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RESUMO

CAMPOS, Maria das Graças. DANTE DE OLIVEIRA - uma vida multifacetada: das
"DIRETAS JÁ” ao programa Xané MT/Brasil. 2014. 195. Tese (Doutorado em Políticas
Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
Nesta tese são apresentadas as discussões e análises advindas da pesquisa que estuda a
atuação política de Dante de Oliveira (1952-2006), personagem importante no cenário público
brasileiro nas décadas de 1980 e 1990 e grande responsável pelo processo de
redemocratização do Brasil. Assim, foi investigada a sua trajetória de formação, convivência
familiar e rede de sociabilidade, a construção de seu pensamento político-ideológico e de sua
matriz identitária. A seguir foi analisada a influência de sua contribuição nas políticas
públicas educacionais executadas por ele no município de Cuiabá e, por extensão, em todo o
estado de Mato Grosso e no Brasil. O estudo foca em particular o Programa Xané, que foi
implantado em 91 municípios mato-grossenses com objetivo de promover Educação Integral
para 55 mil crianças e adolescentes. Quanto a opção metodológica, a pesquisa teve uma
abordagem qualitativa, para cuja consecução procedeu-se entrevistas semiestruturadas com 13
sujeitos que fizeram parte de seu convívio familiar, social e político-partidário, e a uma
análise criteriosa de fontes documentais e iconográficas, utilizando-se as técnicas de história
oral. Como resultado, tem-se o registro das marcas de sua ideologia nas políticas públicas
levadas a efeito que culminaram com o destaque do estado de Mato Grosso no cenário
brasileiro.
Palavras-chave: Dante de Oliveira. Diretas Já. Programa Xané/MT. Políticas Públicas
Educacionais.

ABSTRACT

CAMPOS, Maria das Graças. DANTE DE OLIVEIRA - a multifaceted life: the "NOW
DIRECT" to Program Xané MT / Brazil 2014. 195. Tese (Doutorado em Políticas Públicas
e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2014.
This thesis presents the discussion and analysis stemming from the research that
studies Dante's political action de Oliveira (1952-2006), an important character in the
Brazilian public arena in the 1980s and 1990s and largely responsible for the democratization
process in Brazil. Thus, it investigated their training history, family life and sociability
network, building its political and ideological thinking and your identity matrix. Next we
analyzed the influence of his contribution to public policys educational implemented by him
in the city of Cuiabá and, by extension, the entire state of Mato Grosso and Brazil. The study
focuses in particular Programed Xané, which was implemented in 91 municipalities in Mato
Grosso in order to promote Integral Education for 55,000 children and adolescents. As a
methodological option, the research had a qualitative approach, for whose achievement
proceeded to semi-structured interviews with 13 individuals who were part of their family,
social and political-party interaction, and a careful analysis of documentary and iconographic
sources, using the techniques of oral history. As a result, there is the registration of the
trademarks of their ideology in public policy carried out that led to the highlight of the Mato
Grosso State in the Brazilian scene.
Key words: Dante de Oliveira. “Now Direct”. Xané Program / MT. Educational Public
Policies.

RESUMEN

CAMPOS, Maria das Graças. DANTE DE OLIVEIRA - una vida multifacética: el "
DIRETAS JÁ" para El programa Xané MT / Brasil. 195. Tese (Doutorado em Políticas
Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
En esta tesis se presenta la discusión y el análisis derivado de la investigación que
estudia la acción política de Dante de Oliveira (1952-2006), un personaje importante en la
arena pública brasileña en los años 1980 y 1990 y en gran parte responsable del proceso de
democratización en Brasil. Por lo tanto, investigó su red historial de entrenamiento, la vida
familiar y la sociabilidad, la construcción de su pensamiento político e ideológico y su matriz
identidad. Siguiente analizamos la influencia de su contribución a las políticas públicas
educacionales implementadas por él en la ciudad de Cuiabá y, por extensión, todo el estado de
Mato Grosso y Brasil. El estudio se centra en particular Programa Xane, que fue
implementado en 91 municipios de Mato Grosso con el fin de promover la Educación Integral
de 55.000 niños y adolescentes. Como opción metodológica, la investigación tuvo un enfoque
cualitativo, para cuya consecución procedió a entrevistas semi-estructuradas con 13
individuos que eran parte de su familia, social y la interacción política de partido único, y un
cuidadoso análisis de las fuentes documentales e iconográficas, utilizando las técnicas de
historia oral. Como resultado, existe el registro de las marcas comerciales de su ideología en
las políticas públicas llevadas a cabo que llevó a lo más destacado del Mato Grosso en la
escena brasileña.
Palabras clave: Dante de Oliveira. Elecciones “Diretas Já”. Programa Xané / MT. Políticas
Públicas Educacionales.
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INTRODUÇÃO

Esta tese de doutoramento tem como objeto estudar a trajetória política de Dante de
Oliveira (1952-2006), personagem importante no cenário brasileiro nas décadas de 1980 e
1990, no contexto do processo de redemocratização nacional. Essa temática articula-se à linha
de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (PPFH-UERJ).
A minha opção por essa temática não se deu aleatoriamente. Quando, em 1985,
apresentei-me ao Comitê Tancredo Neves, que organizava a campanha de Dante de Oliveira,
coordenado por Aluízio Arruda, que também era dirigente do Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), mais que ingressar em uma campanha procurava participar de uma nova proposta
de governo. O empenho pela eleição de Dante de Oliveira para a prefeitura de Cuiabá era
movido pela possibilidade concreta de superarmos as correntes ideológicas conservadoras no
estado de Mato Grosso.
Naquela época, havia pressão para que educadores e dirigentes escolares se filiassem
ao Partido Democrático Social (PDS). Por não compactuar com os ideais políticos vigentes,
atravessava momentos de perseguição política enquanto professora e produtora cultural,
situação agravada quando fui eleita para diretora da Escola Estadual Antônio Cesário de
Figueiredo Neto (1º e 2º graus), em 1984, em Cuiabá, mesmo sem amparo legal. A minha
participação na campanha para diretora simbolizava um protesto frente ao sistema autoritário
imposto às escolas, que eram loteadas entre os deputados governistas para indicarem seus
dirigentes, consequentemente, seus apadrinhados políticos.
Em represália, fui colocada à disposição da Delegacia Regional de Ensino, onde
executava um serviço meramente burocrático – mesmo sendo concursada para atuar na
Educação –, em uma sala minúscula, quente e escura. A meu lado, partilhavam dessa situação
duas coordenadoras e quatro diretores da rede estadual de ensino, igualmente punidos com a
disponibilidade e afastados do trabalho escolar.
O slogan “Muda Cuiabá” (OLIVEIRA, 1985), que Dante de Oliveira lançou em 1985,
em campanha à prefeitura da capital contra os segmentos conservadores da política matogrossense, sinalizava a retomada do processo de democratização das instituições e contava
com intensa participação de artistas e intelectuais da capital. À época, participei do
movimento cultural liderado pela professora e historiadora Therezinha de Jesus Arruda desde
a concepção à elaboração dos planos e metas para o governo proposto.No segundo mandato
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de Dante de Oliveira na prefeitura de Cuiabá (1992-1994), coordenei a formulação das
propostas da área cultural, assumindo o cargo de Diretora de Programas e Projetos Culturais.
Na gestão de Dante de Oliveira como governador do estado de Mato Grosso (19952002), coordenei os estudos culturais do primeiro Plano de Metas e o Programa Estadual de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PEAICA), sendo eleita, por dois mandatos
consecutivos, para o cargo de presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CEDCA).Naquele período, representando esse segmento fui indicada para
participar do Conselho Estadual de Educação (CEE,) na fase de regulamentação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) e implementação da política
do estado para garantia dos direitos fundamentais previstos na Lei nº 8.069/90–Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
É a partir da experiência diuturna com Dante de Oliveira, confrontada com a leitura
dos autores que se constituíram no referencial teórico do trabalho, que defini as questões de
pesquisa, as hipóteses e os procedimentos metodológicos, que conduziram o processo de
investigação durante o doutorado.
Em relação ao eixo de pesquisa, identificado com as Políticas Públicas e Formação
Humana, são estas as questões norteadoras da pesquisa:
 Como foi a trajetória de formação, a convivência familiar e a rede de
sociabilidade de Dante de Oliveira?


Como se deu a formação de seu pensamento político-ideológico e de sua matriz

identitária?


Qual a influência dessa ideologia na formulação das políticas públicas

educacionais executadas no município de Cuiabá e em todo o estado de Mato Grosso e no
Brasil?
Os fóruns e debates promovidos pelo PPFH-UERJ possibilitaram identificar
similaridades e/ou contradições do marco teórico-metodológico. Nesse sentido, o desafio se
constituía em buscar o diálogo entre a teoria e a pesquisa proposta, que na perspectiva de
Abreu (2005, p. 29):
“[...] são dois termos da produção do conhecimento que se retroalimentam, a
passagem do tema ou da ideia inicial para um objeto de pesquisa é um processo
muito rico, mas também penoso, pois é preciso articular essa boa questão com
quadros referenciais teóricos que permitam avançar no processo de produção do
conhecimento”. (ABREU, 2005, p. 29)
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Na mediação entre os pressupostos teóricos e o trabalho de campo, tornou-se evidente
a necessidade de focar na definição da opção metodológica. Nessa direção, esta pesquisa
utiliza como ferramentas, simultaneamente, fontes documentais, iconográficas e técnicas de
história oral, visando a compor um cabedal de informações que possibilitassem a aproximação
dos fatos vivenciados pelo sujeito da pesquisa com o processo histórico.
Dessa forma, frente à dimensão subjetiva das vivências e dos fenômenos humanos,
para levar a cabo o propósito deste trabalho optou-se pela pesquisa qualitativa, que se ocupa
com o nível de realidade quando se estuda o que não pode ser quantificado. Ou seja, trabalhase com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.
A escolha pelo método qualitativo deu-se em virtude de alguns fatores determinantes
na pesquisa, tais como obtenção dos dados de forma descritiva e maior valorização no
processo do que no produto final, possibilitando dessa forma, a compreensão do fenômeno
investigado de forma holística, em suas complexidades e peculiaridades.
Na pesquisa foram entrevistadas 13 pessoas, seis dos entrevistados fazem parte da
convivência familiar e do grupo de amigos de Dante de Oliveira, sete entrevistados são
personalidades públicas e políticas do estado de Mato Grosso e participaram da atuação
partidária e do seu governo.
Além das entrevistas, outra questão que norteou o estudo foi a utilização de
fotografias. Esta fonte permitiu aproximar das descobertas e deu sentido à busca de retomada
da memória de Dante, evoluindo nas pistas para o desenvolvimento das narrativas e da
compreensão histórica dos fatos.
Assim, a partir do primeiro contato que tive com as fotos de Dante de Oliveira, percebi
que as fontes icnográficas poderiam contribuir com a pesquisa enquanto elemento de
interpretação da história de vida do sujeito pesquisado.
A utilização das fotografias converte-se em um desafio, se considerarmos que estamos
inseridos em um contexto social de forte expressão da imagem, mas na concepção de Kassoy
(2001), apesar de fazermos parte da “civilização da imagem” observa-se certa resistência em
reconhecer a fotografia como fonte histórica, ou instrumento de pesquisa.
Neste sentido, Kassoy (2001) argumenta ainda que existem dois aspectos que
fundamentam esta resistência, sendo o primeiro considerado de ordem cultural e, mesmo com
o bombardeio contínuo das informações visuais transmitidas pelos diversos meios de
comunicação “existe um aprisionamento multissecular da tradição escrita”. A segunda razão
está relacionada com a expressão e seria decorrente da anterior, e que “o problema está na
resistência do pesquisador em aceitar, analisar e interpretar a informação quando esta não é
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transmitida, segundo um sistema codificado de signos em conformidade com os cânones
tradicionais da comunicação escrita” (Kossoy, 2001, p. 30).
Por outro lado, objetivando identificar quais seriam os contextos e movimentos que
contribuíram para as concepções e formulações do pensamento de Dante de Oliveira na
condição de sujeito histórico, buscou-se analisar o objeto da pesquisa sob a visão da
prosopografia, que procura compreender o indivíduo e as formas como ele se articula na
sociedade , que segundo Stone (1971, p. 46):
A prosopografia é a investigação das características comuns do passado de um grupo
de atores na história através do estudo coletivo de suas vidas. O método empregado
consiste em definir um universo a ser estudado e então a ele formular um conjunto
de questões padronizadas – sobre nascimento e morte, casamento e família, origens
sociais e posições econômicas herdadas, local de residência, educação e fonte de
riqueza pessoal, ocupação, religião, experiência profissional e assim por diante. [...]
O propósito da prosopografia é dar sentido à ação política, ajudar a explicar a
mudança ideológica ou cultural, identificar a realidade social, descrever e analisar
com precisão a estrutura da sociedade e o grau e a natureza dos movimentos que se
dão no seu interior. (STONE, 1971, p. 46)

Nesse sentido, tomei como referência a fundamentação e a orientação teórica do
método; contudo, optei por não segui-lo na íntegra, uma vez que demandaria análises e
combinações que não seriam contempladas neste trabalho, já que deveria compor-se de
apreciação de outras histórias similares.
Para Stone (1971), a prosopografia e a biografia tratam de questões e interesses
diferenciados que, paralelamente, dão a ambas as legitimidades. Enquanto a biografia visa ao
indivíduo, o interesse da prosopografia é o conjunto, a totalidade, as relações do sujeito no
contexto.
A leitura dos aspectos fundamentais da prosopografia trouxe para a pesquisa uma
dimensão diferenciada das leituras biográficas, na busca de um processo analítico para
colaborar na aproximação do sujeito em seu universo de conjunto e de totalidade.
Nesse contexto, a leitura pelo individual não exclui a possibilidade de observar a rede
de relações sociais nos diferentes espaços/tempos em que o indivíduo está inserido. Na
perspectiva da pesquisa biográfica, o saber de cada indivíduo corresponde à organização de
suas experiências e de seus conhecimentos sóciohistóricos e culturais. No percurso de Dante
de Oliveira observam-se questões que, analisadas a partir do indivíduo, relacionam-se a outras
indagações, fornecendo pistas para a compreensão de suas escolhas e atuação enquanto
homem público.
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Se admitirmos que a memória social, mesmo sendo um processo em construção,
emerge do caráter ético-político, perceberemos que no tempo histórico fazemos as nossas
escolhas enquanto pesquisadores, que somos sujeitos que definimos o que devemos lembrar e
que a memória também está inserida em uma concepção dinâmica.
Um dos procedimentos adotados neste trabalho foi buscar os registros na memória
daqueles sujeitos que conviveram a infância e a adolescência de Dante de Oliveira. Para a
historiadora Sonia Maria de Freitas (2006, p. 53),
A História Oral possibilita novas versões da História ao dar voz a múltiplos e
diferentes narradores. Esse tipo de projeto propicia, sobretudo, fazer da História
uma atividade mais democrática, a cargo das próprias comunidades, já que permite
produzir história a partir das próprias palavras daqueles que vivenciaram e
participaram de um determinado período, através de suas referências e também do
seu imaginário. (FREITAS, 2006, p. 53)

Neste sentido, adotando-se uma posição mais conservadora, poder-se-ia proceder a
uma defesa vigorosa da utilização da história oral para preservação do valor da tradição. Para
Paul Thompson (1992, p. 10), “o mérito da história oral não é o de trazer em si,
necessariamente, esta ou aquela postura política, mas sim o de levar os historiadores a
tomarem consciência de que sua atividade se exerce, inevitavelmente, dentro de um contexto
social e que tem implicações políticas”. Esse autor afirma, ainda, que:
Para alguns historiadores tradicionais os depoimentos orais são tidos como fontes
subjetivas por nutrirem-se da memória individual, que às vezes pode ser falível e
fantasiosa. No entanto a subjetividade é um dado real em todas as fontes históricas,
sejam elas orais, escritas ou visuais (THOMPSON, 1992, p. 18).

Os relatos das pessoas em pesquisa nos permitem compreender a singularidade na
convivência social. Assim, ouvindo a história de vida, poderemos encontrar a versão da
história que não foi narrada pelos meios oficiais. Nesse sentido, a história oral.
[...] nos dá a chance, ou ilusão, de surpreendermos, um pouco que seja, a
impossibilidade de assistir a um filme do passado. Quando isso acontece, é porque
nela encontramos a vivacidade do passado, a possibilidade de revivê-lo pela
experiência do entrevistado. Não é à toa que a isso muitos dão o nome de história
(ou memória) viva (ALBERTI, 2004, p. 14).

Dante de Oliveira ficou conhecido em todo o Brasil como “O homem das Diretas Já”,
em virtude de sua iniciativa de apresentar a primeira emenda constitucional para restabelecer
as eleições diretas para presidente da República, garantindo a formulação de propostas que
contribuíram para a redemocratização do país. Esse fato foi determinante para recuperar o
direito à manifestação popular por meio do voto direto, negado aos brasileiros durante o
período da ditadura (1964-1985).
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Diante de sua expressiva carreira política e social, um dos desafios da pesquisa foi
focar não exclusivamente na trajetória de vida e atuação política de Dante de Oliveira, mas
contextualizar sua genealogia em relação ao mundo ao qual pertenceu e atuou historicamente.
Por ser fundamental conhecer os movimentos e os cenários que circundavam a vida de Dante
de Oliveira, demarcou-se como contexto histórico o período que vai de 1964 até a década de
1980. Portanto, foram estudados os movimentos políticos e as influências ideológicas dos
jovens que conviveram com a ditadura imposta ao Brasil pelo golpe civil-militar de 1964,
incluindo o movimento “Maio de 68”, que, de acordo com Badiou (2012), congregava na
França a juventude universitária e secundarista com os operários franceses.
Dante de Oliveira faleceu jovem, aos 54 anos de idade, o que justifica a necessidade
de se publicizar sua contribuição ao país como político e estadista.
Por se tratar de figura política nacional, a trajetória de Dante de Oliveira – composta
de ensaio biográfico e coletânea de discursos parlamentares – foi publicada na série “Perfis
Parlamentares”, que contempla deputados brasileiros cuja ação no Parlamento tenha sido
notória. Na “Apresentação” dessa obra, Marco Maia, então presidente da Câmara dos
Deputados, assim se expressa a respeito do biografado:
Percorrendo a biografia do idealista Dante de Oliveira, a série Perfis Parlamentares
desvenda, neste volume, por meio de narrativa envolvente, contextualizações bem
estruturadas, entrevistas reveladoras e transcrições de discursos emblemáticos, a
trajetória pessoal de um grande líder. Com este livro, a Câmara dos Deputados
prestigia uma figura que enriqueceu a história da instituição ao mesmo tempo que
oferece ao leitor a oportunidade de conhecer – ou rememorar – a sucessão de fatos,
as opiniões e o espírito público que marcaram a vida de um dos principais
personagens da luta pela consolidação democrática brasileira. (KRAMER, 2012, p.
10).

A partir do ano de 2003, o estado de Mato Grosso passa a ser governado pelas
lideranças do agronegócio. Nessa etapa, muitos programas e projetos das áreas sociais
idealizados e executados na gestão de Dante de Oliveira foram extintos. Tal situação
raramente é denunciada, aquele governo, se instalou quase que de forma hegemônica.
A situação de abandono dos bens públicos e a descontinuidade de políticas sociais
carecem de mais atenção em pesquisas e estudos, o que, de certa forma, estimularia o controle
social e, consequentemente, a responsabilidade dos dirigentes sobre a destinação dos recursos
e as finalidades sociais dos investimentos. Nesse sentido, admite-se a necessidade de
ampliação de estudos que deem visibilidade a essa questão.
Portanto, ganha significado o estudo da trajetória de Dante de Oliveira, político matogrossense que deixou sua contribuição na área social do estado, sobremaneira ao participar
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ativamente do processo de redemocratização do Brasil, com a autoria da Emenda das Diretas
Já em 1984. A pesquisa procura revelar uma breve fase de sua formação política e, a partir
daí, desvelar seus ideais e suas utopias.
De forma a melhor discorrer sobre o assunto, estruturou-se a tese em três capítulos,
descritos a seguir sucintamente, além da presente Introdução, Considerações Finais,
Referências e Anexos.
No capítulo 1 – Dante de Oliveira–DANTE DE OLIVEIRA - UM MATOGROSSENSE NA POLÍTICA NACIONAL, apresenta-se um breve histórico da vida de
Dante, objetivando identificar fatos que marcaram sua convivência familiar, sua formação
escolar nos períodos de infância e juventude os componentes de sua rede de sociabilidade.
Estudando ainda Perfil de uma Geração Utópica propiciando também, uma reflexão acerca da
formação do pensamento político-ideológico e da matriz identitária de Dante de Oliveira, sem
perder de vista a possibilidade de mediar a discussão teórica com o trabalho de pesquisa de
campo. Nessa perspectiva, desvelam-se as marcas de uma geração que queria transformar
aquela realidade imposta por um processo histórico marcado pelas desigualdades sociais.
No capítulo 2 – O PENSAMENTO POLÍTICO IDEOLÓGICO E MATRIZ
IDENTITÁRIA, são desenvolvidas análises das marcas da ideologia, na geração de Dante de
Oliveira, no contexto Educacional e o Golpe Militar, procurando compreender o olhar dos
estudantes em maio de 1968. A seguir são apresentados estudos da atuação da atuação de
Dante no período de redemocratização do país, quando exerceu o mandato de deputado
federal em 1984 e se destacou como autor da emenda das “Diretas Já”,e em suas campanhas
para a prefeitura de Cuiabá para governador do estado de Mato Grosso, bem como os fatos
relevantes que marcaram sua passagem pelo Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário (MIRAD).
No capítulo 3 – AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DA SME/CUIABÁ E NA
SEDUC/MT ,são abordadas as principais políticas educacionais elaboradas e executadas por
Dante, enfocando o contexto político e os desafios que apontavam a necessidade de outras
formas de conceber e organizar os serviços oferecidos à população mato-grossense em plena
fase de consolidação democrática do país e os principais avanços e conquistas da área de
educação.
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1 DANTE DE OLIVEIRA - UM MATO-GROSSENSE NA POLÍTICA NACIONAL

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA (06/02/1952) a (06/ 07/2006)
Este capítulo apresenta aspectos da biografia pessoal, familiar, formação escolar,
política e profissional de Dante de Oliveira. Neste sentido, procura retratar a gênese do
político mato-grossense buscando ainda, compreender como foi construída a rede de
sociabilidade do menino que nasceu em Cuiabá, e que por sua atuação política no processo de
redemocratização do país destacou-se no cenário nacional. Com a utilização de fontes:
icnográficas, oral, documental e mediante o diálogo com os familiares, amigos de Dante, este
trabalho destaca também o perfil da geração que, rompendo com os padrões tradicionais
queria “mudar o mundo.” Por esta razão, pode ser compreendida como uma geração utópica.
Figura 1 – Dante de Oliveira Governador.

