciais, como Bolsa Família e facilidades para o estudo, como o Programa 

Universidade para Todos – PROUNI e o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, está a 

indicar a função do Estado.  

No caso deste estudo, além de financiar a produção e a industrialização da cana, o 

Estado administra, também, o parasitismo, assumindo o sustento do desempregado. O poder 

público alocou, assim, trabalhadores, antes produtivos, para as atividades não produtivas, para 

cursos de treinamento, para o salário desemprego e bolsa família, assegurando o equilíbrio da 

sociedade. Liberou recursos para garantir a formação ou profissionalização do exército de 

reserva, através de parcerias firmadas com os oligopólios sucroenergéticos. O Estado obrigou-

se a exercer uma nova função na sociedade. 

Assumiu não somente o papel de Estado que patrocina as empresas, - conforme 

LÊNIN, (1986) o “Estado dos capitalistas” -, mas, desempenha a função de dar relativo 

equilíbrio às contradições do sistema, apresentou-se também como o “Estado da sociedade 

capitalista”. Organiza “o parasitismo a partir da transferência, por meio de impostos, de parte 

dos ganhos dos capitalistas para a atividade improdutiva” (ALVES, 2001, p. 190). Há uma 

dupla função do Estado: financiar as atividades produtivas e assumir o compromisso de gerir a 

atividade improdutiva.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As usinas sucroenergéticas proveram métodos de cultivo que se concretizaram em 

novos tipos de cana, em formas científicas de procedimentos na lavoura, na mecanização a 

substituir o trabalho braçal e na quimificação dos processos produtivos. Com a instalação de 

três usinas sucroenergéticas, cresceu a economia dos municípios e aumentaram os empregos na 

cidade em consequência da readequação das atividades industriais, comerciais e de serviços 

urbanos. Porém, desempregaram-se trabalhadores rurais, ao mesmo tempo em que surgiu nova 

categoria de trabalhadores que atua no campo, como técnicos, engenheiros, motoristas e outros 

profissionais. A estrutura produtiva foi redefinida com a instalação das usinas, acarretando o 

êxodo populacional para as cidades; a diversificação da lavoura do pequeno proprietário; a 

reorganização das forças produtivas na lavoura. O espaço rural, agora, é ocupado por novos 

agentes, uma nova categoria social.  

O rearranjo da estrutura produtiva e fundiária nas terras localizadas nos três municíp ios 

de estudo, tomou a feição do usineiro. A instalação das usinas implicou um tipo particular de 
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organização capitalista de produção, adequada aos interesses econômicos das empresas; 

implicou, também, a readequação da burguesia local. A singularidade das atividades 

econômicas das usinas nos três municípios determinou mudanças e desenvolvimentos nas 

particularidades das profissões no campo e do terceiro setor nas áreas urbana, seguindo o 

movimento mundial da produção de mercadorias.  

O Estado, por sua vez, cuidou de financiar a produção e exerceu uma nova função, a 

de assumir o trabalho improdutivo em favor trabalhadores jogados fora das profissões. Assim, 

geriu o parasitismo, transferindo os impostos dos capitalistas para a atividade improdut iva. 

Além de ser o “Estado dos capitalistas”, também o é da “sociedade capitalista”. 

A pesquisa concluiu, ainda, que na lavoura da cana dos municípios estudados, desde o 

plantio até a colheita, prevaleceu o uso da colhedeira e do plantio mecanizado. Pesquisado em 

sua peculiaridade e em seus pormenores, constatou-se que o corte manual da cana e o trabalho 

braçal no plantio passaram a ser categorias de remanescentes em face à mais avançada produção 

de cana. Configuraram-se numa particularidade em extinção, na lavoura de cana, tendo-se em 

vista as atuais forças produtivas do capital, utilizadas mundialmente.  

O espaço rural, agora, ocupado por uma nova categoria social, a adequação da 

burguesia urbana à forma capitalista do usineiro, a nova função do Estado e a categoria extinta 

do corte braçal e do trabalho familiar na lavoura da cana dos três municípios, foram apreendidos 

como objetos singulares, como peculiaridades locais, da realização do universal ou das forças 

produtivas do capital. 
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