Fonte: Instituto Dante de Oliveira.

Dante de Oliveira1nasceu em 6 de fevereiro de 1952, na cidade de Cuiabá, estado de
Mato Grosso, uma família de sete filhos, de Sebastião de Oliveira (1915-2004), que nascera
em Santo Antônio de Leverger, terra do marechal Rondon e município de grande extensão na
região pantaneira mato-grossense. A mãe de Dante, Maria Benedita Martins de Oliveira, é
natural do município de Poconé, cidade do interior do estado também situada na região
pantaneira, famosa por suas minas auríferas e manifestações culturais, a exemplo das
cavalhadas e da dança dos mascarados (Figura 1).
1

Por constatar que algumas informações atinentes à história de vida de Dante de Oliveira veiculada pela mídia
estavam distorcidas, procurei compatibilizá-las com documentos e arquivos do acervo do Instituto Dante de
Oliveira. No tocante à sua vida pessoal, as informações foram construídas por mim em diálogo e entrevistas
permanentes realizadas pessoalmente ou via telefônica com integrantes de sua família, em especial sua mãe,
Maria Benedita, que sempre colaborou com empenho e zelo para organização das informações.
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1.1 Infância e Juventude em Cuiabá

Figura 2 - Batizado de Dante de Oliveira, a esquerda, o padrinho José Feliciano de
Figueiredo ao centro, o pai Dr. Paraná; à direita, a madrinha, Sra. Dirce Brizola de
Figueiredo e Pe. Luiz.

Fonte: Acervo familiar.

Dante de Oliveira foi o quinto de sete irmãos: Bernardo Antônio (advogado, nascido
em 1943 e morto em 1972), Iolanda (também advogada, nascida em 1944), Armando
(engenheiro elétrico e empresário, nascido em 1947), Lúcia (contadora, nascida em 1949),
Inês (engenheira civil, nascida em 1945) e Eneida (administradora de empresas, nascida em
1956) (Figura 2).

25

Figura 3 - Dante de Oliveira com a família (em primeiro plano: a mãe, Maria Benedita; a
irmã Eneida; o pai Sebastião de Oliveira; a irmã Inês; em segundo plano: a irmãs e
irmãos:Lúcia, Bernardo, Yolanda, Armando e Dante.

Fonte: Acervo familiar

O pai, ilustre jurista e intelectual, conhecido por todos como “Dr Paraná”2, foi o
advogado fundador da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no estado de Mato Grosso,
atividade que exerceu a partir de 1937, quando retorna da então capital do país, Rio de
Janeiro, após sua formatura em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Brasil, hoje
denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)3. Na carreira jurídica, Sebastião
galgou posições importantes, tais como membro do Tribunal Regional Eleitoral e procuradorgeral do Tribunal de Contas do Estado, cargo no qual se aposentou em 1969. Em 1942,
ocupou o cargo de prefeito de Santo Antônio de Leverger.
A respeito da possível influência do pai (Figura 4) em sua trajetória política, assim
Dante se manifestou:
2

Conforme relato de sua esposa, quando menino, Sebastião de Oliveira, manifestou na escola um
comportamento que fez com que seus colegas o comparassem a Clementino Paraná, um comandante policial
muito enérgico, e passassem a apelidá-lo com o sobrenome do comandante. Sebastião ficou tão familiarizado
com o apelido que, ao se formar, queria registrá-lo profissionalmente; contudo, não o fez, por impedimento de
seu pai, Bernardo Antônio de Oliveira.

3 A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi inaugurada no dia 07-09-1920, com a denominação de
Universidade do Rio de Janeiro. Foi reestruturada em 1937, quando passou a se chamar Universidade do
Brasil. A partir de 1965 passa a ter a denominação atual. Consta de documentos veiculados pela Instituição,
que a implantação da universidade não ocorreu de um processo orgânico de discussão e amadurecimento, que
resultasse na organização de uma entidade à altura dos legítimos anseios da sociedade brasileira. Tratando-se
de um ato político e protocolar de justaposição de instituições de ensino superior já existentes sendo a
Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica e a Faculdade de Direito, sendo esta última resultante da união de
duas outras escolas livres já pré-existentes. Fonte: http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php.
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Não! Não! Do ponto de vista político eu conversava pouco com papai, porque se eu
fosse conversar, eu brigava. Então, eu conversava pouco. No fundo, no fundo, eu
sempre tive um profundo respeito pelo meu pai por ser um político sério, um cara
honesto, um homem de bem. Isso me servia de bússola, mas, do ponto de vista do
pensamento político dele, naquela época não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, eu
ia para outro lado, era ao avesso (MIRANDA, 2013, p. 130).
Figura 4 - Dante de Oliveira e seu pai, Sebastião Oliveira.

Fonte: Acervo familiar.

O genitor de Dante de Oliveira dedicava-se também à reflexão filosófica. Em seus
escritos e artigos há alguns tratados sobre aética. Por exemplo, em sua obra “Enigmas da
Verdade” (1958), trava uma discussão filosófica entre a fé e a vivência humana a partir de
estudos bíblicos, afirmando que a fé e a razão constituem a raiz de nossos atos. Nessa obra o
autor faz também uma reflexão sobre a verdade e a construção do conhecimento que pode ser
compreendida para a prática da virtude, afirmando que ao conhecer a verdade o ser humano
cresce com harmonia, e quem não conhece a verdade crê no falso:
Tal como a criança que, na mais tenra idade não recebendo o alimento em
quantidade e qualidade suficiente será sempre um adulto fraco, doente, deficiente; da
mesma forma, quem não conhece a verdade capaz de esclarecê-lo, de orientá-lo, será
um adulto carente pelo resto da vida. A vocês que amam tanto os próprios filhos,
podemos afirmar, com toda convicção, que a busca da verdade é a meta mais
importante para aquele que ama. (OLIVEIRA, 1958, p. 16).
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Além das atividades intelectuais, Sebastião de Oliveira participou ativamente da
política no estado pela União Democrática Nacional (UDN)4.A seguir sagrando-se deputado
estadual constituinte em 1947, participou do processo de redemocratização do país, após a
derrubada da ditadura Vargas no chamado Estado Novo.
Se na trajetória do pai encontramos pistas que poderiam ter influenciado a opção de
Dante de Oliveira pela carreira política. Observa-se que ao assumir suas convicções Dante
segue rumos adversos à posição ideológica do pai. Quanto a influencia familiar por parte da
mãe os fatos revelam que esta convivência pode ter ampliado a visão de mundo, por conviver
com profissionais da área de educação.
1.1.1 Uma família de professores

Dante de Oliveira cresceu em uma família de professores e professoras. A mãe, Maria
Benedita Martins de Oliveira, assim se apresentou em entrevista ao jornalista Evaldo de
Barros:
Nasci em Poconé no dia 1º de maio de 1921 e sou filha de Luiz de Arruda Martins e
de D. Francisca de Figueiredo Arruda Martins, mais conhecida como professora
Chiquinha, uma vocacionada para o magistério. Aliás, toda a família da mamãe
tinha paixão pelo magistério. Eles vieram ao mundo para ensinar! E posso garantir:
todos eles foram excelentes educadores e marcaram presença nas escolas por onde
passaram (Diário de Cuiabá, 10 mar. 2013).

Dona Maria Benedita cursou a escola normal, mas exerceu a profissão por um curto
período em substituição a sua mãe, a professora Francisca Figueiredo Arruda Martins, que,
por sua vez, foi aluna da prima Almira Mendonça e contemporânea no exercício do
magistério dos seus primos.
A família de Dante de Oliveira compõem-se de destacados nomes da educação matogrossense. Integrando-se ainda dos professores: Antônio de Cesário de Figueiredo Neto,
Guilermina de Figueiredo, Benedito de Figueiredo, Irmã Maria Conceição de Figueiredo,
João Crisóstomo de Figueiredo e Irmã Marieta de Figueiredo e muitos outros seguiram a
carreira do magistério.
A vida da avó materna de Dante de Oliveira consta da “Memória da Cultura e da
Educação do Estado de Mato Grosso do Sul”, pesquisa desenvolvida por Maria da Glória Sá
Rosa (1990), sobre a história de vida de professoras que se destacaram pelo exercício da
4

A UDN foi um partido político brasileiro criado a 7 de abril de 1945 e extinto em 27 de outubro de 1965. A
causa fundamental dos udenistas era fazer oposição ao regime do Estado Novo de Getúlio Vargas e a toda e
qualquer doutrina originária de seu governo. Participou de todas as eleições majoritárias e proporcionais até
1965. Disponível em: <http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol6_mesa2.htm>.
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profissão.5 Uma das questões que a pesquisadora constatou nessas mulheres reforça a figura
da mãe. Elas seriam o sustentáculo do lar, incentivando nos demais integrantes da família o
gosto pela leitura e pelos estudos com paciência, pertinência e disponibilidade. Muitas
professoras, quando perdem os companheiros, por morte ou abandono do lar, permanecem
firmes na direção da casa, impedindo a dispersão da família.
Na família de Dante de Oliveira as mulheres são protagonistas na carreira profissional
e fortes na condução familiar. Assim, ressalta-se a postura de sua avó materna, professora
Chiquinha, e de sua mãe, Maria Benedita, que se tornaram viúvas, mas prosseguiram firmes
na orientação e no apoio da família. Trata-se de exemplos de mulheres agregadoras e
conciliadoras, verdadeiros sustentáculos para filhos, noras, genros, netos, afilhados, e outros
filhos que o carinho e a generosidade fizeram adotar.
A avó de Dante de Oliveira participava ativamente da vida social e política do estado e
da capital: escrevia para a “Revista Violeta”, veículo do Grêmio Literário Júlia Rodrigues;
executava com ânimo e talento “Aída”, de Verdi, e outros clássicos nos eventos realizados no
então Clube Feminino, bem como em bailes e eventos populares, além de organizar e
apresentar peças teatrais produzidas nas escolas.
Para essa mulher notável, “o mundo está cada vez mais desigual, uns nadando na
riqueza e outros morrendo de fome. A fome gera violência”. Em depoimento à professora
Maria da Glória Sá Rosa, ela declara:
Minha Cuiabá de antigamente, sem televisão, sem trânsito de hoje, como era
diferente! A gente se encontrava nas retretas do jardim, nos bailes familiares, nas
festas de casamento. Às vezes havia bailes no Palácio do Governo. O que tínhamos
de teatro em Cuiabá era só o que acontecia nas escolas. Muito raramente aparecia
uma companhia de atores, ou uma turma de cantores, para se apresentar
aqui.(ROSA,1990, p.227).

A professora Chiquinha, como era carinhosamente chamada por seus alunos, foi muito
perseguida por suas convicções políticas, mas nunca deixou de se manifestar:
Naquele tempo, em 1947, havia uma luta feroz entre UDN e PSD 6. Eu e todos os
parentes estávamos na UDN, cujo chefe político era o senador Vilas Boas. Por causa
disso o pessoal do PSD me transferiu para Cuiabá, desrespeitando a lei, pois eu era
5

Nessa pesquisa, a autora traça um perfil dessas profissionais a partir de seus relatos, enfatizando que, na vida
das quarenta professoras entrevistadas, as raízes familiares agem como um elo entre as gerações, que se
firmam no exemplo dos antepassados, para sobreviver com dignidade em uma profissão marcada pelo
sacrifício.

Ao longo do século XX a diferenciação partidária deu-se em virtude da diversificação dos grupos sociais. Este
processo iniciou na Revolução de 1930, quando o padrão de partido único, deu lugar para o surgimento de vários
partidos em cada estado da federação. Em 1945 configura-se o critério de partidos nacionais, sendo o Partido
Social Democrático (PDS) e a União Democrática Nacional (UDN) os maiores partidos fundados que
polarizavam as opções e opiniões políticas (Avelar 2004, p.241).

6
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efetiva em caráter vitalício. Vim lecionar nas Escolas Reunidas Leovegildo Martins
de Melo. Ninguém disse uma palavra a favor ou contra este ato de injustiça. Essas
passeatas de protestos de hoje não existiam naquele tempo. Os jornais também
dependiam do governo e ficavam quietos quando se cometiam injustiças (ROSA,
1990, p.224).

Dentre outros atributos, destacam-se a postura ética da professora Chiquinha, sua
religiosidade e honestidade. Mesmo tendo uma família que ascendeu econômica e
politicamente, ela sempre fez opção pela simplicidade; morreu com dignidade e humildade,
mantendo-se com o salário de professora aposentada e com a pensão de seu falecido marido,
Luiz de Arruda Martins.
Em sua pesquisa, Rosa (1990) descreve a pessoalidade altiva e ilibada de Francisca de
Figueiredo Arruda Martins. De acordo com a autora, para seus 92 anos, a professora
Chiquinha mostrava-se lúcida e ativa, vivendo ao lado das netas em uma casa repleta de
retratos e quadros. Elegantemente, sentava-se em uma cadeira de palhinha, quase sempre com
um leque nas mãos hábeis, analisando o presente e interpretando seu passado:
Na pele enrugada, rios de sofrimento, de sonho, perpassavam silenciosos, com seus
referenciais de dedicação à família, ao ensino, aos amigos. Os olhos pequeninos,
quase sem brilho, estavam voltados para aquele mundo inteiro onde ficaram
guardados os segredos do viver desta mulher que atravessou o século depois de ter
concluído um núcleo de verdade, de confiança no futuro na alma de seus alunos
(ROSA, 1990, p. 226).

Outra professora da família de Dante de Oliveira digna de relato é Therezinha de Jesus
Arruda. Ex-freira, dedicou-se ao magistério, tornando-se professora de História da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Ativista cultural e política, foi uma das
fundadoras do Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso, na
mesma instituição, criou e coordenou o NDHIR – Núcleo de Documentação e Informação
Histórica e Regional; Durante muito tempo foi tradutora do “Grama Internacional”, vivendo
em Havana, capital de Cuba.
Na década de 1980, Therezinha criou, em Cuiabá, a “Casa de Solidariedade LatinoAmericana José Martí: Associação Cultural Brasil/Cuba Camilo Cienfuegos de Integração
Latino-Americana”. Naquele período, eram promovidos eventos culturais com o objetivo de
intercambiar relações culturais e políticas com países latino-americanos, em especial os
fronteiriços com o Brasil. Havia na cidade uma latente mobilização de intercâmbio cultural e
de solidariedade a Cuba, no extremo momento de bloqueio norte-americano.
A associação de intercâmbio cultural funcionava na Rua Pedro Celestino, em uma casa
cedida pelo Drº Paraná, pai de Dante de Oliveira. Quando prefeito da capital, Dante e sua
equipe apoiavam intensamente os eventos e as iniciativas da associação, deles participando,
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uma vez que, no meio intelectual da cidade, havia grande desejo de integração dos povos
latino-americanosi7
Dentre esses eventos, destaca-se “Uma Noite por Cuba”, realizado na Praça Popular,
com o objetivo de divulgar a cultura e a gastronomia cubana, bem como de arrecadar recursos
e materiais escolares que seriam enviados às crianças cubanas. O evento foi um sucesso e
contou com a participação de artistas, intelectuais, professores, políticos e muitos populares.
Observa-se ainda que além de valorizar a educação, Dante também revelou a grande
preocupação em preservar a memória de sua vida pública e particular quando convidou a tia,
professora e historiadora Therezinha de Jesus Arruda para realizar um tratamento arquivístico
de um acervo preservado por ele, que continha: documentos, fotos, vídeos, recortes de jornais,
cartas e outros.
Arruda (2002) argumenta que para a catalogação e organização do arquivo foi
empregado o sistema com as devidas adequações e dentro das restrições de recursos humanos
e materiais. A metodologia do CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação da História
Contemporânea do Brasil) da Fundação Getúlio Vargas, pioneiro no tratamento de arquivos
pessoais de políticos brasileiros. Quanto ao trabalho de criação dos catálogos digitais,
escolheu-se o programa Alexandria, aplicado no Centro Perseu Abramo, em São Paulo e em
outras bibliotecas. Esta opção se deu em virtude da vantagem de contar com uma metodologia
já aplicada a outros arquivos pessoais de políticos, dando maior segurança ao trabalho e
principalmente por contar com assessoria de profissionais que participaram da montagem e
organização daqueles Centros de Memória.
A realização deste projeto teve início em maio de 1999, com o recebimento do
arquivo. A partir da primeira prospecção, propuseram-se as tarefas que passariam
pela adequação do espaço físico, limpeza e higienização do acervo, catalogação
arquivística e informatização. De 1999 até início de 2002, o arquivo recebeu novos
conjuntos de documentos que se agregaram aos primeiros, submetendo-os ao mesmo
tratamento arquivístico. Em 2002, com o final do mandato de governador do titular
do arquivo, chegou um grande volume de documentos dos quais temos apenas uma
listagem geral. Estes não foram catalogados sistematicamente. (ARRUDA, 2002,
p1).

Assim, após o falecimento do líder político, familiares e amigos liderados por Thelma
de Oliveira, criam o Instituto Dante de Oliveira com objetivo de preservar todo acervo já
7

O desejo de integração dos povos latino-americanos ficou expresso em JOSÉ MARTÍ, RENASCE NO
POEMA, de Maria das Graças Campos. Renasce!se já morreram todos os cadiueus, os paiaguás, os
coxiponês, e os xavantes em noite de lua clara, já não dançam em paz para seus deuses. Venha ouvir a última
batida do quarup-renasce! Invocaremos sentinelas de homens sinceros, para abrirem as janelas da américa que
sonhamos: sem transnacionais, sem miséria, democrática, independente, soberana, que seja o nosso solo: um
lugar para abrigar nossos sonhos, nossa utopia.
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parcialmente catalogado e informatizado no programa ALEXANDRIA dar continuidade ao
trabalho inicial da memória de Dante além propor a realização de atividades culturais, a
instituição foi criada com objetivo desenvolver projetos nas áreas de educação, cultura e
esporte, mas fundamentalmente difundir a memória e o legado de Dante para Mato Grosso e
para o Brasil.
Figura 5 - Instituto Dante de Oliveira. Cuiabá- MT.

Fonte: Foto da pesquisadora.

1.1.2 Formação Escolar e Rede de Sociabilidade

Gramsci (2006, p. 36) enfatiza que a escola “deveria assumir a tarefa de inserir os
jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo grau de maturidade e
capacidade para a criação intelectual e prática e a uma autonomia na orientação e na
iniciativa”.
Dante, quando criança, não era dedicado aos estudos, mas assimilava o conteúdo
escolar muito rapidamente, conforme relatos de sua mãe: “Sempre notei mais penhor e
dedicação de parte dos outros irmãos, a exemplo de Eneida e Iolanda”. Ela afirma que Dante
sempre buscava acelerar as tarefas e o tempo escolar, característica que apresentou desde a
educação infantil, realizada em uma escola coordenada pela professora Veridiana: quando
ingressou no antigo primário, já apresentava condições para iniciar os estudos na terceira
série. Em virtude da idade, foi considerado precoce para frequentar a série proposta pela
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família, embora já apresentasse condições cognitivas requeridas pelo programa escolar
(Figura 6).
Figura 6 - Dante de Oliveira em sua turma de educação infantil (segundo à direita, após a
professora Ana Ribeiro)

Fonte: Acervo familiar.

Ainda na infância, o temperamento de Dante de Oliveira daria contorno à sua atuação
política. Conforme depoimentos de membros da família e amigos, Dante já revelava uma
inquietude que o fazia se sobressair dos demais meninos:
O Dante tinha uma figura característica e eu acho que a primeira vez que eu vi o
Dante na vida foi... Não, na vida eu não sei, mas uma das primeiras imagens dele
que me impressionaram muito foi lá no Colégio dos Padres e nós tínhamos o quê...
dez anos de idade ou onze. Estávamos em um evento naquele auditório que tinha lá
e o Dante estava lá impossível, ao lado de dona Maria e dona Maria deu um beliscão
nele (Adalberto Lebrinha – entrevistado).
E ele reclamou e levantou. Aquela figura magricela, porque ele sempre foi muito
alto, né! E todo mundo achou engraçado aquilo. Ele era um cara muito carismático,
sabe, e ele tinha um carisma muito forte, muito acentuado (Batista Malhado–
entrevistado).
Ele sempre foi impossível (Aluísio Arruda– entrevistado).

Em novembro de 1961, Dante de Oliveira concluiu o antigo primário (equivalente à
primeira etapa, de quatro anos, do atual ensino fundamental ou primeiro ciclo) na escolamodelo Barão de Melgaço, que funcionava nas dependências do Palácio da Instrução, que se
destacava pelas propostas de ensino e renome dos professores que ali atuavam. Ao pesquisar
jornais da época, Marques (2012, p. 77) levantou nas páginas do jornal “O Debate”, que, entre
as 44 notas sobre escolas públicas primárias e secundárias, o maior destaque era para essa
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escola, com 17 notícias referentes à chamada de matrícula, exame de suficiência, relação de
alunos aprovados e festividades (Figura7).
Figura 7 - Vista panorâmica Palácio da Instrução.

Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá (MT).

Em 1962, Dante de Oliveira conclui o Exame de Admissão ao Ginásio no Liceu São
Gonçalo para cursar o Ciclo Ginasial o (equivalente às atuais séries quinta à nona do ensino
fundamental). Neste mesmo estabelecimento cursou da 1ª à 4ª Série no período de 1963 a
1966. No ano seguinte, Dante de Oliveira ingressa no Colégio Estadual de Mato Grosso para
cursar o Ciclo Colegial (atual ensino médio). De 1967 a 1968 nesse mesmo estabelecimento,
permanece até a segunda série.
Em 1969, muda-se para o Rio de Janeiro, seguindo a tradição dos jovens da classe
média de Cuiabá, que procuravam os grandes centros, visando a maiores oportunidades de
preparação para o ingresso nas universidades, uma vez que na cidade haviam poucas opções
de cursos na cidade. A Universidade Federal de Mato Grosso, que iniciou seu funcionamento
em 1970 quando houve a fusão da Faculdade de Direito, fundada em 1952 e do Instituto de
Ciências e Letras de Cuiabá. Na cidade do Rio de Janeiro, Dante conclui o ensino médio em
1969, no Colégio Brasil-América, situado em Botafogo, na Rua das Palmeiras.
Observa-se que no decorrer da vida escolar, Dante de Oliveira teve a oportunidade de
frequentar os colégios considerados melhores. O Liceu São Gonçalo, por exemplo, faz parte
da história local, fundado por padres salesianos em 1894, inspirados no modelo francês de
liceus. O prédio, de arquitetura arrojada, somava-se a um complexo de obras onde a Missão
Salesiana atuava na ação religiosa e educativa em Cuiabá. Nesse complexo, foi construído o
Colégio dos departamentos de Ação Social Arquidiocesano (DASA), que era mantido pela
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escola doméstica Maria Auxiliadora. Neste estabelecimento só estudavam as meninas. A
escola funcionou assim até a década de 1980, quando passou a receber turmas mistas. Em
suas dependências foi erguido, também, o Observatório Meteorológico Dom Bosco, o
primeiro do estado.
Segundo Faria (2011, p. 87), esse modelo de arquitetura está relacionado ao debate
acerca do simbolismo republicano que impregna os prédios escolares desde a Revolução
Francesa: “os templos republicanos no Brasil, como os liceus, as escolas normais e as escolas
de Anísio Teixeira no Rio de Janeiro, reafirmam a complexidade desse imaginário cívico,
enraizado historicamente em corações e mentes desde o século XVIII”.
Por outro lado, consta dos documentos da Arquidiocese de Cuiabá que os padres
salesianos de Dom Bosco, liderados por monsenhor Lasagna, chegaram a Cuiabá em 18 de
junho de 1894, instalando-se nas dependências da Igreja São Gonçalo do Porto, atendendo a
insistentes apelos do bispo de Cuiabá, dom Carlos Luiz d’Amour, que já havia falecido
quando da chegada dos educadores salesianos. Em um prédio ao lado da igreja, a partir de
setembro de 1894, passou a funcionar uma escola primária. Logo, os padres sentiram
necessidade de ampliar o espaço e compraram uma chácara. No ano seguinte, são iniciados os
primeiros cursos profissionalizantes, com oficinas de serralheria, carpintaria, alfaiataria e
sapataria, com a escola passando a se intitular “Lyceu de Artes e Ofícios São Gonçalo”. Em
1906, muda-se a denominação para Liceu São Gonçalo, que, em 2000, é alterada em
definitivo para Colégio Salesiano São Gonçalo. No decorrer das últimas décadas, tanto a
estrutura física do colégio quanto a oferta educacional foram ampliadas.
Próximo ao colégio foi erguida a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho8,
concebida como uma réplica da Catedral de Notre-Dame de Paris. A igreja teve o lançamento
de sua pedra fundamental em 1918, A obra foi projetada e sua construção iniciada pelo
engenheiro francês Georges Mousnier, conde de Manoir, e concluída por seu filho Leon de
Mousnier (Figura 8).

8

Histórico: A Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho datada da década de 20, foi inauguração na gestão do
Presidente do Estado o Arcebispo D. Francisco de Aquino Correa. Obra foi projetada com sua construção
iniciada pelo Eng.º francês Georges Mousnier, Conde de Manoir e concluída por seu filho Leon de Mousnier. A
igreja já passou por várias reformas, todas procurando manter fidelidade a sua arquitetura original. Considerada
um ícone e símbolo do Patrimônio Histórico de Cuiabá. Está assentada sob o Morro da Conceição, uma das
vistas mais altas da cidade, em local privilegiado no centro e de grande visibilidade. Construção: 1918, estilo:
neogótico, ocupação atual: Igreja católica. Tombamento: Portaria nº 47/77 D.O. 13/10/1977. Fonte: Secretaria de
estado de Cultura acesso: www.cultura.mt.gov.br, em 20 de julho de 2013.
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Figura 8 - Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho.

Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura de Cuiabá (MT).

A opção da família de Dante por seu ingresso no Colégio São Gonçalo se deu em
virtude de seus pais serem católicos e admiradores e amigos de dom Aquino Correia, o qual se
destaca entre os ex-alunos ilustres dessa instituição de ensino, da qual mais tarde foi diretor.
Dom Aquino sagrou-se bispo com apenas 29 anos. Por ser escritor e poeta de estilo
parnasiano, foi integrante da Academia Brasileira de Letras, tendo colaborado bastante para a
fundação da Academia Mato-Grossense de Letras. Na área da política, foi presidente do
estado de Mato Grosso.
Em 12 de fevereiro 1976, Dante de Oliveira conclui o curso de Engenharia Civil na
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Instituição procura atingir suas finalidades e
seus os objetivos na formação profissional de nível superior visa proporcionar à sociedade
brasileira os meios para dominar, ampliar, cultivar, aplicar e difundir o patrimônio universal
do saber humano, capacitando todos os seus integrantes a atuar como força transformadora.
Para melhor compreensão desse período da vida de Dante de Oliveira, foram
entrevistadas algumas pessoas, do grupo de amigos, considerados inseparáveis, que
conviveram com Dante na infância e na adolescência, incluindo a fase estudantil conforme
explica o entrevistado João Batista Malhado:
Nós temos uma particularidade, Nelson, eu Adalberto, Aluísio, Floriano e mais uns
dois ou três nós fomos amigos inseparáveis, embora não tenhamos contato diário,
frequente entre nós, mas existe uma relação, uma ligação muito forte e o Dante era
um desses elementos dessa amizade.

Alguns integrantes deste grupo inicial de amigos participam desta pesquisa. Esta
participação deu sentido para compreender o início da convivência social de Dante de
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Oliveira. Desta forma, destacam-se as narrativas de Aloísio Arruda, integrante do grupo e
primo de Dante. Aluízio é arquiteto, empresário, ativista político que liderou criação e a
organização do Partido Comunista do Brasil, ainda no período da clandestinidade.
Foi ainda entrevistado João Batista Mallhado, engenheiro, professor universitário, que
junto com Dante e outros amigos compartilhavam uma juventude repleta de iniciativas
culturais, a exemplo do jornal, que escreviam e publicavam. O expediente era impresso em
mimeógrafo, para o qual o grupo deu o nome de Juventude Brasa.
O grupo permanece reunindo conforme explica Aloízio:
Uma coisa muito curiosa entre nós é que nós não tínhamos nenhum tipo de cobrança
em relação a comportamento, atitudes, cada um tem a sua opção tanto profissional,
quanto pessoal, e sente a maior satisfação e prazer em reunir, isso acontece há 40
anos (Aloízio Arruda, entrevistado).

Até os dias atuais este grupo se reúne, viajam e fazem planos juntos. Cultivam a
memória das brincadeiras dançantes, das festas e bailes no clube Dom Bosco, quando ouviam
os Beatles, os Rolling Stones e Roberto Carlos.
Outro amigo de Dante que participou da pesquisa foi Adalberto Lebrinha, colega de
estudos no Liceu Salesiano São Gonçalo e no Colégio Estadual, que embora nunca houvesse
pleiteado uma candidatura política sempre foi incentivador das iniciativas do grupo, conforme
afirma o entrevistado:
Agora, uma das coisas que aconteceu na nossa juventude é que nós éramos muito
unidos e participava de tudo na cidade. Éramos chamados também até pelo lado da
direita para participar de todos os eventos. Eles reconheciam a nossa liderança.
Sempre estava pedindo uma coisa. Nós participamos de protestos na Assembléia
Legislativa. Nós fizemos festas. Até show à noite no clube Dom Bosco (Adalberto
Lebrinha – entrevistado).

Observa-se que no decorrer das entrevistas houve muito empenho, por parte dos
amigos de Dante, em apresentar informações que poderiam facilitar o desenvolvimento da
pesquisa. Outra questão fundamental no decorrer das entrevistas foi a técnica de história oral,
já que esta opção permite maior liberdade para o entrevistado expressar fatos e experiências,
registrados na memória. Nos encontros os entrevistados apresentaram ainda, fotografias,
exemplares do jornal Juventude Brasa e outros documentos.
Para realização das entrevistas os objetivos da pesquisa e suas principais indagações
eram apresentados antes do momento da gravação. Foram estabelecidos contatos prévios, de
diálogo espontâneo. Antes das gravações as questões norteadoras da pesquisa eram
reapresentadas e durante a gravação evitava se interromper a fala dos entrevistados. Tal
orientação possibilitou que os depoentes tivessem liberdade com relação, ao início e
constituição das narrativas, sem interrupções, até que se perceba o esgotamento da fala. Neste
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momento, o entrevistado desenvolve a oralidade e determina a questão do tempo, até esgotar
os argumentos.
Tal procedimento metodológico possibilitou desvelar o lugar social e histórico desse
coletivo e a maneira como, na juventude, Dante estava inserido:
Éramos de classe média, média-alta; meu pai era advogado e o pai dele também.
Famílias antigas do estado, a minha e a dele também; enfim, então tínhamos essa
convivência e esse relacionamento (Júlio Müller – entrevistado).

Pollak (1992, p. 200-211) amplia essa leitura a respeito da memória, ao afirmar que:
Além dos acontecimentos e das personagens, podemos finalmente arrolar os lugares.
Existem lugares da memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança, que
pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo
cronológico. Pode ser, por exemplo, um lugar de férias na infância, que permaneceu
muito forte na memória da pessoa, muito marcante, independentemente da data real
em que a vivência se deu.

No que se refere à estatura, Dante era mais alto que seus amigos, mesmo tendo menos
idade, algo em torno de dois a três anos de diferença. Por esta razão, era inserido em lugares
proibidos para menores. Pela aparência, muitas vezes os responsáveis por casas de
espetáculos e entretenimento concediam a entrada e o designavam como responsável pelo
grupo (Figura 9).

Figura 9 - Dante de Oliveira e os amigos no clube Dom Bosco em Cuiabá: Dante
de Oliveira, Geraldo Biancardini do Prado, Wilson Carneiro Ramos, Aluísio
Arruda, Geraldo Loyola.

Fonte: Acervo familiar.
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O grupo que escrevia o jornal “Juventude Brasa”(Figura 10) e promovia festas,
encontros e atividades culturais ainda hoje se reúne.
Figura 10 - Dante de Oliveira e os amigos do grupo Juventude Brasa.

Fonte: Acervo cedido pela família ao Instituto Dante de Oliveira.

Trata-se de um grupo que compartilham lazer, viagens e se encontram regularmente
para conversar, reproduzindo um sentido que construíram na infância e juventude, marcados
pela longa convivência:
Nós temos uma particularidade, Nelson, eu, Adalberto, Aluísio, Floriano e mais uns
dois ou três: nós fomos amigos inseparáveis; embora não tenhamos contato diário,
frequente, entre nós, mas existe uma relação, uma ligação muito forte; é apenas
uma... e o Dante era um desses elementos, dessa amizade (João Batista Malhado –
entrevistado).
Mesmo não sendo mais a capital do país, a cidade do Rio de Janeiro continuava
sendo ponto de referência e de convivência política e cultural. Neste sentido
refletindo o sonho de estudantes e jovens mato-grossenses, especialmente os
cuiabanos, que seguiam o exemplo dos pais, parentes e amigos. Assim, Dante optou
por cursar o ensino superior no Rio de Janeiro:
Era muito comum o pessoal de Cuiabá, os adolescentes, irem estudar no Rio de
Janeiro, fazer faculdade lá, por uma questão cultural, e o Rio de Janeiro tinha sido
capital do país durante muitos anos, não só pra estudo, mas muita gente ia pra
capital federal, como Brasília hoje representa a mesma coisa. O pai do Nelson, por
exemplo, o Srº Arnaldo, estudou no Rio de Janeiro; meu tio Sílvio, eu estou falando
de gerações muito anteriores à nossa, meu tio foi um médico aqui em Cuiabá, Sílvio
Curvo. Ele foi pro Rio para ele ser militar e a viagem demorou tanto que quando ele
chegou, a inscrição para ser militar estava encerrada, e o Fernando Correa, que era
amigo de infância dele como nós somos amigos até hoje, que era de família
abastada, foi também para o Rio fazer Medicina (João Batista Malhado –
entrevistado).
Os jovens de Mato Grosso saíam muito para estudar fora. Então, tinham três
destinos nessa época, que eram os preferidos: Brasília, por ser mais próxima; Rio de
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Janeiro, porque tinha uma relação antiga, uma relação cultural entre Cuiabá e o Rio
de Janeiro, até porque o Rio era a capital do país e Cuiabá era a capital da província;
então, essa relação, ela veio de muito tempo; e também um pouco São Paulo. Então,
nós fomos para o Rio estudar dentro desse comportamento, dessa formalidade, desse
procedimento habitual de mandar os filhos estudar no Rio de Janeiro. Nelson
também foi (João Batista Malhado – entrevistado).

A convivência universitária na década de 1970 possibilitou a Dante de Oliveira
participar de estudos e discussões políticas de orientação marxista, quando ingressou no
Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). O dia 8 de outubro corresponde à data da
morte de Ernesto Che Guevara, líder da revolução Cubana assassinado na Bolívia em 1967,
quando preparava núcleos guerrilheiros para dar início à revolução socialista nesse país.
(Abreu; Mascarenhas, 2001 p.3 987).
O primeiro MR-8, formado no estado do Rio de Janeiro por dissidentes do partido
Comunista Brasileiro (PCB), foi totalmente exterminado pela polícia, em agosto de 1969
quando atuava no centro-oeste do Paraná. No mesmo ano também, dissidentes do PCB
integrantes da Dissidência da Guanabara·, criam o segundo que permanece até os dias atuais.
Embora identificado na maioria das vezes, enquanto um movimento armado contra o
regime militar verifica-se que a tática de luta armada tomou impulso diante da
impossibilidade das manifestações políticas por parte dos integrantes do MR-8 e diante das
circunstâncias, houve uma alteração de táticas, anteriormente adotadas pelos grupos.
Anteriormente MR-8, inclusive fazia a propagação dos ideais socialistas através da revista
Brasil Socialista e do jornal Unidade Proletárias, mais tarde a veiculação se deu através do
jornal a Hora do Povo.9 Integrantes do MR-8, juntamente com artistas, intelectuais e outros
ativistas promoveram a passeata do Cem Mil e outras manifestações. Diante da acirrada
repressão e do Ato Institucional Nº 5, o MR-8 muda sua estratégia, procurando organizar a
luta armada, adotando medidas mais radicais, e de impacto frente ao contexto.
Em 1979 foi extinto o bipartidarismo, e o MR8 decide atuar dentro PMDB, partido no
qual Dante de Oliveira participava ainda na sua fase universitária permanecendo até o
lançamento das suas primeiras candidaturas.
Participou também do MR-8 Thelma Pimentel Figueiredo10, com quem Dante se casou
em 27 de junho de 1980, (Figura 11), que nascera na Rua Presidente Marques, centro de
9

A origem a evolução e as transformações que nortearam o MR-8 constam do verbete: MR8, organizado por
Alzira Alves de Abreu e Lícia Mascarenhas no Dicionário histórico-biográfico brasileiro após- 1930
/Coordenação Alzira Alves de Abreu [et al.]. Ed. Ver. E atual. -Rio de Janeiro : Editora FGV; CPDOC, 2001.
10
Após o falecimento de Dante de Oliveira, em 6 de julho de 2006, Thelma continuou sua luta política, em
substituição a Dante, na campanha para deputada federal. Atualmente Thelma é líder da organização das
mulheres do PSDB no estado de Mato Grosso.
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Cuiabá. Filha de Fanny Pimentel Figueiredo, dona de casa, e Rubens Souza Figueiredo,
advogado. Thelma é graduada em enfermagem pela UFMT. Ainda jovem se tornou a grande
companheira de luta e de sonhos de Dante de Oliveira, destacando-se na organização e
mobilização das campanhas políticas. Liderou as discussões das propostas da área social,
tendo exercido o cargo de Secretária de Promoção Social no governo de Dante de Oliveira
(prefeitura de Cuiabá e governo do estado de Mato Grosso). Ao mesmo tempo se destacou
pela atuação política no Estado de Mato Grosso, sendo eleita deputada federal por dois
mandatos, representando Mato Grosso na Câmara Federal de 2003-2007 e 2007-2011.
Figura 11 - Casamento de Dante de Oliveira e Thelma.

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

Após perder a eleição para o senado e com a derrota de seu candidato ao governo do estado,
Antero Paes de Barros,11 Dante de Oliveira pode ter atravessado uma das fases mais críticas da sua
carreira política.
Há que se buscar investigar criteriosamente as causas desta sequência de perdas, mas observase que neste período alguns fatores podem ser determinantes, um dos quais poderia ser as questões
estratégicas, de coligações e organização da campanha. Outra questão que pode ser considerada foi a
forte mudança de modelo das campanhas eleitorais, que anteriormente eram movidas pelas propostas
dos candidatos, pelas militâncias dos partidos e da sociedade, passam a ser profissionalmente
11

Antero Paes de Barros entrevistado nesta pesquisa é cuiabano, político e jornalista. Coordena e apresenta programas da
TV em Mato Grosso. No ano de 1982, foi vereador em Cuiabá, capital mato-grossense. Em 1986, foi eleito deputado
federal para representar Mato Grosso na Assembleia Nacional Constituinte. Elegeu-se ainda senador federal em 1999,
quando obteve 469.179 votos (informações fornecidas pelo entrevistado).
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orientadas por grandes estruturas financeiras. Havendo um grande investimento em marketing, grandes
shows, e utilização de outras formas de mobilização e organização, conforme argumenta a entrevista
da Sarita Baracat:
As campanhas atuais mudaram muito. Tanto nos partidos, quanto na fase eleitoral.
Envolvendo mais interesse financeiro. Antigamente, havia mais empenho da
militância. Quando éramos jovens, nos ficávamos o dia inteiro na Praça da
República, vendendo camisetas para ajudar o partido. Nossa adesão ao partido, era
pelas propostas apresentadas à população. A população, também assumia a
campanha. Muitas vezes, nós saíamos a pé visitando as casas, praticamente
sozinhas. Quando chegava à noite já havia muitas pessoas nos apoiando, nos
acompanhando. Agora está muito diferente. Falta vontade política, falta
envolvimento, falta ideologia.

No contexto das novas campanhas, recai sobre Dante de Oliveira uma série de acusações que
faziam parte de uma estratégia para dar sentido aos novos postulantes ao governo do estado. Os
representantes do Agronegócio, além do poder econômico, queriam também ocupar as posições
políticas consideradas estratégicas no estado.
Nesta direção, os discursos das campanhas ganham a adesão popular quando argumentavam
que os “homens de botina”, iriam ocupar o Palácio Paiaguás, para banir a corrupção, enxugar e
organizar a máquina pública.
Em 1996 Dante de Oliveira retorna ao cenário político, apresentando a candidatura a deputado
federal pelo PSDB. Diante do contexto adverso retoma as práticas antigas de campanha, envidando
esforços para recuperar o prestígio junto à população. Uma das estratégias adotadas por Dante foi o
contato direto com eleitores e com as lideranças das regiões do estado. Com alguns líderes, chegou a
propor a divisão do mandato. Os resultados logo surgiram, neste período Dante já despontava como o
candidato de maior intenção de votos para aquele processo eleitoral.
Para grande surpresa da população de Mato Grosso, Dante de Oliveira faleceu em 06 de julho
de 2006 a este respeito Sarita Baracat:
Perdemos um grande homem público. Um grande político que ainda jovem foi um
exemplo de atuação na campanha das “Diretas já”. Primeiro porque teve a iniciativa.
Tomou a iniciativa de apresentar a emenda, e segundo, por envolver a todos nós
neste intenso movimento pela redemocratização. Este movimento que sensibilizou o
país e a todos nós. Envolvendo notadamente a juventude. Graças à iniciativa, a
coragem e a determinação de Dante. Inclusive nós recebemos com muita surpresa,
muito dissabor a notícia da morte dele. Faleceu tão jovem! Fiquei chocada com a
perda repentina, já que ele entrou andando e conversando no hospital. Recordo que,
uma semana antes ele esteve aqui em casa. Inclusive, observei que ele estava
tentando retomar as antigas amizades. Mas infelizmente não deu tempo
(Entrevistada- Sarita Baracat).

Conforme boletim médico divulgado pelo jornal A Gazeta (2006 p. 5), Dante faleceu
no hospital Jardim Cuiabá. A causa morte apontada foi por disfunção de múltiplos órgãos e
sistema com choque refratário decorrente de sepse por pneumonia e diabetes mellitus
descompensado e outras complicações.
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Muitas foram às manifestações da população e do poder público sensibilizado com o
falecimento de Dante de Oliveira. Destacam-se as palavras do ex- governador do Estado de
Mato Grosso Rogério Salles: “Dante foi uma das pessoas iluminadas da nossa geração.
Muitos sonham mais poucos têm a coragem de por em prática seus ideais”12.

1.1.3 Uma geração utópica

Neste capítulo, objetiva-se investigar quais movimentos e lugares sociais contribuíram
para a formação do pensamento político-ideológico e matriz identitária de Dante de Oliveira,
ao mesmo tempo em que se busca repensar o conceito de geração a partir de uma perspectiva
histórica.
Os estudos de geração permitem revisitar a vida e os acontecimentos que nortearam o
cotidiano, assim como os legados e a trajetória de nossos antepassados em suas interações,
contradições e movimentos de sobrevivência.
Para melhor compreender as interações da vida particular e política de Dante de
Oliveira, foram entrevistados, além dos seus amigos de infância, e outras pessoas estariam
mais ligadas à vida pública de Dante. Foram ouvidas no primeiro momento, as que
participaram do início da atuação político-partidária como é o caso de Carlos Bezerra,13 exgovernador do estado de Mato Grosso, ex-senador, e atualmente é deputado federal pelo
PMDB.
Outro entrevistado foi o ex-senador Marcio Lacerda, que foi companheiro de partido
de Dante de Oliveira, ainda no antigo MDB, quando retornou da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, em 1974 formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais. Marcio Lacerda, tal qual

12

Trecho do depoimento de Rogério Salles a respeito da atuação de Dante de Oliveira durante as cerimônias de velório e
sepultamento, muitos políticos, autoridades locais e de outros estados externaram os sentimentos pela perda repentina do líder
mato-grossense. A morte de Dante de Oliveira foi veiculada na impressa local e nacional. Na série de reportagem da página
de política do jornal A Gazeta dedica uma retrospectiva da vida política de Dante, constando também, vários depoimentos de
autoridades, com registros da participação popular. Fonte: Jornal A Gazeta de 08 de julho de2006, p. 6A. Cuiabá/MT.
13

Antero Paes de Barros é cuiabano, político e jornalista. Coordena e apresenta programas da TV Pantanal-MT. Em 1982, foi
vereador em Cuiabá, capital mato-grossense. Em 1986, foi eleito deputado federal para representar Mato Grosso na
Assembleia Nacional Constituinte. Elegeu-se ainda senador federal em 1999, quando obteve 469.179 votos (informações
fornecidas pelo entrevistado). Carlos Bezerra, natural de Chapada dos Guimarães (MT), é deputado federal e autor da PEC
das Domésticas. Foi prefeito de Rondonópolis (MT), governador de Mato Grosso, senador, deputado estadual e presidente
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (informações fornecidas pelo entrevistado).
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Dante ocupou várias funções públicas14e políticas. Sendo pioneiro no MDB, no Estado de Mato
Grosso. Segundo afirmação do entrevistado filiou-se ao partido por influência de seu pai, José

Esteves de Lacerda.
Dante de Oliveira junto com Carlos Bezerra, Marcio Lacerda, Paulo Nogueira, Isaias
Rezende, o João Torres e o Roberto Cruz participaram do grupo pioneiro na atuação política
de oposição ao governo militar integrando o MDB no Estado de Mato Grosso em 1978, Dante
exercia o cargo de Secretário Geral do partido conforme a firma Marcio Lacerda:
Naquele período o Governador era nomeado, e o presidente da República militar e
nós, na oposição em um Estado recém dividido, onde toda a estrutura de poder
político era do grupo dominante e os aliados do regime de recessão da Arena e MDB
a Arena tinha 18 deputados e o MDB tinha 4 no estado inteiro. A Arena tinha 6
deputados federais e nós tínhamos 2, só que os 4 dos 6 deputados estaduais 5 eram
do sul e os dois deputados federais eram do sul também. Então na verdade nós
entramos na eleição de 78 que foi a primeira pós divisão do Estado15, toda a
estrutura do MDB no estado era um deputado estadual que era o Carlos Bezerra que
era o presidente do partido, então você imagina o que foi isso, a loucura que foi a
eleição, nós elegemos naquela eleição 6 deputados estaduais e elegemos dois
federais , sendo que o Dante, Paulo Nogueira, Isaias Rezende, o João Torres e o
Roberto Cruz e eu éramos estaduais. No decorrer da legislatura o João Torres e o
Roberto Cruz deixaram o partido e nós ficamos em quatro e os dois federais que
eram o Bezerra e o Gilson (Marcio Lacerda entrevistado).

No que se fere a atuação partidária, pode-se observar que Dante de Oliveira integrou o
quadro de poucos partidos, contudo candidatou e exerceu várias posições políticas. Na década de
1970, atuou inicialmente no MDB e mais tarde PMDB em 1990 ingressou no PTB e no final da
sua carreira política em 2006 estava ainda filiado ao PSDB.
Objetivando elucidar os motivos que provocaram o ingresso ou a saída de Dante de
Oliveira nos partidos políticos, bem como situar no tempo estas ocorrências torna-se admissível
à apresentação do quadro abaixo:

14

José Márcio Panoff de Lacerda, Marcio Lacerda, Deputado Estadual 1978, Deputado Federal em 1982 e 1986
foi Senador Constituinte. No pleito de 1994 foi eleito vice-governador do na chapa de Dante de Oliveira.
(Informações fornecidas pelo entrevistado)
15

O estado de Mato Grosso foi dividido em 11 de outubro de 1997, quando o General Ernesto Geisel, presidente
da república desmembrou o território mato-grossense criando o Estado de Mato Grosso do Sul com a Lei
complementar Nº 31/77. MURTINHO, Max Nunes, 1982 - Análise Econômica da Divisão de Mato Grosso
(1970 – 2000). Cuiabá. UFMT, 2009 Fonte:www.ufmt.br/ufmt/site/userfiles/file/adr/Dissertações.
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Quadro 1 - Percurso de dante de oliveira nos partidos políticos

PARTIDO

ANO DE
INGRESSO

CANDIDATURAS/
ANO

MDB

1973

MDB

1976

Vereador/1976

X

MDB

1978

Deputado Estadual

X

PMDB

1982

Deputado Federal

X

PMDB

1985

Prefeito de Cuiabá

X

PMDB

PDT

ELEITO SAÍDA
SIM/NÃO

X

MOTIVOS:
1.INGRESSO/ 2.SAÍDA
1. O partido agregava a
ideologia e tendências de
esquerda.

1979

2.Extinção do
Bipartidarismo

1990

2. Conforme Oliveira (1987),
o PMDB estava afastando
das propostas e programas
iniciais da esquerda.
1. As linhas programáticas
do partido correspondiam as
expectativas de avanços e
reformas.

1990

PDT

1990

Deputado Federal

X

PDT

1992

Prefeito de Cuiabá

X

PDT

1994

Governador do
Estado/MT

X

PDT

X

PSDB

1998

PSDB

1998

Governador do
Estado de MT.

X

PSDB

2002

Senado Federal

X

Mesmo atingindo uma
expressiva votação, a maior
do estado, Dante perdeu a
eleição em virtude do
quociente eleitoral.

1998

Diante do anúncio da
Executiva Nacional do PDT
de que seria expulso por
apoiar a reeleição para os
cargos executivos.

Outro entrevistado que participou da gestão pública de Dante de Oliveira, foi Valter
Albano da Silva, que inicialmente foi integrou ao PMDB. Daí deu-se a aproximação com
Dante. Esta pesquisa possibilitou observar que Valter Albano foi determinante na gestão das
políticas educacionais executadas no município de Cuiabá e no estado de Mato Grosso,
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quando Dante estava à frente da prefeitura da capital e do governo do Estado. Valter Albano
foi secretário municipal de Educação de 1992 a 1994, de Estado de Educação em 1990/91 e
1995 16atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Figura 12 - Valter Albano e Dante de Oliveira

Fonte: Imagem de Vitor Campos Cardoso (acervo da pesquisadora)

Percebe-se que neste convívio partidário, havia muita interação e muito aprendizado.
Outra pessoa que fazia parte da convivência política de Dante já no PMDB, e no primeiro
mandato de estadual foi Sarita Baracat17(Figura 13), que além de ter exercido vários cargos
públicos e eletivos, é professora e dedicou muito da sua vida para o desenvolvimento
educacional de Várzea Grande, município próximo a Cuiabá, sendo a 2ª maior cidade do
estado.

16

Valter Albano da Silva é graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Foi Superintendente Regional
do Incra em 1986/87, Secretário de Administração de Cuiabá em 1988, Secretário de Estado de Administração
em 1989/90 conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – 2000
Secretário de Estado de Fazenda em 1996/2001. Fonte portal do TCC/MT. Disponível em:
<http://www.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/117>
17

Sarita Baracat é professora. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Iniciou sua
carreira política participando de Grêmios e dos Diretórios da Antiga UDN. Em Várzea Grande sua cidade natal,
foi vereadora, 1957. Em 1970 foi eleita a primeira prefeita de Várzea Grande, e única até os dias atuais. Foi a
primeira mulher eleita deputada estadual em 1978 por Mato Grosso, após a divisão do estado. (Informações
fornecidas pela entrevistada)
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Figura 13 - Visita de Ulisses Guimarães ao Diretório Estadual do PMDB em Mato Grosso.

Fonte: acervo particular de Sarita Baracat.

Sarita cultiva lembranças da convivência com Dante de Oliveira quando pertenciam à
bancada de oposição ao governador do estado Frederico Soares de Campos. Relata a
experiência de trabalho, da qual participaram e alguns aspectos da convivência na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso na década de 1970. Assim afirmam os entrevistados:
Nós fomos colegas de Assembleia, Dante pertencia ao MDB eu era do PP,
posteriormente houve uma junção dos dois partidos. Nós éramos onze deputados de
oposição. Muito unidos. Nunca fui discriminada pelo grupo, fui líder da bancada por
dois anos consecutivos. Foi muito bom agente estar juntos. Éramos bons deputados
de oposição ao governo de Frederico Soares de Campos. Inclusive, nós aprendemos
muito também. Nossa experiência como deputado era pouca. Então estudávamos os
processos juntos. Nós aprendemos juntos. Inclusive, o projeto da construção da
Rodovia 36418, foi um projeto que apresentamos em conjunto pela bancada do
PMDB. Na nossa bancada me sentia muito protegida, sempre que surgia alguma
coisa, dentro do calor da discussão política, os colegas surgiam para apaziguar os
conflitos. (Sarita Baracat- entrevistada).
Encontrei-me com Dante na década de 1970, nossos ideias conciliaram, porque
passamos pelas mesmas experiências de formação política. Nós participamos de
movimentos estudantis. Ele no MR8, e eu na UNE. Quando estudei no Rio de
Janeiro, participava ativamente dos debates promovidos pela Faculdade de Filosofia,
atuava no movimento, e depois no MDB. Esta participação nos permitiu ter uma
formação política e uma posição ideológica. Lutávamos para reverter o quadro de
opressão que recaia sobre a sociedade brasileira, especialmente a juventude. Quando
chegamos em Mato grosso, nosso lugar político, era a oposição. Lutamos pelos
A BR-364 é caracterizada pelo DENIT, uma rodovia diagonal, que estabelece uma linha noroeste sudeste no
território brasileiro. Passando por Brasília, capital federal, fazendo ligações da região Centro Oeste, com a região
amazônica, estados do sul e sudeste do país. A Rodovia também tem um papel fundamental de fazer a ligação da
capital do estado com os municípios da Região Norte de Mato Grosso. Fonte:
http://www1.dnit.gov.br/rodovias/rodoviasfederais/.
18
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posseiros, pelos índios, por pessoas desabrigadas. Lutamos contra as forças da
ditadura. A polícia era muito autoritária, muito violenta. Mataram lideranças. Em
todos os conflitos as pessoas nos chamavam. Éramos como aliados para resolver os
conflitos. (Marcio Lacerda – entrevistado).

A entrevistada Sarita Baracat faz ainda, uma análise da distinção entre a convivência
político-partidária, com Dante de Oliveira, e a fase que ele estava à frente do governo do
estado. Afirma também que, houve um certo distanciamento, em virtude da saída de Dante
do PMDB para ingressar no PDT,19 Desta forma argumenta:
Os governos têm muita coisa boa e tem muita coisa que não dá certo. Entre o
executivo e o legislativo há uma diferença bem grande. Na hora que ele começou a
executar as coisas no estado, não eram muito fácil. Para nós era difícil ter acesso.
Como governador, eu não participei da gestão dele. Só acompanhava como
companheira de partido, quando tinha oportunidade. Depois ele mudou de partido
foi para o PDT. Mesmo um pouco distante, e não sendo mais do mesmo partido.
Mas nós mantemos sempre um bom relacionamento. Um relacionamento bom e
amistoso (Sarita Baracat - entrevistada).

Diante da complexidade do tema proposto para o estudo neste capítulo, considera-se
pertinente delinear a preocupação central que nos move: Como as gerações aprendem? Como
assimilam conhecimentos e experiências? Quais lugares e canais de interlocução e
socialização do conhecimento são estabelecidos na vida dos jovens? Sobre o assunto, Feixa e
Leccardi (2010, p. 185) afirmam que:
Desde Augusto Comte e Karl Mannheim (mas também desde José Ortega y Gasset e
Antonio Gramsci), o conceito de geração tem sido um tema relevante nas ciências
humanas e sociais. Como metáfora para a construção social do tempo, tem sido uma
das categorias mais influentes não só no debate teórico, mas também no impacto
público das pesquisas sobre juventude. [...]. (FEIXA; LECCARDI 2010, p.

185)

Augusto Comte (1998), considerado um dos fundadores da Sociologia, apresentou
uma concepção mecânica e exteriorizada do tempo das gerações, com a qual ele se esforçava
para identificar um tempo quantitativo e objetivamente mensurável como critério para o
progresso linear. Entretanto, essa forma de usar esse conceito pressupõe que a história é
19

A este respeito, observa-se que Dante afastou do PMDB, por acreditar que o partido estava distanciando das
propostas iniciais. Partido do qual, participava na origem, desde o antigo MDB. A insatisfação foi revelada
conforme discurso de proferido pelo ex-ministro Dante de Oliveira, ao reassumir o cargo de Prefeito de Cuiabá,
em 13 de junho de 1987, p. 9.Caros líderes Mário Cóvas, Fernando Henrique, Luís Henrique, e todos que aqui
me honram com suas presenças- governador Bezerra, deputados estaduais, e federais, vereadores e prefeitos – eis
aqui na praça o sentimento do PMDB. Este é o caminho do nosso partido. Aqui está nossa seiva. Aqui está a
razão maior da nossa existência, enquanto homens públicos. Nosso partido não pode esquecer suas origens e
seus compromissos sagrados, como a da reforma agrária, da reforma urbana, da reforma tributária, da reforma
econômico-financeira...Temos o dever de retirar o nosso partido da situação de perplexidade e imobilismo em
que se encontra. E aqui afirmo que toda segurança, só vejo um caminho para isso: o caminho das ruas e das
praças, das portas das fábricas e dos campos, das escolas, das universidades. Para constituição de um verdadeiro
partido. Não uma frente.
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constituída por uma sucessão contínua de gerações e que cada nova geração suplantaria a
anterior, contribuindo, desse modo, para a realização do progresso. Para Feixa e Leccardi
(2010, p. 185; grifos dos autores),
A palavra-chave que Comte procura para a objetividade histórica é continuidade.
Neste quadro analítico – e ao contrário do Iluminismo –, o progresso é identificado
com as novas gerações, o que não significa desvalorização do passado, que coincide
com as gerações mais velhas. O tempo social é “biologizado”. De modo semelhante
ao organismo humano, também o organismo social é sujeito ao desgaste. Mas, para
este, as “partes” podem ser facilmente substituídas: as novas gerações tomarão o
lugar das antigas. O conflito entre gerações pode somente acontecer se a duração da
vida humana tornar-se excessivamente longa, frustrando as novas gerações e seu
“instinto inovador”, de descobrir espaços de expressão de si (se a vida fosse
excessivamente breve, a predominância deste instinto criaria um desequilíbrio social
que inevitavelmente romperia o ritmo do progresso). (FEIXA; LECCARDI,

2010, p. 185; grifos dos autores),

Para esses autores, “através de sua reflexão sobre gerações, Comte propôs uma lei
geral sobre o ritmo da história. Leis biológicas, relacionadas com a duração média da vida e
da sucessão das gerações, a base da ‘objetividade’ do ritmo” (Feixa; Leccardi, 2010, p. 185);
(grifo dos autores).
Após Comte, vários sociólogos e historiadores recorreram ao conceito de geração,
embora cada um deles lhe atribuísse determinado significado. O conceito de geração foi
retomado por Karl Mannheim, referência obrigatória para a análise das relações entre
Sociologia e História. Para esse pensador, o determinante no conceito de geração não seria o
aspecto biológico, natural, referente à época de nascimento, mas o fato de um grupo de
pessoas compartilharem a mesma experiência histórica, que possibilitaria aos membros do
grupo a adoção de um mesmo estilo de pensamento ou de ação:
Pode-se dizer que os jovens que experienciam os mesmos problemas históricos
concretos fazem parte da mesma geração real; enquanto aqueles grupos dentro da
mesma geração real, que elaboram o material de suas experiências comuns através
de diferentes modos específicos, constituem unidades de geração separadas
(MANNHEIM, 1993, p. 87).

Para Mannheim, a experiência histórica compartilhada seria aquela capaz de suscitar
grandes mudanças históricas. Nesse sentido, as gerações não resultariam da continuidade,
como queria Comte, mas da descontinuidade histórica. Na opinião de Feixa e Leccardi (2010,
p. 185; grifos dos autores),
Há dois componentes centrais nesta partilha (do qual surge o “laço geracional”): por
um lado, a presença de eventos que quebram a continuidade histórica e demarcam o
“antes” e o “depois” na vida coletiva; de outro, o fato que estas descontinuidades são
experiência das pelos membros de um grupo etário em uma conexão constitutiva
particular, quando o processo de socialização não foi concluído, pelo menos no seu
período crucial, e os esquemas utilizados para interpretar a realidade não são ainda
totalmente rígidos ou [...] quando essas experiências históricas são “primeiras
impressões” ou “experiências juvenis”.
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Na unidade geracional [...] elaboram-se vínculos de diferentes maneiras e formas de
acordo com os grupos concretos aos quais seus membros pertencem. Através do
conceito de geração, os longos tempos da história são fixados em relação aos tempos
da existência humana e entrelaçados com a mudança social.

Já as reflexões de Gramsci sobre a educação acompanham a trajetória de sua vida,
desde os escritos políticos, quando, em plena ação militante, insistia na necessidade de elevar
o conhecimento das massas. Tais reflexões evidenciam a necessidade de se aprimorar, dentro
do escopo do trabalho, os estudos do conceito de intelectualidade presentes na contribuição
histórica de Gramsci, discutindo a relação dos intelectuais com a ideologia, que em muito
contribuem para identificar a origem da formação ideológica de Dante de Oliveira.
Para Gramsci (2006, p. 62),“[...]toda geração educa a nova geração, isto é, forma-a”.
Nesse contexto, a educação amplia sua área de abrangência, servindo também como
construção deliberada de um tipo de ser humano. Quanto a essa dupla finalidade da educação,
Gramsci (2006, p. 62) afirma que “[...] a educação é uma luta contra os instintos ligados às
funções biológicas elementares, uma luta contra a natureza, a fim de dominá-la e de criar o
homem ‘atual’ à sua época”.
Tal afirmação se mostra evidente na fala de João, integrante do grupo de amigos de
Dante de Oliveira:
Eu lembro que nessa época o meu pai me chamou para uma conversa lá no Rio e
falou assim: “– Você acha que a sua geração vai mudar o mundo?” E eu, com todo
respeito a ele e, aliás, ele nem era um cara de muito conversar comigo, já até te falei
isso várias vezes, eu não respondi, né, não confrontei, mas pensei comigo: “– Só
porque a geração dele não conseguiu, ele acha que a minha não vai conseguir?” E
hoje eu vejo que ele tinha muita razão nisso, porque não mudou coisa nenhuma.
(João Batista Malhado –entrevistado).

Sobre a atualidade do conceito de gerações na pesquisa sociológica, Motta e Weller
(2010, p. 175) argumentam que,
Com a virada do século, o conceito de gerações recupera o seu espaço nas análises
sociológicas que indicam não somente as diferenças de classe, mas ainda as
desigualdades de gênero, étnico-raciais, culturais e geracionais. Vivemos ainda um
momento em que a reconstrução das trajetórias sociais das gerações anteriores tornase imprescindível para a análise e compreensão das ações coletivas empreendidas
pelas novas gerações, bem como dos desafios que as mesmas enfrentam.
Dentre os muitos legados e trajetórias sociais de nossos antepassados que carecem
de novas leituras a partir do tempo existencial dos indivíduos e do tempo social,
coletivo e histórico, poderíamos citar o pensamento político da geração 1968 e o que
dele persiste nos dias atuais, as trajetórias sociais dos indivíduos que ultrapassaram
os anos mais avançados no tempo de vida, as mudanças e permanências nos modelos
familiares ao longo das últimas gerações e, por último, mas não menos importante,
as percepções sobre a juventude e sobre ser jovem por distintas gerações.

(MOTTA; WELLER, 2010, p. 175)

Faria (1997, p. 46), ao analisar que o grupo social de resistência em 1968 (período do
AI-5) incorpora os jovens do Rio de Janeiro da classe média entre dezesseis e vinte anos de
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idade, adverte quanto à dificuldade de tomar de forma homogênea e coesa o conceito de
geração, “[...] até porque indivíduos de outras gerações também são atingidos pela ordem
política autoritária, que ocasiona comportamentos específicos”.
Bacon (citado por THOMPSON, 1998, p. 13) associa costume à educação: “o costume
é mais perfeito quando tem origem nos primeiros anos de vida: é o que chamamos de
educação, que, com efeito, não passa de um costume cedo adquirido”.
O autor identifica heranças importantes de definições e expectativas marcadas pelos
costumes quando observa as regiões produtoras de tecido do oeste da Inglaterra, tanto na
sociedade rural quanto nas áreas densamente povoadas manufatureiras e mineiras. O
aprendizado, como iniciação em habilitações de adultos, não se restringe à sua expressão
formal na manufatura, mas também serve como mecanismo de transmissão entre geração.
Quando Thompson (1998) associa costumes à educação e ao processo de transmissão
do conhecimento, de informação e de técnicas, quando os jovens aprendem com adultos os
afazeres e ofícios, ele considera também esses saberes fruto de experiências sociais ou da
sabedoria comum da coletividade. Observando-se a trajetória de Dante de Oliveira, pode-se
admitir que ele a prendeu muito com sua família, mas no sentido coletivo, de sociabilidade.
A princípio, as gerações aprendem na família, no ambiente escolar, no interior de uma
organização individual de aprendizagem. Nesses ambientes é mais evidente a transmissão do
conhecimento que se mescla às referências de sociabilidade, convívio coletivo e experiência.
Tal aprendizagem constitui-se não especificamente em herança, mas modela-se pelas
referências culturais, quando são compartilhados usos, costumes e saberes dos mais velhos
com os mais jovens (GRAMSCI, 2006).
Desde a primeira infância até a juventude a escola repercute somente uma fração da
vida do aluno. Dessa forma, o contato com a sociedade humana e com as fontes extra
escolares são mais importantes do que habitualmente se crê.
Gramsci (2006) não despreza o poder e a influência da escola no processo de formação
humana e enfatiza o papel único, a vantagem da escola para a formação intelectual e manual
do aluno. Ressalta a importância da escola ao colocar a criança em contato, ao mesmo tempo,
com a história humana e com a história das “coisas”, sob o controle do professor.
Além dos conhecimentos consolidados na infância, constata-se que na juventude de
Dante de Oliveira houve muita influência da convivência no ambiente universitário em sua
formação política. Este aprendizado poderia ocorrer nas relações não formais estabelecidas no
ambiente de estudos, principalmente com os próprios estudantes. Se considerarmos a
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repressão que foi instaurada no regime militar, quando a questão da politização dos estudantes
não poderia ser levada explicitamente em sala de aula ou de maneira formal.
Poderia contribuir com esta afirmação os estudos de Gramsci (2006), ainda que em
termos analógicos no que se refere ao Brasil, quando o autor levanta uma indagação sobre a
pouca influência das universidades italianas na formação política dos jovens, que, a seu ver,
deixam a desejar quando comparadas a instituições de outros países. Para esse autor, um dos
motivos seria o distanciamento entre professores e alunos:
[...] nas universidades, o contato entre professores e estudantes não é organizado. O
professor ensina de sua cátedra à massa dos ouvintes, isto é, dá a sua lição e vai
embora. [...] Para a massa dos estudantes, os cursos não são mais do que uma série
de conferências, ouvidas com maior ou menor atenção, todas ou apenas uma parte: o
estudante confia nas apostilas, na obra que o próprio professor escreveu sobre a
matéria ou na bibliografia que indicou. Existe um maior contato entre professores
individuais e estudantes individuais que pretendem especializar-se em determinada
disciplina: este contato se estabelece, na maioria das vezes casualmente, e possui
uma imensa importância para a continuidade acadêmica e para o destino das várias
disciplinas. Estabelece-se, por exemplo, graças a causas religiosas, políticas e de
amizade familiar (GRAMSCI, 2006, p.59).

Gramsci (2006) também critica a relação de seguidores ou discípulos que os
professores estabelecem quando vêem nos alunos a possibilidade de formar uma escola
própria e difundir seus pontos de vista, chamados de teorias sobre determinadas partes das
ciências. Para Gramsci, é formada uma situação de concorrência entre as universidades e que
os professores pretendem que, de sua instituição saiam jovens “destacados” que deem sérias
“contribuições” à sua ciência. Dessa forma, amplia-se a concorrência interna entre professores
de matérias afins, na disputa por aqueles jovens, que já haviam se destacado em virtude de
uma resenha ou em discussões escolares:
Neste caso o professor realmente guia seu aluno; indica-lhe um tema, aconselha-o
no desenvolvimento, facilita-lhe as pesquisas; mediante conversas assíduas aceleralhe a formação científica, permitindo-lhe publicar os primeiros ensaios nas revistas
especializadas, coloca-o em contato com outros especialistas e se apodera dele
definitivamente (GRAMSCI, 2006, p.60).

Para Gramsci (2006), tais costumes, salvo casos esporádicos, acabam desvirtuando a
função das universidades. A seu ver, tais iniciativas deveriam deixar de ser pessoais para se
tornarem função orgânica da instituição, evitando assim que, jovens tímidos e advindos de
liceus provincianos sejam marginalizados no ambiente social e de estudo.
Na opinião de Ribeiro (1978, p.15), no Brasil, movimentos estudantis foram
fundamentais para projetar utopias, considerando-os mais avançados que as próprias
universidades. Contudo, esse autor enfatiza o poder de automobilização e de transformação
social que poderia extrapolar o ambiente interno das academias:
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O traço mais característico da universidade atual é a sua capacidade de
automobilizar-se, tanto para questionar a estrutura de poder e da ordem social,
quanto para propor utopias concretas, relativamente ao que deve ser a sociedade e a
existência humana na próxima civilização.

Ribeiro salienta ainda, que os objetivos e as utopias que deveriam mobilizar as
universidades foram internalizados pelos movimentos estudantis, que convulsionaram todas
as grandes universidades do mundo. Não se satisfizeram apenas, em contestar a visão
tradicional transmitida pela sociedade, como também contestaram a imposição de ideias
defendidas pelos professores e o tipo de ensino “desinteressado” que era ministrado por eles.
Dante de Oliveira pode ter sido um exemplo de tal afirmação, por não ter se destacado
no ambiente de estudos da UFRJ, uma vez que em seu histórico de aproveitamento acadêmico
no curso de Engenharia Civil consta que ele não atingiu notas superiores a 70% (setenta por
cento). Talvez a forma, os conteúdos e os métodos não interessassem muito ao jovem
estudante, que mais tarde, desenvolveria estudos necessários e significativos para atuação na
vida política:
Então, com a ida para o Rio de Janeiro, dentro da universidade havia o contato com
outros jovens. O contato com os partidos de esquerda enveredou exatamente para a
oposição, onde ele encontrou um meio florescente do clima de ditadura, do
movimento estudantil. Então, a formação política do Dante, ela realmente começou
no Rio de Janeiro. Ele se filiou no MR-8. A formação política, realmente, se deu no
Rio de Janeiro, mais especificamente no MR-8 e no PMDB, que, naquela época,
abrigava os partidos colocados na esquerda (Thelma de Oliveira – entrevistada).

Ribeiro (1978) enfatiza que, nesse contexto, os movimentos estudantis possibilitavam
aos estudantes questionar a vida que teriam na condição de egressos das universidades e o
desgosto com compromissos assumidos em seus nomes pelas gerações mais velhas. Tais
compromissos estavam cristalizados em instituições que lhes exigiam lealdade, mas nas quais
não acreditavam.
Assim, esses estudantes, além de questionarem o padrão de relações humanas imposto
pelo sistema socioeconômico vigente, questionavam, também, todo o conjunto de valores de
uma geração que apregoava a liberdade, a fraternidade e a igualdade, mas que se deixava
dominar docilmente pelo despotismo, pela exploração e violência (RIBEIRO, 1978).
Ao mesmo tempo, a pesquisa assinala que, via movimentos estudantis e outras formas
de organizações sociais, os jovens da geração de Dante de Oliveira manifestavam insatisfação
com padrões e normas tradicionalmente impostos pela família, pelas instituições e pela
sociedade.
Possivelmente, os ensinamentos clássicos de sala de aula não mobilizavam e
repercutiam tão fortemente na vida dos estudantes quanto às organizações políticas. A história
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de vida de Dante de Oliveira confirma tal proposição, uma vez que os entrevistados para esta
pesquisa são unânimes em afirmar que sua formação ideológica deu-se, primordialmente, no
movimento estudantil; mais especificamente no MR-8:
Em 1976, eu era jornalista do “Diário de Cuiabá” e fui convidado pelo Dante de
Oliveira para me filiar ao velho MDB, partido do qual ele era secretário-geral e o
Carlos Bezerra era presidente. E, depois, convivendo com ele, me convidou para
ingressar no MR-8. Eu fui do 8 de outubro com Dante de Oliveira; nós fomos do
MR-8 e aí convivemos algum tempo; o Dante tinha vindo do Rio de Janeiro [...] Eu
diria que foi fundamental na carreira política do Dante a militância dele no MR-8.
Quando ele foi candidato a deputado federal, ele era do MR-8(Antero Paes de
Barros–entrevistado).

Carlos Bezerra diz que as iniciativas e lutas propostas pela juventude da época estavam
além das expectativas da sociedade:
Nossa convicção ideológica era muito forte. Nós aprendíamos militando na política
e na organização estudantil. Infelizmente, a ditadura fechou a nossa escola política.
Fechou a UNE, o movimento [...].
A ditadura acabou com o movimento estudantil. Nossa atuação política começava
muito cedo na escola. Ganhei a minha primeira eleição com quinze anos de idade.
Fui candidato a presidente do grêmio do Colégio Estadual Liceu Cuiabano. Ganhei
de Bernardo, irmão de Dante, que já faleceu. Convivia naquela época com os
comunistas. Aprendi muito. Nós debatíamos muito. Nos sindicatos, nos
movimentos. Convivi naquela época com os comunistas e comecei a me politizar ali.
Li um livro que marcou toda minha vida política – “Nós e a China” –, de um autor
pernambucano. Mesmo na ditadura, nós íamos para a Praça da República para
discutir política. O Dante, por exemplo, formou a sua convicção política no MR-8.
O Movimento Revolucionário 8 de Outubro sempre foi aliado nosso no PMDB
(Carlos Bezerra–entrevistado).

Os sinais desse processo são percebidos na entrevista concedida à professora Graci
Ourives de Miranda (2013), quando Dante Oliveira afirma que, a princípio, rejeitava a ideia
de se envolver com política partidária. O fato de ouvir os comentários negativos da mãe a
respeito de política, quando o pai abandonou a carreira e foi ser procurador-geral do estado do
Tribunal de Contas, pode ter influenciado a opinião de Dante:
Minha mãe sempre martelava muito nesse negócio de política que não valia nada,
essa coisa toda. O que a maioria fala. E aquilo me marcava. E, realmente, foi durante
muito tempo; nunca participei durante o meu tempo de juventude, até vinte anos,
vinte e poucos anos. Lembro-me que sentávamos naquelas rodas, a juventude [...]
Éramos eu, Renato Pimenta Filho, Júlio Müller, que é atual secretário de Saúde do
município, uma série de companheiros, e quando se discutia política, eu,
praticamente, me desligava, saía da roda. Eu não gostava. Era algo que não me
atraía(MIRANDA, 2013, p. 138).

Tal posição é revertida quando Dante, em 1970, é aprovado para o curso de
Engenharia Civil da UFRJ e passa a conviver com a situação de repressão e violência imposta
pela ditadura militar:
A partir de 1973 e 1974, com o movimento estudantil, com aquela época da
repressão, da violência, das injustiças, da ditadura militar, eu comecei a discutir
política. E, propriamente, quando veio 1974, eu já fazia política estudantil, muito
próximo daqueles companheiros da esquerda do movimento estudantil. E, por
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diversas razões de ordem ideológica, eu me aproximei mais do pessoal ligado ao
Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR-8, no Rio (MIRANDA, 2013, p.
138).

Nesse estágio de sua vida, Dante já tinha convicção de sua opção política. O que ser
observa é que o contexto histórico e os rumos da ditadura militar conduziam o país
influenciaram que os jovens da época, como Dante, contrários ao regime vigente: “A ditadura
servia aos privilegiados, a uma minoria, ao capital internacional. [...] à proporção que eu fui
enxergando tudo isso, eu fui obrigado a tomar posição, do ponto de vista político, para ser
mais um nessa luta democrática no Brasil” (MIRANDA,2013, p. 142).
Dante de Oliveira afirma que tanto na universidade quanto no movimento estudantil
havia muita discussão e estudos que contribuíram para sua formação política, tendo
ingressado no MDB, que, no período da ditadura, aglutinava alguns militantes e adeptos mais
de caráter socialista:
E foi assim que eu realmente entrei. Entrei já ligado a um partido de esquerda.
Então, tenho toda esta formação socialista. Tenho essa visão de mundo. E acredito
nisso. Eu acho que o capitalismo é podre na sua essência. O capitalismo pode ser
uma etapa da sociedade, mas é uma etapa que tem seus dias contados, vamos dizer.
Até porque ele se fundamenta, ele se alicerça na injustiça; se alicerça na
superexploração da classe trabalhadora. [...]É esse um regime que não tem como
vigorar. Quer dizer, à proporção que nos aprofundarmos no regime democrático
(MIRANDA, 2013, p. 142).

Thompson (1998) admite que a consciência seja produzida pela experiência herdada,
mas que pode ser transformada à medida que um grupo social percebe que os interesses de
outro grupo conflitam com os seus. Daí pode-se admitir que nesse processo se construa a
consciência de classe. Mas, antes da formação da classe em si, houve lutas de classes não
guiadas propriamente por uma consciência de classe, mas sim por costumes em comum. A
partir de ensinamentos e experiências transmitidos se da à construção da história, que, para
Marx e Engels (2006, p. 49), seria:
[...] a sucessão das diversas gerações, cada uma das quais explora os materiais,
capitais, forças de produção que lhe são legados por todas as que a precederam, e
que por isso continua, portanto, por um lado, em circunstâncias completamente
mudadas, a atividade transmitida, e por outro lado modifica as velhas circunstâncias,
o que permite a distorção especulativa de fazer da história posterior o objetivo da
anterior, por exemplo, colocar como subjacente ao descobrimento da América o
objetivo de proporcionar a eclosão da Revolução Francesa.

1.2 Luta pela democratização: uma herança histórica
A pesquisa permitiu observar que a geração de Dante de Oliveira, herdou um processo
histórico de luta pela garantia dos direitos constitucionais e pela democratização. Embora não
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sendo os únicos que lutaram para exercer o direito ao voto, considera-se que, estes jovens
construíram saberes e experiências significativas frente ao contexto do Golpe Civil Militar.
Estes aprendizados possivelmente, fortaleceram as suas convicções quando viram cerceadas
as conquistas dos brasileiros quanto aos direitos constitucionais, a partir do golpe civil-militar
de 1964, quando governava o presidente João Goulart.Com o golpe, a Constituição de 194620
passou a receber uma série de emendas para estabelecer as diretrizes do novo regime. A cartamagna da nação foi suspensa por seis meses pelo Ato Institucional nº 1 e substituída
totalmente pela Constituição de 1967, com a edição do Ato Institucional nº 4.
O clima de controle dos direitos democráticos mantido pelo governo militar foi
ampliado ao longo do período da ditadura. A partir do Ato Institucional nº 2 (AI-2), decretado
em 1965, o sistema partidário foi alterado, com a extinção dos partidos e a obrigatoriedade de
se reorganizarem em apenas dois partidos21. Com essa manobra, o governo fez maioria: 257
deputados ingressaram na Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e 146 no Movimento
Democrático Brasileiro (MDB):
[...] aboliram-se as antigas agremiações e criou-se um sistema com apenas dois
partidos legais (um para o governo e outro para a oposição), eliminando uma
estrutura política que durava vinte anos. Instituíram-se assim a Aliança Renovadora
Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB); a primeira
congregava membros da antiga UDN, e o segundo representava a frente de oposição
(LUNA; KLEIN, 2007, p. 23).

A esse respeito, Moreira (2001) nos esclarece:
Com a Constituição de 1967, promulgada a 24 de janeiro, através de seu artigo 74, o
presidente da República passou a ser escolhido através do voto do Colégio Eleitoral,
composto dos membros do Congresso Nacional e de delegados indicados pelas
assembleias legislativas dos estados, cujo número final era determinado pela
proporcionalidade do número de eleitores inscritos em cada estado. Em 1982, o
governo uniformizou a representação das assembleias legislativas estaduais no
Colégio Eleitoral, atribuindo seis representantes indistintamente a cada estado.
Dessa forma, o Executivo buscava diminuir a influência da oposição no Colégio
Eleitoral e, portanto, na escolha presidencial.

20

A Constituição de 1946, de natureza democrática, dentre outros feitos, instituiu a pluralidade de partidos;
delimitou o raio de ação de cada um dos poderes; estabeleceu o mandato presidencial em cinco anos; manteve
a proibição da reeleição para cargos do Executivo; prestigiou o princípio federalista com a devolução da
autonomia política anteriormente concedida; estabeleceu que o governo deveria pedir a consulta do Congresso
Nacional para que qualquer tipo de medida fosse aprovado; preservou o princípio cooperativista dos órgãos
sindicais ao resguardar alguns mecanismos de controle do Estado sobre esse tipo de organização; aboliu as
bancadas profissionais; modificou a distribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados com o aumento de
vagas para os estados considerados de menor expressão. Fonte: <http://www.mundoeducacao.com/
historiadobrasil/constituicao-1946.htm>. Acesso em: 20 out. 2014.
21
O bipartidarismo foi extinto em 1979 e, em 1985, os partidos autodenominados socialistas e comunistas foram
novamente legalizados.
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A Constituição de 1946, a exemplo da de 1934, consagrava a Justiça Eleitoral22 entre
os órgãos do Poder Judiciário. Nela, o voto, além de direto e secreto, era obrigatório,
estabelecendo sanções para os faltosos ao pleito. Nessa perspectiva, Pandolfi (2002) aponta
considerável ampliação na participação dos eleitores – crescimento de 18% de 1945 a 1962 –,
com baixo índice de votos brancos e nulos. Enquanto a taxa de crescimento da população
brasileira entre 1945 e 1962 era de 62%, a taxa de crescimento dos eleitores no mesmo
período era algo em torno de 15%.Mesmo sem as inserções diárias televisivas, os veículos de
propaganda eleitoral na época – jornais, revistas, comícios – colocavam os candidatos em
contato direto com os eleitores.
Quanto ao direito de participação nas urnas, a Constituição de 1946ampliara a
participação do voto feminino, antes restrito às mulheres com cargo público remunerado. Os
analfabetos, embora representassem expressiva parcela da população, continuavam excluídos
do processo eleitoral, assim como alguns segmentos militares. Mesmo assim, essa
constituição alargara sensivelmente a participação da população na vida política do país, com
mais valorização do voto e competitividade entre os partidos (PANDOLF, 2002).
Nesse contexto, diversos estudiosos apontam a instabilidade gerada por governos
autoritários, provocando lutas entre os brasileiros desde 1822, quando o Brasil passou de
Colônia a Império. Luna e Klein (2007) salientam que a transição do Império para República
também foi difícil, pois o processo se deu de maneira lenta e vacilante, passando de república
democrática limitada e oligárquica à democracia plena.
Embora houvesse eleições e alguns direitos dos eleitores fossem assegurados, do
Império até a Primeira República constata-se pouco avanço no que se refere à participação
eleitoral da população brasileira. Se, no Império, após a Lei Saraiva23, a participação eleitoral
O Código Eleitoral de 1945 trouxe como grande novidade a exclusividade dos partidos políticos na
apresentação dos candidatos; vigorou, com poucas alterações, até o advento do Código de 1950. Em 1955, a
Lei n. 2.250 cria a folha individual de votação, que fixou o eleitor na mesma seção eleitoral e aboliu, entre
outras fraudes, a do uso de título falso ou de segunda via obtida de modo doloso. Outra alteração significativa
do Código Eleitoral de 1950 foi a adoção da “cédula única de votação”. A cédula oficial guardou a liberdade e
o sigilo do voto, facilitou a apuração dos pleitos e contribuiu para combater o poder econômico, liberando os
candidatos de vultosos gastos com a impressão e a distribuição de cédulas. Somente em 1955, a Justiça
Eleitoral encarregou-se de produzir as cédulas. E, para diminuir as fraudes, começou a ser exigida a foto no
título eleitoral. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/historia-do-voto-no-brasil/29371/#ixzz3
Nxkmu6EV>. Acesso em: 20 out. 2014.

22

23

O Decreto nº 3.029, de 09.01.1881, ficou conhecido como “Lei Saraiva”, em homenagem a José Antônio
Saraiva, ministro do Império, que foi o responsável pela primeira reforma eleitoral do Brasil. Esse decreto,
dentre outros feitos, instituiu o título de eleitor, proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas para
todos os cargos eletivos do Império: senadores, deputados à Assembleia Geral, membros das Assembleias
Legislativas Provinciais, vereadores e juízes de paz. Estabeleceu, ainda, que os imigrantes de outras nações,
em particular comerciantes e pequenos industriais, e os que não fossem católicos, religião oficial do Império,
poderiam se eleger, desde que possuíssem renda não inferior a duzentos mil réis.
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era reservada a 1% da população, nos primeiros anos da República tal participação não
passava de 2% (PANDOLFI, 2002). As repercussões da reforma eleitoral de 1881 far-se-iam
sentir por mais de um século. Entretanto, ela ainda foi considerada retrógada, por suprimir o
voto do analfabeto, impedindo que quase 80% da população votassem – o que contrastava
com a tendência dos estados democráticos da Europa:
Embora elevados índices de analfabetismo ainda definissem a sociedade brasileira
durante a maior parte do século XX, a restrição ao voto dos analfabetos só seria
abolida em 1985, demonstrando o caráter conservador da elite nacional e a diferença
desta instrução básica da população (LUNA; KLEIN, 2007, p. 21).

Outro fator relevante que nessa legislação é a total omissão quanto à participação das
mulheres no processo político, pois não poderiam votar nem receber votos.
Luna e Klein (2007) alertam para o fato de que, durante o longo percurso histórico
iniciado em 1889, houve períodos de interrupção dos direitos democráticos por golpes e
intervenções militares que se sobrepuseram a um sistema partidário fragmentado e incapaz de
sustentar e desenvolver uma elite política viável.
Nossa história política nos faz refletir que, embora houvesse no Brasil permanente
foco no processo eleitoral, o país não teria como desenhar um mapa regular de tradição
democrática. Luna e Klein (2007) afirmam que, no período do Império, quando o Estado era
centralizador, as eleições eram arquitetadas e, em geral, havia pouca representatividade e
resultados manipulados. Para participar do processo, os homens deveriam possuir
determinadas posses – o que valia tanto para os que pleiteavam cargos eletivos quanto para os
eleitores. A estes, entretanto, não eram exigidos pré-requisitos, tais como ler e escrever.
Naquele período, uma parcela considerável da população masculina votava.
Nos estudos realizados por Pandolfi (2002), embora a questão do voto feminino já
tivesse sido abordada no plenário constituinte, na Constituição de 1891 constava apenas que
poderiam ser eleitos e votar os brasileiros do sexo masculino maiores de 21 anos. O que se
observa ainda é que havia por parte dos homens da época certo temor quanto à possível
emancipação política da mulher e sua inserção no processo eleitoral poderia acarretar
consequências tais como a desunião da família e a dissolução do lar. Dessa forma, a política
era considerada “coisa de homem” e a mulher que participasse desse tipo de atividade
perderia sua feminilidade. Nesse clima preconceituoso e de restrições, a mulher brasileira viase impedida de exercer a sua cidadania política.
Essa situação perdurou até 1932, quando o presidente Getúlio Vargas promulgou o
Decreto n° 21.076, de 24.02.1932, que instituía o Código Eleitoral brasileiro, considerando,
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no artigo 2º, que eram eleitores todos aqueles cidadãos maiores de 21anos sem discriminação
por sexo.
Esta pode ser considerada uma herança cultural que repercute até os nossos dias,
quando se evidencia expressiva maioria de mulheres participando do processo decisivo da
política. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (BRASIL, 2014), as mulheres
representam 51% do eleitorado brasileiro. O fato de os brasileiros elegerem, em 2010, uma
presidente mulher, Dilma Rousseff, não significa que o perfil de atuação da mulher na política
nacional foi ampliado em termos proporcionais à participação masculina, ou que algumas
candidaturas representassem o resultado de uma luta de mulheres advindas de movimentos
sociais ou outras formas de organização. Mesmo havendo poucos registros de candidaturas, o
fato é que sempre há certa influência(em nota, o TSE divulgou que houve aumento do registro
de candidaturas de mulheres à presidência da República). Observa-se um breve chamamento
dos partidos políticos para as mulheres ingressarem na política às vésperas de registros de
candidaturas, diante da necessidade de cumprimento da legislação em vigor.24
As cédulas eleitorais foram padronizadas a partir de 1945, com a criação dos partidos
em caráter nacional, sendo adotada no Brasil a cédula única, impressa e distribuída pelo
governo federal:25
No período de 1945 a 1964, pela primeira vez a República brasileira conheceu um
sistema partidário de âmbito nacional: além de mobilizar um eleitorado de massa, as eleições
eram competitivas, livres e regulares (PANDOLFI, 2002).

24

A legislação brasileira vem aprimorando mecanismos para garantir a participação da mulher no processo
eleitoral. A Lei nº 9.100, de 29.09.1995, estipula um percentual de 20% de ocupação dos cargos políticos por
mulheres, que foi ampliado para 30% (Lei n. 9.504, de 1997). O Tribunal Superior Eleitoral, com apoio do
Congresso Nacional, lançou, em março de 2014, a campanha “Mulher na Política”. Entretanto, permanecem
baixos os índices de participação da mulher na política nacional. No ranking mundial, entre 188 nações, o
Brasil se coloca em 156º lugar no que se refere à participação da mulher no poder legislativo. Dos 513
deputados eleitos para a Câmara Federal, apenas 45 eram mulheres. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/
noticias-tse/2014/Julho/eleicoes-2014>. Acesso em: 13 out. 2014.

25

O primeiro Código Eleitoral brasileiro (1930) estabeleceu uma série de medidas para sanar os “vícios
eleitorais” e já previa o uso da máquina de votar. Na década de1990 iniciou-se, no Brasil, o processo de
informatização eleitoral, implantado em 1994 com a totalização de votos inteiramente informatizada
(BRASIL, 2011).
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2 O PENSAMENTO POLÍTICO- IDEOLÓGICO E MATRIZ IDENTITÁRIA

Portanto, para analisar o pensamento político de Dante de Oliveira, além das fontes
documentais e iconográficas, uma ferramenta fundamental utilizada foi a leitura biográfica,
com o objetivo de se traçar um diálogo com o tempo e a geração de Dante. Tal iniciativa
propiciou reconstruir alguns fatos e cenários do passado. De certa forma, por ser uma
celebridade da política nacional, alguns elementos de sua vida vão sendo desvirtuados na
mídia oficialmente.
Assim, torna-se fundamental refletir a respeito da concepção ideológica que
influenciou sua atuação política, na tentativa de registrar fatos importantes de sua trajetória,
quando o pensamento das novas gerações torna-se contraditório, frente ao ideal legitimado
anteriormente.
O estudo conceitual do termo ‘ideologia’ vem suscitando polêmica desde a sua
origem, quando indicava um conjunto de normas que seguia ou propagava certa crença ao
longo do tempo. O conceito evoluiu para, inclusive, identificar contradições e oposições
frente a um movimento, ou uma proposta impositiva de condutas e normas legitimadas
tradicionalmente. Esse conjunto de normas e valores, na maioria das vezes, era defendido ou
por quem era detentor do poder ou por segmentos sociais organizados.
Na opinião de Eagleton (1997), em nosso tempo histórico, a ideologia serviu
nitidamente de contrapeso à ciência. Dessa maneira, ele considera irônica a lembrança de que
a ideologia nasceu, precisamente, como uma ciência imbuída da investigação racional das leis
que governam a formação e o desenvolvimento das ideias.
Na linha de raciocínio apresentada por Eagleton, ser um “ideólogo” – um analista
crítico da natureza da consciência – significava, então, ser um crítico da ideologia ao
apresentar os sonhos do Iluminismo. Os ideólogos da natureza podiam ser considerados portavozes da burguesia revolucionária europeia. Esses estudiosos almejavam construir um mundo
de ideias totalmente transparente, livres de preconceito e de superstição, criticando, assim, a
ideologia de um sistema de crenças e dogmas impregnados na sociedade tradicional.
Quanto à origem, Marilene Chaui (1980, p. 10) afirma que o termo ideologia:
[...] aparece pela primeira vez em 1801 no livro de Destutt de Tracy, Eléments
d'ldéologie (Elementos de Ideologia). Juntamente com o médico Cabanis, com De
Gérando e Volney, Destutt de Tracy pretendia elaborar uma ciência da gênese das
ideias, tratando-as como fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo
humano, enquanto organismo vivo, com o meio ambiente. Elabora uma teoria sobre
as faculdades sensíveis, responsáveis pela formação de todas as nossas ideias: querer
(vontade), julgar (razão), sentir (percepção) e recordar (memória).
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De acordo com Chaui (1980, p. 10), o ideólogo francês “partilha do otimismo
naturalista e materialista do século XVIII, acreditando que a Natureza tem, em si, as
condições necessárias e suficientes para o progresso e que só graças a ela nossas inclinações e
nossa inteligência adquirem uma direção e um sentido”.
Na opinião de Chauí (1980, p.26; grifos da autora), Augusto Comte, em 1830, em
seu“Cours de Philosophie Positive” (Curso de Filosofia Positiva), empregava o termo
ideologia
[...] em um sentido próximo ao do original [...]. O termo, agora, possui dois
significados: por um lado, a ideologia continua sendo aquela atividade filosóficocientífica que estuda a formação das ideias a partir da observação das relações entre
o corpo humano e o meio ambiente, tomando como ponto de partida as sensações;
por outro lado, ideologia passa a significar também o conjunto de ideias de uma
época, tanto como “opinião geral” quanto no sentido de elaboração teórica dos
pensadores dessa época.

Por seu turno, Mannheim (1968) coloca o termo ideologia na arena das disputas
políticas, quando há opositores a determinado ponto de vista que podem ser considerados
adversários. Nessa disputa, a grande arma seria depreciar a validade do pensamento do
adversário e fortalecer a posição daqueles que legitimaram o saber, que seriam os homens da
ação política dominante:
A concepção moderna de ideologia nasceu quando Napoleão, achando que certo
grupo de filósofos se opunha às suas ambições imperialistas, os rotulou
desdenhosamente de “ideólogos”. A partir daí, a palavra tomou um significado
pejorativo, que, assim como a palavra “doutrinário”, reteve até o dia de hoje.
Entretanto, investigadas as implicações teóricas deste desdém, iremos descobrir que
a atitude depreciativa existente é, no fundo, de natureza epistemológica e ontológica.
O que se deprecia é a validade do pensamento do adversário porque é considerado
irrealístico. Mas, se indagamos, irrealista com relação a quê?,a resposta seria:
irrealista com relação à prática, irrealista quando contrastada com as questões em
pauta na arena política. [...] (MANNHEIM, 1968, p. 112; grifos do autor).

Mannheim (1968, p. 99) afirma que, de Napoleão a Marx, a despeito das modificações
em seu significado, o termo ideologia retém o mesmo critério político da realidade:
Se, infalivelmente o verdadeiro, o real, ou pela contemplação pura que supunha
antigamente, o conceito errôneo era aferido pelo recurso à sanção divina, que
revelava descobrir as ideias verdadeiras, atualmente vai-se buscar o critério de
realidade, em primeiro lugar em uma antologia que deriva da experiência política
(MANNHEIM,1968,p. 99).

Mannheim (1968, p. 99) enfatiza ainda que:
[...] o novo significado do termo ideologia traz a marca da posição e do ponto de
vista daqueles que o cunharam, a saber, os homens de ação política. A nova palavra
sanciona a experiência específica do político com a realidade, e empresta
sustentação à irracionalidade prática, que tem tão pouco apreço pelo pensamento
como um instrumento para captar a realidade. (MANNHEIM, 1968, p. 99)
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Nos estágios mais recentes, a palavra ideologia foi utilizada pelo proletariado como
arma contra o grupo dominante (MANNHEIM, 1968). Entretanto, essa relação se deu em
virtude de a teoria marxista ter conseguido estabelecer a fusão da concepção particular e total
da ideologia, quando essa teoria primeiramente concedeu a devida ênfase ao papel da posição
e dos interesses de classe no pensamento. Nesse sentido:
O pensamento marxista atribuía à prática política, juntamente com a interpretação
econômica dos acontecimentos, uma significação tão decisiva que estas duas se
tornaram os critérios definitivos para separar o que não passasse de ideologia dos
elementos do pensamento mais relevante para a realidade (MANNHEIM, 1968, p.
100).

Para Marx e Engels (2002), não há separação entre a ideia e o pensamento intelectual
dos homens com o seu comportamento material, pois a produção de ideias, de representações
e de consciência está, a princípio, diretamente ligada à produção material e ao comércio
material dos homens. Portanto, assim fica delineada a linguagem da vida real.
Eagleton (1997) enfatiza que o conceito de ideologia não é um mero capítulo na
história das ideias. Ao contrário, está intimamente relacionado à luta revolucionária e figura
desde o início como uma arma teórica da guerra de classes. Nesse sentido, entra em cena
como condição inseparável das práticas materiais dos aparelhos ideológicos de Estado e,
enquanto nação constitui, ele próprio, um palco de interesses ideológicos conflitantes.
Para quem contrapõe a luta revolucionária, a questão da ideologia parece estar
relacionada à utopia26, principalmente quando são colocadas as aspirações dos jovens
brasileiros no período da ditadura militar.
Do pensamento de Thomas Morus à rebelião ideológica dos filósofos da natureza com
Napoleão Bonaparte, observa-se que a questão da utopia está sempre relacionada à ideologia,
quando há certa tendência em negar as possibilidades concretas de manifestar oposições e
desejos e projetar sonhos.
No que se refere aos estudos relacionados à formação do pensamento políticoideológico e matriz identitária de Dante de Oliveira, Thompson pode elucidar alguns pontos
para o início da pesquisa de campo, ao afirmar que:
Os valores não são “pensados”, nem “chamados”; são vividos, e surgem dentro do
mesmo vínculo com a vida material e as relações materiais em que surgem nossas
ideias. São as normas, regras, expectativas etc. necessárias e aprendidas (e
“aprendidas” no sentimento) no “habitus” de viver; e aprendidas, em primeiro lugar,
26

Nome dado por Thomas Morus (humanista inglês, 1477-1535) a certo país insular imaginário, com um sistema
sociopolítico ideal, em De optimoreipublicaestatu deque nova insula Utopia (“Sobre o melhor estado de uma
república e sobre a nova ilha Utopia”) (1516). Escrito em latim, foi sua principal obra literária e tornou-se
sinônimo de projeto irrealizável, fantasia, delírio, quimera, lugar que não existe, dando uso mais amplo do
então neologismo“utopia”. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=utopia>. Acesso em: 20
out. 2013.
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na família, no trabalho e na comunidade imediata. Sem esse aprendizado a vida
social não poderia ser mantida e toda produção cessaria (THOMPSON, 1981, p.
194; grifos do autor).

A partir desse ponto de vista, ao se analisar a relação de Dante de Oliveira com seus
companheiros, verifica-se que a questão da ideologia alimentava a luta revolucionária dos
jovens de seu tempo. Ideais, sonhos e utopias eram as armas para contrapor ao pensamento
político dominante Os depoimentos colhidos apontam que Dante vivenciou na juventude
experiências comuns aos jovens de classe média:
[...] frequentávamos as mesmas rodas, os mesmos grupos. Cuiabá era uma cidade
pequena; então, todos os domingos nós nos encontrávamos ou no Clube Dom Bosco
ou no Clube Feminino, no chamado jantar dançante, ou íamos para o jardim, para
ver as meninas; namorávamos, as meninas andavam para um lado e os meninos
andavam no sentido contrário... Então... Coreto, praça, esse tipo de convivência.
Íamos para passeios juntos, para a beira de rio, banho, pescar. Enfim, essa
convivência social, até porque éramos de classe média, média-alta (Júlio Müller –
entrevistado).

Na década de 1980, o jovem compositor Cazuza exaltava em sua música “Ideologia,
eu quero uma pra viver” uma angústia que talvez pudesse ser compartilhada com os jovens
que viveram o final da década de 1960 e os anos de 1970. Segundo Kramer (2012, p. 9),
A vocação política de Dante de Oliveira começou a dar sinais vigorosos no início da
década de 1970, quando se envolveu com a militância estudantil, em reuniões
clandestinas, e se juntou ao Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), no
Rio de Janeiro, onde cursou engenharia civil. Dentro da organização política do MR8, encarregou-se das mobilizações dos estudantes universitários, em uma fase em
que o MR-8 já havia abandonado a luta armada e buscava a retomada das liberdades
democráticas por meio de ações políticas de frentes populares. (KRAMER,

2012, p. 9)

A vida social do grupo girava em torno da convivência enquanto estudantes
universitários, de onde advém sua maior influência ideológica:
Naquela época, a politização dentro do meio estudantil era muito forte e isso não
significa dizer que todos os estudantes eram politizados, esclarecidos e tinham
consciência das coisas, não era; mas existia muita proximidade entre o meio
estudantil e, principalmente, a politica de combater o regime militar; então, foi nessa
onda que o Dante, digamos assim, teve esse contato com a política e começou a
levar muito mais à frente a ideologia, aquela vontade de mudar o mundo, que todo
jovem tem (João Batista Malhado – entrevistado).
[...] Aí, quer dizer, eu acho que, além disso, que o João falou, e da própria
universidade, e aí acontece o seguinte. Nós, aqui, somos uma geração que de fato a
gente também estava participando de uma mudança até radical, na sociedade, porque
quando que eu ia imaginar que eu e todos nós aqui, estudantes do Colégio dos
Padres e do Colégio Estadual, iam invadir a Assembleia Legislativa? Aqui, para não
deixar tirar aquele Pedro, você lembra? Lembra daquela época? (Adalberto Lebrinha
– entrevistado).
Dante acabou se interessando pela questão política e, na Faculdade de Engenharia da
UFRJ, ele acabou travando contato com outros organizados, sobretudo o pessoal do
MR-8 e foi assim que ele acabou entrando para o MR-8, nesse período de estudante
(Júlio Müller – entrevistado).
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Os estudantes universitários (Figura 14) nutriam muita simpatia pela liderança de
Ernesto Guevara de La Serna, um argentino da cidade de Rosário, jornalista, escritor e
médico. “Che” Guevara foi um dos mentores estratégicos da Revolução Cubana e, juntamente
com Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e outros guerrilheiros, em 8 de janeiro de 1959
entraram em Havana, consolidando a revolução e derrotando o ditador Fulgêncio Batista. A
seguir a morte aos 39 anos, em 8 de outubro de 1967, na Bolívia, transformou-o em um mito
revolucionário, influenciando o surgimento de movimentos, a exemplo do MR-8 no Brasil
(GUEVARA, 2003).
Figura 14 - Placa simbolizando a simpatia dos universitários por “Che”

Fonte: Acervo Manchete. Fotografia: Pedro de Moraes.

Em um clima de pouca liberdade de expressão, em meio às lutas dos estudantes, Dante
de Oliveira aprendia com a bravura e a coragem daqueles que, desarmados, saíam às ruas para
enfrentar o Estado de Exceção. A militância latente se fortalecia nas bases de organizações e
células. No movimento estudantil, mesmo algumas iniciativas que se caracterizavam
clandestinas eram fortalecidas por intercâmbio com jovens de outros lugares do mundo. O
ponto culminante pode ser considerado o Maio de 68:
O fato é que eu acabei me envolvendo no movimento estudantil, a participar mais
ativamente na Faculdade de Medicina e a assumir posições de liderança etc., num
período em que qualquer ato de oposição era considerado algo muito subversivo,
uma afronta ao governo; qualquer manifestação cultural era um ataque aos militares
e, com esse envolvimento, eu acabei que, a partir do quarto ano da faculdade, a ter
que viver em uma situação de semiclandestinidade; quer dizer, eu ia às aulas etc.,
mas como havia muita repressão e muitas prisões de pessoas, passei a não morar no
mesmo lugar, ficava morando em casa dos amigos; um mês na casa de uns e depois
mudava; um mês na casa de outro (Júlio Müller– entrevistado).
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Dante de Oliveira manifestava desejos inerentes a todo jovem, como passear e
namorar. Segundo seu amigo de infância, juventude e luta política, Júlio Müller:
Na época, Dante estava muito apaixonado; ele tinha uma namorada que era da
família Haddad, uma família de comerciantes em Cuiabá, e essa moça estudava em
São Paulo e Dante, todo fim de semana, pegava o ônibus e ia pra São Paulo; se
encontrava lá com a Jane.
Eu me lembro de que pegava no pé do Dante, chamando de alienado, pequeno
burguês e esculhambava com ele; porque, como que ele estava preocupado em
namorar no meio daquela confusão de ditadura batendo, matando estudante,
matando gente etc. Assim, o Dante passou a se interessar pela questão política.
Quando saí da casa dele, ele me pediu pra continuar conversando, lendo e me
passava livros. E eu, na época, militava no PCdoB; tinha começado a Guerrilha do
Araguaia em 72e houve uma grande repressão no Rio e em São Paulo contra a
militância do PCdoB. Então, eu tive que sair do Rio de Janeiro praticamente no
período das férias por orientação do pessoal e deixei um contato pra conversar com
o Dante, para continuar mantendo com ele e prosseguir os estudos. Esse contato
parece que... E eu fui saber disso anos mais tarde que esse contato nunca se
concretizou, mas o Dante acabou se interessando pela questão política na Faculdade
de Engenharia da UFRJ. Nesse período, ele travou contato com outros grupos
organizados, sobretudo o pessoal do MR-8, e foi assim que ele acabou entrando para
o MR-8 na fase estudantil.

A situação de clandestinidade do amigo passou a sensibilizar Dante e o grupo de
estudantes mato-grossenses que residiam na cidade do Rio de Janeiro, em apartamentos
situados na zona sul. O fato de morarem em apartamentos separados possibilitou criar um
ponto de apoio e certa rede de sociabilidade alternativa, inclusive abrigando alguns dos
integrantes do grupo, a exemplo de Júlio Müller, que precisava migrar de moradia para não
ser preso pela repressão. No entanto, nem todos os estudantes cuiabanos que viviam no Rio de
Janeiro participavam de organizações clandestinas:
Não, não, eu fui lá com o Edmundo, primo dele, e aí nós chegamos lá e o Dante
vivia assim... Não era um lugar pobre, mas ele não parava, ele não podia parar.
Então, nós nem sabíamos, quer dizer, nós fomos lá e fomos vigiados, e eu nunca
soube que nós fomos vigiados pela ditadura, mas eu fui à casa do Dante e dormi lá
uns dois ou três dias, e só saía pra tomar café cedo. Então, a gente via, mas eu ainda
não sabia que o Dante participava ativamente do MR-8. Mas este aqui sabia. Porque
Aloísio era primo dele e já era também meio MR-8, né? (Adalberto Lebrinha–
entrevistado).
Então, o Júlio, às vezes, dormia na casa do Dante e cada dia dormia num lugar
diferente, pra não... Eu lembro que a gente ia à casa do Carlos Cuiabano, ele morava
no Rio e o pai dele, o seu Jair Cuiabano, era um cara assim... Não sei se ele era
atuante, mas ele era um cara assim muito indignado com aquela situação toda, né? A
gente tinha muitas conversas (João Batista Malhado – entrevistado).

As falas dos entrevistados possibilitaram verificar que havia apenas um pai que
apoiava a luta e as iniciativas de participação política do filho:
Eu me lembro do dia em que nós abrimos o PCdoB em Cuiabá, na Comandante
Costa; a primeira reunião pública, mas era dentro do escritório; colocamos um altofalante, porque as pessoas vinham dos bairros; de repente, aparece ele, o pai de
Carlos Cuiabano. Veio e perguntou: “– Como é esse negocio aqui, é o Partido
Comunista que está fundando aqui em Mato Grosso? Meus parabéns pra vocês e
pode botar meu nome aí também que eu estou dentro”. Lembrei desse detalhe,
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porque ele foi o único pai dos nossos amigos de Cuiabá que tinha essa posição
(Aloísio Arruda–entrevistado).

Júlio Müller exercia liderança no grupo, sendo visível a sua influência inicial na
formação política de Dante. Embora fizessem parte do mesmo grupo social, havia entre eles
uma diferença de idade de três anos – Dante era mais jovem.
Atualmente, o professor doutor Júlio Müller é ainda muito admirado por seu grupo de
amigos e apontado por todos como referência, devido à sua ética e firmeza ideológica. Ele já
exerceu diversos cargos públicos e acadêmicos, inclusive como secretário de Estado de
Saúde27. Ao revelar, na convivência estudantil, posição contrária ao regime militar, enfrentou
conflitos e resistências familiares:
A gente tinha muita conversa a respeito de temas políticos lá no Rio e o Júlio era
assim o expoente mais ativo dessa tendência de participar politicamente, e o Júlio
chegou num ponto da vida e eu não sei se ele contou isso: que ele foi pra
clandestinidade, embora fosse sobrinho do Filinto Müller, que era o presidente do
Senado Federal; ele teve que ir para a clandestinidade para não ser preso (João
Batista Malhado – entrevistado).
Primeiro Dante se interessou pela política estudantil; depois, pela política partidária
(Aloísio Arruda – entrevistado).
[...] Nós todos tínhamos, uma experiência de militância política em partidos de
esquerda que eram contrários à ditadura e que defendiam a questão da democracia, e
que defendiam os direitos democráticos, e tínhamos um forte componente de luta
pela igualdade social e que é basicamente a bandeira da esquerda, igualdade social,
solidariedade, enfim, e o Dante tinha isso muito forte (Júlio Müller – entrevistado).

Deste modo a investigação destaca que Dante de Oliveira cresceu em um ambiente
fortemente influenciado pelos reflexos do golpe civil-militar de 1964-1985. O Executivo
federal, embora tenha funcionado na maior parte do tempo, tinha seu poder legislativo
limitado, com os partidos políticos considerados comunistas funcionando na clandestinidade e
os parlamentares de oposição sendo depostos e tendo seus mandatos cassados.
Pelas referências históricas, os militares chegaram ao poder por força de uma ampla
colisão de caráter golpista. Nessa conjuntura, eram aliados políticos de direita da UDN,
segmentos empresariais diversos, tecnocratas, a alta hierarquia da Igreja Católica, setores da
classe média e intelectuais. O golpe militar consolidou de forma decisiva esse leque de
alianças. A classe média urbana, movida pelo temor de uma reforma social proposta
publicamente pelo então presidente João Goulart, em discurso proferido no comício de 13 de
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Julio Strubing Müller Neto é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1973)
Professor do Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Mato Grosso (ISC/UFMT). Concluiu
doutorando em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz
(ENSP/FIOCRUZ). Por ser estudioso da área de saúde coletiva, exercer o cargo de secretário de saúde no
município e no estado durante a gestão de Dante de Oliveira. Dados fornecidos pelo entrevistado.
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março de 1964, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, foi também uma das aliadas do golpe
(SILVA, 1975).
Se no Exército havia a chamada “linha dura” (CHIRIO, 2011), nem toda a Igreja era
radical nem tradicional. Segundo dom Paulo Evaristo Arns, a Igreja também germinou a
semente progressista, que, na década de 1970, se fazia representar, além de outras frentes,
pela Ação Católica Revolucionária, que teve alguns militantes presos pela ditadura no final de
janeiro de 1974.
Em clima de quase total ausência da interlocução civil, a Igreja configurou-se um
canal, um tipo de ‘ouvidoria’ para os lamentos de mães, esposas e filhos que buscavam apoio
para reencontrar seus familiares desaparecidos28.
No período da ditadura militar a impunidade reinava e os próprios infratores
justificavam seus crimes por meio de um aparato de legitimação e legalização:
São notórios os vários depoimentos de militares golpistas que procuraram justificar
a intervenção como resposta a um apelo da sociedade, especialmente das classes
médias supostamente preocupadas com a inflação, o comunismo e a agitação social.
As modificações da estrutura do poder judiciário, impostas a partir do AI-2 (1965)
para legalizar os arbítrios da ditadura contra seus “inimigos internos”, constituíram
visível tentativa de legitimar o regime discricionário. Isso sem contar com a
implantação do bipartidarismo como forma concreta de justificar politicamente as
medidas do Estado militar e legalizá-lo (SCOCUGLIA, 2010, p. 95; grifos do autor).

De acordo com Scocuglia (2010, p. 96, grifos do autor),
No rol dos processos de legitimação e de legalização, os Inquéritos Policiais
Militares (IPMs) tiveram importância crucial. A repressão judicial instalada
principalmente sob a direção dos coronéis da “linha dura” – diretos corresponsáveis
pelo movimento de perpetuação do regime autoritário – também é sintoma e forte
indício da importância dos IPMs. Os estudantes e os professores que protagonizaram
a educação política, localizados entre os principais atores sociais de esquerda antes
do golpe de 1964 e como principal grupo de resistência à implantação definitiva da
ditadura, antes e depois de 1968, constituíram alvos preferenciais desse processo.
Em suma, tivemos no comando dos IPMs os coronéis da “linha dura” representando
os vencedores e, do outro lado, entre os principais representantes dos movimentos
vencidos pelos golpistas de 1964 e de 1968, os protagonistas da alfabetização e da
cultura popular, da educação secundária e superior dessa época.

Quanto ao perfil dos atingidos por processos políticos na Justiça Militar, o documento
da Arquidiocese de São Paulo (2011) registra que 7.367 pessoas foram levadas ao banco dos
réus, mas a ala progressista dos militares também foi representada nesse elenco, por
marinheiros e fuzileiros navais acusados de possível participação nas mobilizações políticas
de 1964, atingindo o total de 284 denunciados. Por outro lado observa-se a preponderância de
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A partir de denúncias das famílias dos atingidos pelo golpe e de relatos de entidades que se dedicam à defesa
dos direitos humanos, a Arquidiocese de São Paulo (2011) coordenou o projeto de pesquisa “Brasil: Nunca
Mais”, em que são denunciados os métodos e instrumentos de tortura aplicados a presos políticos pelos órgãos
de repressão do regime.
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participação masculina no enfrentamento ao golpe militar – aproximadamente 88% –, com
apenas 12% referentes ao sexo feminino.
Quando analisa a situação de resistência ao regime militar e a participação dos jovens
na vida política, mais especificamente nos anos de 1960, Faria (2011, p. 48) o faz na
perspectiva do olhar feminino. Na leitura do horizonte ideológico-utópico das mulheres, ela
afirma que essa inserção no mundo político passa pela reflexão do processo de transformação
das mulheres e que “tal reflexão não pode ser descolada da compreensão dos sistemas
simbólicos contextualizados, e estes têm que partir da compreensão de uma sociedade
dividida em domínios, privado e público ou político-jurídico e doméstico, conforme a
concepção burguesa”.
Cabe salientar, também, o alto nível de participação da juventude. Se considerarmos
que 38,9% dos processados tinham idade inferior a 25 anos, chega-se a 2.868 processados.
Desse total, 91 não haviam atingido 18 anos quando começou a ser formada a ação penal.
Esses dados revelam a forte predisposição dos jovens ao enfrentamento e risco quando, de
forma desigual e expostos a todo tipo de risco, participavam ativamente em manifestações e
atividades de resistência ao regime militar (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 2011).
A distribuição dos processos ao longo dos anos pode servir como termômetro do
maior ou menor índice de concentração da repressão, podendo-se analisá-la em duas fases. A
primeira teria se dado no governo Castello Branco, entre 1964 e 1966, quando 2.127 cidadãos
foram processados. A segunda fase corresponderia ao mandato do presidente Garrastazu
Médici, entre 1969 e 1974, quando se registraram 4.460 denunciados na avalanche repressiva
que se seguiu à decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5),de 13 de dezembro de 1968.
O arbítrio consentido pode ter pactuado o clima de impunidade e o quase silêncio que
reinou até os dias atuais em torno dos crimes cometidos no período da ditadura militar.
Mesmo com a relevante medida governamental de criação da Comissão da Verdade29,
observa-se que esse assunto recebe pouco destaque na mídia ou da sociedade,
particularmente, nos meios intelectuais e nas universidades.
Segundo Gaspari (2002, p. 62-63),“era nítido o apoio de empresários brasileiros à
repressão, o que evidencia a intrínseca ligação da participação da sociedade conservadora
brasileira no golpe de 1964”. Segundo o jornalista, o governo, sem recursos financeiros,
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10.12.2014, a CNV entregou seu relatório final à presidente Dilma Roussef. Disponível em:
<<http://www.cnv.gov.br>. Acesso em: 22 dez. 2014.
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convocou o empresariado paulista para contribuir financeiramente na montagem de um órgão
repressivo capaz de enfrentar a luta armada:
Da primeira reunião, convocada pelo ministro Delfim Netto, participaram cerca de
quinze empresários, na sua maioria banqueiros. [...]
O encontro foi organizado por Gastão Bueno Vidigal, dono do Mercantil de São
Paulo e uma espécie de paradigma do gênero. [...]

As evidências do apoio de empresas nacionais e internacionais ao governo militar
foram divulgadas por integrantes do Grupo de Trabalho Ditadura, Repressão aos
Trabalhadores e ao Movimento Sindical. Esse GT compõe-se também de assessores da
Comissão Nacional da Verdade30,que divulgou, em 9 de setembro de 2014, um documento da
Escola de Especialistas de Aeronáutica, Seção de Informações, de 18 de julho de 1983, no
qual consta uma relação de mais de quatrocentos nomes de trabalhadores de grandes
empresas, inclusive com detalhes da participação destes nas atividades sindicais, reuniões e
outras informações pessoais. Na relação das empresas constam Toshiba, Brastemp, Ford e
Mercedes Benz.
Outra marca do empenho civil para dar respaldo à ditadura foi a elevada participação
dos técnicos nas estâncias governamentais. Segundo Andrade (2004, p. 211):
Advogados, engenheiros e economistas há muito faziam parte do setor público.
Entretanto, nunca os técnicos haviam obtido tanta influência, como ocorreu no
período da ditadura. Da aliança entre militares e tecnocratas emergiram várias
iniciativas, dentre as quais a reforma tributária.

No primeiro momento, a deposição de João Goulart foi festejada por diversos setores
da sociedade brasileira, já que muitos civis acreditavam que uma aliança com os militares era
fundamental para impedir o avanço do comunismo. Mas, segundo Pandolfi (2002, p. 103),“à
medida que o regime militar foi consolidando e assumindo sua faceta ditatorial, alguns aliados
de primeira hora passaram a fazer oposição ao governo”. Inclusive a Igreja, “diante da
crescente situação de violação de direitos humanos, foi assumindo postura crítica em relação
ao governo”.

2.1 A ideologia no contexto Educacional e o Golpe Militar

30

Relatórios Preliminares de Pesquisa da Comissão Nacional da Verdade, divulgados pela Assessoria de
Comunicação da CNV em 09.11.2014. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/>. Acesso em: 9 set. 2014.
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Além de formar seus quadros, os governos da ditadura militar tratavam de aparelhar a
base técnica do governo para levar com êxito seus projetos. Nessa direção, Poerner (2004)
assinala a situação configurada no Ministério da Educação e Cultura (MEC) logo após a
deposição do presidente João Goulart. Desta feita, fortalecia-se a interferência norteamericana no ensino brasileiro, observando-se que, já em1947, surgiram as primeiras
tentativas nesse sentido nos setores educacionais do país.
Conforme

Poerner

(2004),

autoridades

dos

Estados

Unidos,

em

vários

pronunciamentos, evidenciavam essa nova tática de domínio. Um exemplo dessa
intencionalidade pode ser o discurso do presidente Truman, quando apregoava ajuda aos
países subdesenvolvidos, enfatizando a importância dos planos de assistência técnica e
educacional. Contudo, os norte-americanos enfrentavam resistências crescentes no Ministério
da Educação e Cultura (MEC), ainda marcado pelas ideias getulistas, no qual prevalecia o
nacionalismo.
Mesmo com a resistência manifestada em setores da base técnica do MEC, em alguns
estados brasileiros, a exemplo de Minas Gerais, foram firmados convênios destinados ao
aperfeiçoamento do magistério primário por intermédio de Abgar Renault. A esses acordos,
segundo Poerner (2004), seguiram-se concessões de bolsas de estudos nos Estados Unidos e
cursos de aperfeiçoamento orientados por técnicos norte-americanos. Paralelamente, havia
solenidades promovidas pelo Consulado dos Estados Unidos e doações de livros
acompanhadas da influência permanente sobre os secretários de Educação estaduais.
A interferência norte-americana nos assuntos de interesse nacional e a tentativa de
aparelhamento do Estado foram denunciadas pelo professor Mário Casassanta, então diretor
do Instituto de Educação em Minas Gerais, que alertava para o fato de que a infiltração norteamericana nos assuntos educacionais do país servia como ponte para o Instituto Geodesical
Survey localizar jazidas de minério, ferro, e manganês naquele estado.
Tais denúncias, entretanto, não mereceram maiores considerações dos governos
estaduais, que não manifestavam resistência às iniciativas referidas, ao mesmo tempo em que
os termos firmados em convênios eram mantidos sob sigilo. Tal situação era mantida via forte
esquema policial, com apoiados agentes da intervenção.
Poerner (2004) relata ainda que o governo norte-americano considerava Pernambuco
um estado estratégico para suas manobras. Este foi um dos poucos estados em que a crescente
intromissão estrangeira no ensino foi denunciada, publicamente, por uma comissão criada
pelo governador em exercício, Miguel Arraes. Naquele momento, Presidida pelo secretário de
Educação, Germano Coelho, a comissão concluiu que os acordos feriam os princípios de
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autonomia do estado, fornecendo informações privilegiadas ao governo norte-americano, e
que atentavam contra a segurança nacional.
Esse tipo de denúncia poderia ser aplicado a diversos estados brasileiros, pois a
tentativa de interferência atingia geralmente a formação de professores e a preparação de
material didático, além de iniciativas de cunho social.
No então estado da Guanabara se concentravam 80% dos recursos destinados a
financiar essas infiltrações, particularmente no sistema educacional. Tais investimentos foram
intensificados no governo de Carlos Lacerda. Poerner (2004) salienta que essas intervenções
tiveram papel decisivo nas propostas educacionais do país, as quais trariam, mais tarde,
graves consequências para a nação brasileira não só no plano educacional como também no
que se refere à deposição do presidente João Goulart. Após sua derrubada, a interferência
norte-americana no ensino brasileiro ascendeu da esfera estadual para a federal.
Os educadores que resistiam à intromissão norte-americana no MEC em 1964 foram
influenciados por homens como Anísio Teixeira, criador do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos (INEP), órgão de pensamento e de pesquisa do MEC, Darcy Ribeiro e Paulo de
Tarso, que haviam prestigiado o setor mais bem preparado técnica e politicamente desse
ministério, formando quadros de alta capacidade profissional desde a década de 1940. De
acordo com Poerner (2004, p. 248), “Ao mesmo tempo, nos Centros de Pesquisas
Educacionais, na Diretoria do Estado Médio e nas Campanhas de Alfabetização se reuniram
os melhores profissionais do país do ponto de vista do conhecimento dos problemas
educacionais”.
Sobre esse período histórico, Darcy Ribeiro nos relata: “Quando saí do SPI para
trabalhar com Anísio no Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, imaginava estar deixando
um ambiente de tensão insuportável para um posto tranquilo de antropólogo, estudioso da
sociedade e da cultura brasileira” (RIBEIRO,2010, p.96).
O antropólogo argumenta que havia se enganado, pois entrara no meio de uma
tempestade, no que considerava a maior guerra ideológica que o Brasil vivera em termos de
debate educacional, que era o enfrentamento da elite intelectual católica.
Segundo Ribeiro (2010), a Igreja, “dona” do ensino brasileiro ao longo dos anos, via
ameaçado o seu domínio por um projeto que postulava uma escola pública para todos.
Naquele contexto, a Igreja desconfiava de Anísio Teixeira e o acusava de comunização das
crianças brasileiras. Entretanto, o que se postulava era uma educação pública laica e
universalizante, sob a responsabilidade do Estado, que possibilitasse aos brasileiros o ingresso
em uma civilização moderna fundada na cultura letrada.
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Nesse período, são lançados dois livros de Anísio Teixeira– Educação Progressiva31e
Educação não é Privilégio32, que geram muitos debates e artigos de contestação em revistas e
editoras do grupo católico que defendia um ensino livre da interferência estatal.A esse
respeito, enfatiza Darcy Ribeiro:
Pode parecer absurdo e até inacreditável que a Igreja, dita como mãe da educação
brasileira, desde os primeiros dias de implantação dos portugueses em nossas praias,
se lançasse frenética contra a única alternativa concreta apresentada do sistema
educacional precaríssimo que se tinha e se tem no Brasil (RIBEIRO, 2010, p. 98).

Darcy credita a Francisco Campos e Gustavo Capanema parte da manutenção desse
ideário de posicionamento intencional da racionalidade católica, que correspondia ao risco de
perda pela Igreja do poder do Estado na educação. O primeiro fazia parte da intelectualidade
mais conservadora de Minas Gerais e, o segundo, também mineiro, era considerado
reacionário como ministro da Educação.
Na opinião de Ribeiro (2010), a guerra ideológica contra Anísio foi também
comandada por Alceu de Amoroso Lima e Santiago Dantas33.Segundo o autor, “um e outro
para fascistas, que mantiveram por décadas, entre outras mentiras, a do ensino de latim no
ginásio, e os professores que não sabiam latim. Isto só acabou quando eu, como ministro da
Educação, declarei o latim disciplina optativa” (RIBEIRO, 2010, p.102).
Ao proceder à análise da guerra ideológica entre Anísio Teixeira e seus liderados
contra os conservadores da Igreja Católica, Darcy reconhece que Anísio perdeu a luta com a
onda reacionária que se seguiu à Intentona Comunista de 1935, quando a Igreja se fortalece.
Em seguida, tem-se o golpe de 1937 e a consolidação do Estado Novo. Anísio retorna
somente em 1945, como diretor do INEP.
Na visão de Darcy Ribeiro (2010), essa fase durou pouco, pois em 1957 a onda
reacionária levanta-se outra vez, desta feita liderada por um conjunto de bispos que exigem de
Juscelino Kubitschek a saída de Anísio. Nesse contexto, o educador pede demissão do cargo e
ingressa na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
31
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Nesse livro, Anísio analisa a situação educacional brasileira, identificando a existência de dois tipos paralelos
de ensino destinados a classes sociais distintas. Acena para a necessidade de uma nova política educacional no
país, capaz de promover a caracterização integral da educação comum destinada à formação do cidadão da
democracia.

33

Esses intelectuais faziam parte da corrente por Darcy Ribeiro denominada “Liberais Fascistas”, que,
juntamente com Augusto Capanema e outros, lutavam contra o projeto emancipador liderado por Anísio
Teixeira, Fernando Azevedo, Darcy Ribeiro e outros educadores considerados democratas, com pendor
socialista (RIBEIRO, 2000).
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No esforço de expor brevemente o conflito que se abrira entre as duas vertentes
político-pedagógicas, Darcy Ribeiro, inconformado com a situação, escreveu no artigo34, no
qual faz breve exposição do conflito:
Sou contra
a educação elitista e antipopular;
o analfabetismo da maioria dos brasileiros;
a evasão e a repetência na escola; a falta de consciência dessa calamidade;
o caráter enciclopédico e ostentatório do nosso ensino;
o funil que só deixa cinco por mil dos alunos chegarem às universidades;
o esvaziamento do ensino superior;
a multiplicação das escolas privadas e ruins.
Sou a favor:
de uma escola primária popular e séria;
da educação média formadora do povo brasileiro;
do uso dos recursos públicos nas escolas públicas;
da educação para o desenvolvimento econômico e social;
da educação fundada na consciência lúdica.

Segundo Ribeiro (2010),esse artigo foi publicado em jornais de grande circulação em
todo o país. Em seguida, dezenas de editoriais apoiam Anísio Teixeira e, ao mesmo tempo,
atacam a intolerância de JK diante de sua subserviência aos bispos. De acordo com Darcy,
“era um movimento nacional de repulsa à intolerância e de defesa da escola pública. Deu
certo. JK chamou Anísio e pediu que voltássemos ao INEP. Vencemos!”(RIBEIRO, 2010,
p.104).
Esses educadores, que lutavam por uma escola pública laica e gratuita para todos os
brasileiros, mantiveram seus ideais na base técnica do governo, presente nas instituições
públicas educacionais até o golpe de 1964. Com o governo militar de Castelo Branco,“[...] os
melhores técnicos ficaram isolados e afastados. Houve prisão e demissão de funcionários
nacionalistas. O Ministério da Educação estava comprometido com o governo norteamericano e com as oligarquias nacionais” (POERNER, 1968, p, 248).
Quanto à revolta que os estudantes brasileiros manifestavam nas universidades e nas
ruas contra a política de intervenção norte-americana, Poerner afirma que:
A política de repressão estudantil que sucedeu ao golpe militar deve, pois, ser
entendida como um vasto plano de comprometimento das resistências à
nacionalização do ensino e da preparação da opinião pública, para digestão do
crime, despistando-a o pretender identificar, com os ¨subversivos¨, a luta pela
integração do ensino aos interesses nacionais. Surgem, dessa forma, os acordos
federais com os Estados Unidos (POERNER,2004, p.248; grifos do autor).

Dentre esses acordos destaca-se o MEC-USAID (United States Agency for
Internacional Development), considerado o mais importante firmado entre os governos

34

Trecho do artigo de Darcy Ribeiro publicado no “Diário da Manhã”, edição de8 de abril de 1958.
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brasileiro e norte-americano, pactuado, em 30 de junho de 1968, com a finalidade de
assessorar a curto em longo prazo o ensino superior no país.
Os documentos oficiais do MEC assinalam que esse convênio atuaria por meio da
Diretoria de Ensino Superior, que representava o governo brasileiro nas ações de cooperação
técnica com a agência norte-americana, com participação do Conselho Nacional de Educação
(CNE).
As iniciativas desse acordo estariam, também, referendando os compromissos
assumidos na Carta de Punta Del Este, na qual o Brasil era signatário por ser um dos membros
da Aliança para o Progresso, seguindo orientações prescritas no Relatório Atcor, que surgira
em 1958.
Para Poerner(2004), esse relatório poderia ser denominado, no mínimo, “pomposo”,
dada a prepotência de seu título: “Anteprojeto de Concentração da Política Norte-Americana
na América Latina, na Reorganização Universitária e sua Integração Econômica”. Em uma
segunda fase, o relatório Actor seria rebatizado de “The Latin Americam University” e
adotado como linha mestra do USAID no campo educacional da América Latina. Nas
recomendações constantes do documento, fica explícita a proposta de desenvolver uma
filosofia educacional para o continente, estabelecendo programas educacionais em todos os
níveis, inclusive sinalizando uma proposta de privatização das universidades públicas.
A interferência norte-americana nas universidades brasileiras repercute fortemente nos
movimentos estudantis:
O movimento contra os acordos MEC-USAID atingiu o clímax quando o ministro
da Educação, Tarso Dutra, embora alegando desconhecer-lhes os textos, se
comprometeu a revê-los, em todos os pontos considerados inconvenientes aos
interesses do Brasil. Por seu turno, o diretor de Ensino Superior do Ministério da
Educação, Prof. Carlos Alberto Del Castillo, chegou mesmo a declarar, para uma
comissão designada por 600 estudantes universitários concentradas no pátio do
MEC, que todas as comissões dos acordos entre MEC e a USAID foram destituídas,
para permitir revisão dos documentos (Jornal do Brasil, 28 de abril de 1967, p. 15).

Ao analisar o Estado brasileiro nesse estágio, Ianni (1986) o denomina oligárquico,
liberal, populista, a despeito de suas respectivas peculiaridades nacionais, reforçando tais
características ao longo de seu tempo pretérito e presente.
Octavio Ianni (1986, p. 11), ao analisar o “ciclo da revolução burguesa no Brasil",
enfatiza as diferentes formas históricas assumidas pelo Estado (imperial, republicano,
oligárquico, populista, ditatorial):
Todas as formas históricas do Estado, desde a Independência até o presente,
denotam a continuidade e a reiteração das soluções autoritárias, de cima para baixo,
pelo alto, organizando o Estado segundo os interesses oligárquicos, burgueses,
imperialistas. O que se revela, ao longo da história, é o desenvolvimento de uma
espécie de contrarrevolução burguesa permanente.
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Outro pronto fundamental das relações entre sociedade civil e Estado é a redescoberta
da sociedade como verdadeiro cenário da história. A questão seria compreender que a mesma
realidade que expressa a proeminência do Estado revela a face dos movimentos e das
tendências da sociedade. Todas as rupturas do processo político, compreendendo,
principalmente os golpes e as revoluções, revelam a complexidade e a riqueza das forças
sociais presentes na sociedade (IANNI, 1986).
De acordo ainda comesse autor, desde o término da Segunda Guerra Mundial ,na
América Latina muitas vezes repercutiram os reflexos de um surto militarista:
[...] essa burguesia sempre frequentou os quartéis. Além da sua influência direta no
aparelho estatal, sempre lançou mão do expediente golpista, de modo a fazer face às
“conjunturas críticas”criadas pelos movimentos populares, às reivindicações de
partidos, sindicatos e associações de base camponesa, operária, mineira e outros;
quando sente dificuldade corre aos quartéis e às embaixadas das nações consideradas
mais poderosas; principalmente a embaixada dos Estados Unidos da América do
Norte (IANNI, 1986, p.33; grifos do autor).

Assim, a luta de diversos setores da classe média brasileira contra a ditadura militar
reflete insatisfação e desejo revolucionário. Entretanto, para artistas, jornalistas, intelectuais e
outros setores ligados à cultura e ao entretenimento, nada foi mais nefasto do que a Censura,
que lhes cerceava o direito de expressão, podando a criatividade e impedindo a livre
veiculação das ideias.
Após a promulgação do AI-5, todo e qualquer veículo de comunicação deveria ter a
sua pauta previamente aprovada e sujeita a inspeção local por agentes autorizados. Nesse
contexto, os integrantes da classe artística brasileira viam suas obras e produções serem
vetadasou privadas de grandes trechos por integrantes da Divisão de Censura de Diversões
Públicas (DCDP), que as censuravam sob a alegação de fazerem oposição ao regime militar –
denunciando os casos de violência e de tortura, por exemplo –, ou de caráter moralista
duvidoso ou que supostamente incentivassem o consumo de drogas.
Na música, por exemplo, quando as composições eram encaminhadas à Polícia
Federal para avaliação do conteúdo, o trabalho passava por análise de vários censores, que
elaboravam quatro pareceres; ao final, todos proibiam a gravação musical.
Nesse contexto, diversas letras de canções populares foram vetadas e vários músicos
tiveram suas músicas censuradas, como Chico Buarque, Belchior, Gilberto Gil, Zé Rodrix,
Vinicius de Morares, Paulo Coelho, Sérgio Sampaio, Caetano Veloso, Raul Seixas, Odair
José, Geraldo Vandré, Rita Lee. Essa última teve sua música “Gente fina é outra coisa”
censurada com o argumento de que era um atentado aos bons costumes.

75

A Comissão de Memória da Censura levantou, por exemplo, o trâmite do processo de
censura que analisava a música “Samba de Orly”, de autoria dos compositores Toquinho,
Vinicius de Moraes e Chico Buarque. No parecer, consta que a música recebeu veto por
apresentar teor político:
O processo de “Samba de Orly” traz 12 folhas, com seguidos trâmites entre a DCDP
e os autores. Na primeira solicitação de primeiro recurso, o advogado João Carlos
Müller Chaves explica a canção verso a verso aos censores (páginas 3 e 4). Ainda
assim, a composição foi novamente vetada, sob o argumento de que “a letra pode
transmitir uma mensagem de teor diferente, dando margem, a uma versão de cunho
político”. Após o segundo veto, o advogado sugere a alteração do verso “pela
omissão, um tanto forçada” para “pela duração, dessa temporada” (página 7),
conseguindo a liberação em 14 de outubro de 1971. A primeira gravação de Samba
de Orly está no álbum Construção de Chico Buarque (Relatório da Comissão de
Censura, 2013, p. 7).

As regras de moralidade eram impostas sob critérios questionáveis, emitidos pelos
censores. Nos documentos da Comissão de Censura Musical, registra-se veto à canção “Na
minha opinião”, do compositor Odair José :a música, que em o casamento como tema central,
já era sucesso nas rádios quando foi levada para apreciação do DCDP. No entanto, o censor
que a avaliou proibiu sua veiculação, após concluir que a letra enaltecia desprezo à tradição
familiar e fazia apologia ao amor livre, evidenciando um suposto clima de promiscuidade.
Na esteira da história, pode-se afirmar que em nenhum estágio as manifestações
contrárias ao golpe tiveram seu ápice equiparado ao ano de 1968, quando a sociedade vivia
sob pleno arbítrio, com a legalização das intervenções pelos militares no comando do país
desde 31 de março de 1964 até a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em13 de dezembro
de 1968 (Figura 15).
Figura 15 - Passeata de artistas e intelectuais contra a censura a suas obras

Fonte: Revista VEJA, julho de 2013.
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Faria (1997) sugere que, para analisar aquela geração dos anos de 1960, devemos
considerar os sentidos e significados que o período militar imprimiu no imaginário social
daquela juventude, considerada a geração AI-5 por Luciano Martins (1979).
Nesse sentido, o autoritarismo colabora para a alienação, uma das consequências mais
perigosas do período ditatorial. Segundo Faria (1997, p.47), “a convivência diária dos
indivíduos com absurdos cometidos por quem governa faz com que os governados passem a
aceitar tudo como ordem natural dos fatos”. Tal postura substitui, no cotidiano, a atitude de
protestos pelo “deixa pra lá” e “tudo bem”.
Nesse contexto, os jovens se viam diante de um vazio de referências, que não lhes
permitia uma reflexão sobre as condições da sociedade brasileira, somada à alienação causada
pela supressão de seus direitos de cidadãos. Três fenômenos marcaram essa juventude: o culto
às drogas, a desarticulação do discurso e o modelo psicanalítico (FARIA, 1997).
No cenário de “flores vencendo os canhões” havia também a ressonância da
contracultura. Nesse sentido, o coro dos jovens protagonizou uma onda pacifista em todo o
mundo que não se encerrava em si mesma.
Na perspectiva de Zappa e Soto (2011), a contracultura35 era a voz do caos americano,
uma das manifestações mais ricas e interessantes dos anos de 1960, impulsionada, sobretudo,
mas não exclusivamente, pela postura pacifista que se espalhou pelo mundo – contra a
intervenção militar dos Estados Unidos no Vietnã. As críticas à política militarista desse
governo no sudeste da Ásia evoluem para um questionamento mais amplo dos valores globais
que regiam a sociedade norte-americana.
No que se refere a comportamento, os norte-americanos estavam divididos: parecia
que falavam idiomas diferentes e o fosso que separava duas gerações de americanos nunca
fora tão profundo. A contracultura desencadeou uma luta contra o autoritarismo que também
repercutia nas instituições oficiais e privadas, tais como família, escola e empresas.
Nessa luta, os jovens em 1968 identificavam como família autoritária aquela que, ao
reproduzir papéis e comportamentos tradicionais, não permitiam abertura nem espaços para
questionamentos e estigmatizavam todo comportamento considerado desviante.
No Brasil, a situação não se configurava diferente. O ano de 1968 foi a explosão de
criatividade que mudou definitivamente a maneira de ver o mundo. Na opinião de Wladimir
35

A contracultura foi um movimento que floresceu na década de 1960, introduziu-se na história e influenciou
gerações. Ela nasceu do desejo de mudar o mundo, com a diferença de que os jovens partiram para a ação e
lutaram de forma pacífica por seus objetivos. Eles não conseguiram modificar a realidade, porém,
transformaram mentalidades. Disponível em: <http://www.jornalsociologico.blogspot.com/.../contracultura-oque-e-como-se-faz>. Acesso em: 20 jun. 2013.
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Palmeira36, aquela geração conduziu uma transformação importante ao romper com a
tradição, provocando uma quebra geracional e isolando os focos de autoritarismo. Ele
reconhece, no entanto, que esse rompimento não deu conta de constituir uma mudança
teórica, já que 1968 ajudou a liquidar o passado mas não construiu o futuro.
Durante o período militar, a família e a escola representavam aparelhos reprodutores
de um sistema de silêncio e de opressão, enquanto a geração dos anos de 1960 havia sido
aquela

que

mais

encenou

tentativas

revolucionárias,

criando

situações

não

convencionais,reinventando a vida em espaços imaginários, de modo a fazer frente às
ideologias fechadas, perpetuadas e transmitidas pela sociedade positivista e tecnocrata em que
vivia (FARIA, 1997).

2.1.1 Um olhar de estudante em maio de 68

No Brasil, as primeiras notícias do Maio de 1968 francês contribuíram para aguçar
tensões entre o governo e os estudantes. Não por acaso, Luiz Raul Machado, então vicepresidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e militante da Ação Popular (AP),
lançou o desafio: “Nossos generais podem ficar tranquilos. O que aconteceu na França não vai
acontecer no Brasil. Será pior.” (MARTINS FILHO, 1996, p. 13).
Além de destacar a posição do estudante brasileiro, Martins Filho (1996) enfatiza que,
a partir do Maio de 68, um ingrediente explosivo começa a se manifestar, com as bases da
militância se arregimentando e procurando se preparar para a luta armada. Ao mesmo tempo,
os ideais e o exemplo da Revolução Cubana influenciavam fortemente a juventude brasileira.
A guerrilha cubana exerceu bastante influência sobre a juventude, mesmo quando os
jovens estavam presos. O jornalista Mouzar Benedito relata que, por força de sua atuação no
jornal “O Tempo”, visitava e fazia matéria sobre os presos políticos, quando conheceu André,
que, inicialmente, apenas encadernava livros na biblioteca do presídio; depois, passou a lê-los,
a maioria deixada pelos presos da Intentona Comunista de 1937 – portanto, livros de
esquerda. Com essas leituras, André, que antes se sentia como um marginal, um problema
para a sociedade, passou a se considerar mais uma vítima dela.
36

Líder estudantil foi presidente da União Metropolitana dos Estudantes da Guanabara (UME). Destacou-se por
sua luta pela unificação dos estudantes na Frente Unida dos Estudantes do Calabouço (FUEC) e Associação
Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (AMES). Participou de várias manifestações e da organização da
Passeata dos Cem Mil.
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André convida outros presos para fazer leituras, formando, assim, no Presídio Milton
Dias Moreira, um grupo de estudos e discussão. Surge a Revolução, iniciada por um pequeno
grupo de guerrilheiros. Mesmo com pouco acesso às notícias, as que lhes chegavam sobre a
guerrilha foram ruminadas o suficiente para influenciar o grupo de presos que fazia as leituras
marxistas a se juntarem com sargentos e marinheiros presos depois do golpe de 1964, para
formar o grupo Movimento de Ação Revolucionária (MAR).
O Maio de 68 inicia na França e se espalha para várias capitais europeias, o que, na
esteira da revolta dos estudantes, fortalecia as lutas contra o racismo nos Estados Unidos,
estendendo também as bandeiras dos jovens contra a guerra no Vietnã. Havia um campo de
debates nas universidades norte-americanas. Esse clima de insatisfação e manifestações
influenciou as universidades da América Latina e, principalmente, as do Brasil (Figura 16).
Figura 16 - Manifestação no Brasil:Maio de 68

Fonte: <http://bloglog.globo.com/>.

O Maio de 68, na opinião de estudiosos do tema, por sua magnitude e complexidade,
apresenta quase a impossibilidade de uma análise unificada e cômoda, já que o cenário era
muito heterogêneo.
Uma grande encruzilhada de múltiplas facetas se forma diante defatos e cenários da
década de 1960. Essa efervescência eclode na Passeata dos Cem Mil37 na Cinelândia (RJ),com
a Tropicália de mãos dadas com a Bossa Nova,Alfredo Sirkis ao lado de Chico Buarque e

37

A Passeata dos Cem Mil foi uma manifestação popular contra a ditadura militar no Brasil. Organizada pelo
movimento estudantil, ocorreu em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a
participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira.
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cartazes apelando contra a repressão e a favor de liberdade para as organizações clandestinas
(Figura 17).
Figura 17 - Passeata dos Cem Mil na Cinelândia

Fonte: Campanella Netto/AJB..

Alain Badiou, filósofo e pesquisador marroquino da cidade de Rabat, radicado na
França, apresenta uma explicação para essa multiplicidade ao olhar o movimento a partir da
realidade francesa. Para ele, na verdade houve quatro “maios de 1968”, formando processos
heterogêneos sobrepostos, fortes, entrelaçados e combinados. Se os balanços desses
acontecimentos são tão diversos, é porque conservamos em geral um de seus aspectos, e não
sua totalidade complexa.
Em primeiro lugar, o Maio de 68 foi uma revolta, uma rebelião, que congregava na
França a juventude universitária e secundarista. Esse aspecto é o mais conhecido, mais
espetacular, porque deixou imagens emblemáticas ao longo do tempo que refletiam as
manifestações, os confrontos com a polícia. Desse cenário visível de violência e de repressão,
Badiou extrai três características. Primeiramente, a rebelião foi um fenômeno mundial na
época e não somente francês. Em segundo lugar, a participação dos jovens no movimento
pode representar a minoria, frente à totalidade da juventude popular francesa, já que uma
pequena parcela da população jovem nos anos de 1960 na França terminava o ensino médio,
representando um percentual de 10 a 15% dessa faixa etária. Em terceiro lugar, os elementos
são de duas ordens: de um lado, a força extraordinária da ideologia e dos símbolos, intrínseca
no vocabulário marxista, da ideia de revolução; de outro, a aceitação da violência-defensiva,
antirrepressiva, sem dúvida mais violenta – “o que dá a esta revolta a sua cor particular” –
afirma Badiou.
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O segundo Maio de 68, na concepção de Badiou (2012), foi muito diferente da revolta
da juventude, Nele aconteceu a maior greve geral de toda a história francesa, estruturada em
torno das grandes fábricas, com amplo incentivo dos sindicatos, em particular pela
Confederação Geral do Trabalho (CGT).
Mesmo estimulada pelas grandes centrais sindicais, essa greve teve um
encaminhamento externo às instituições operárias oficiais, pois, na maioria das vezes, foram
grupos de jovens que iniciaram o movimento. Esses jovens praticaram o que muitas vezes é
chamado na França de “greves selvagens”, na tentativa de distinguir suas lutas das grandes
jornadas sindicais tradicionais.
Mais uma vez, os jovens antecipam as lutas maiores, quando o pesquisador frisa que
essas greves selvagens foram antecedentes ao Maio de 68,pois começaram em 1967; portanto,
o Maio de 68 operário não é simplesmente um efeito do Maio de 68 estudantil – ele também
o antecipou.
Na visão de Badiou, esse vínculo temporal e histórico entre o movimento da juventude
que estudava no ensino médio e nas universidades e o movimento operário é absolutamente
singular.
O segundo elemento de radicalidade foi o uso sistemático da ocupação das fábricas.
Não sendo esse um fato estritamente novo, uma vez que essa estratégia também foi herdada
pelos franceses das grandes greves de 1936 ou 1947, mas foi mais generalizado. Uma
experiência que o estudioso guarda na lembrança, afirmando que quem a viu não consegue
esquecê-la: Quase todas as fábricas foram ocupadas e cobertas de bandeiras vermelhas.
Há ainda um terceiro Maio de 68, igualmente heterogêneo, que Badiou denominou de
libertário, ideológico. No entanto, critica a sua vertente, às vezes esnobe e festiva. Esse maio
toma dimensões relevantes às mudanças dos costumes, das novas relações amorosas, da
liberdade individual, mais tarde, a emancipação dos homossexuais. Este vem influenciar
também a esfera cultural, com a ideia de um novo teatro, um novo olhar do cinema, uma nova
forma de discurso público, um novo estilo de ação coletiva.
Badiou fala de um terceiro Maio de 68 marcado pelo grande confronto entre as
posições ideológicas de esquerda. Essa conjuntura contraditória e complexa dá ao Maio de 68
uma imagem de multiplicidade e não um panorama unificado, onde três componentes são
representados por lugares simbólicos da França: os estudantes ocuparam a Sorbonne; os
operários, as grandes fábricas de automóveis(e, no centro delas, Billancourt);os intelectuais, o
Teatro Odeon.
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Badiou assinala que o quarto maio é a diagonal dos outros três. A riqueza era o
conjunto de iniciativas tomadas para poder circular entre três movimentos heterogêneos, em
particular, entre o movimento estudantil e o movimento operário:
No momento que o maio de 1968 começou, eu era professor-assistente em Reims. A
faculdade (na verdade um pequeno centro universitário...) entrou em greve. Então,
um belo dia nós nos organizamos em marcha em direção à principal fábrica em
greve na cidade, a fábrica de Chausson. Marchamos num longo e compacto cortejo,
sob o sol daquele dia, rumo à fábrica. O que íamos fazer? Não sabíamos, tínhamos
apenas uma vaga ideia de que a revolta estudantil e a greve dos operários deviam se
unir sem a intermediação das organizações clássicas (BADIOU, 2012, p. 32).

Por fim, fala desse memorável encontro entre estudantes e operários nos portões da
fábrica de Chaussonsem a tutela de partidos e sindicatos, por parte dos operários, e sem as
amarras das organizações nas quais os jovens intelectuais estavam firmemente presos. Esses
sujeitos compreenderam ali, na frente daquela fábrica, que se uma política emancipatória
nova era possível, ela seria a reviravolta nas classificações sociais; não consistiria em
organizar cada um em seu lugar, mas, ao contrário, organizaria deslocamentos materiais e
mentais fulminantes.
O pesquisador conta a história de um deslocamento cego, mas movido pela convicção
de que era preciso romper com os lugares e buscar uma nova forma de organização política
cujo modelo não prima pela hierarquia dos lugares. O quarto maio, em sua visão, deixou
nítida a possibilidade de reviravolta dos lugares sociais.
Ao analisar as intercorrências do mundo contemporâneo, Badiou afirma que o cenário
mudou, as categorias mudaram – juventude estudantil, operários, camponeses significam
outra coisa atualmente – e as organizações sindicais e partidárias, dominantes na época, estão
em ruínas. Mas perduram os mesmos problemas; somos contemporâneos do problema que
1968 trouxe à tona, ou seja, a figura clássica da política de emancipação era inoperante:“Nós,
militantes dos anos de 1960 e 1970, não precisamos da derrocada da URSS para saber
isso”(BADIOU, 2011, p. 39).
Na concepção de Badiou, é fundamental manter, nos dias de hoje, a hipótese histórica
de um mundo livre da lei do lucro e do interesse privado.
Ao mesmo tempo a luta por uma política emancipatória no Brasil não era diferente da
realidade francesa. Outro aspecto a ser considerado se reflete na participação dos estudantes
secundaristas e universitários, que foram protagonistas de movimentos e de manifestações de
oposição ao governo, nos movimentos nas ruas e nas praças do país. Esses jovens, na opinião
de Pandolfi (2002), seriam catalisadores da luta de alguns setores da classe média contra a
censura e a repressão. Aos aliados a esses opositores somavam-se também os trabalhadores
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que, mesmo diante da repressão, conseguiram organizar duas importantes greves em
Contagem (Minas Gerais) e na região de Osasco (São Paulo).
Neste sentido, as relações ideológicas estão diretamente ligadas à identidade pessoal,
ao mesmo tempo em que também nos relacionam universalmente. Para Eagleton (1997, p.
194),
As relações entre os discursos ideológicos e os interesses sociais são relações
complexas, variáveis, em que às vezes é adequado falar do significante ideológico
como um pomo de discórdia entre as forças sociais conflitantes e, em outras vezes,
como uma questão de relações mais internas entre modos de significação e formas
de poder social. (EAGLETON, 1997, p. 194)

Se é pelo entendimento ideológico que “as pessoas podem chegar a investir em sua
própria infelicidade” (EAGLETON, 1997, p. 13), também é por essa linha que elas podem
mudar suas percepções e almejar caminhos diferentes:
Nenhum radical que examine friamente a tenacidade e a penetração das ideologias
dominantes pode sentir-se esperançoso quanto ao que seria necessário para afrouxar
seu domínio letal. Mas há algum lugar, acima de todos, em que tais formas de
consciência podem ser transformadas, quase literalmente da noite para o dia, e esse é
a luta política. Isso não é uma carolice de esquerda, mas um fato empírico. [...]. Se
uma teoria da ideologia tem algum valor, este consiste em auxiliar no
esclarecimento dos processos pelos quais pode ser efetuada praticamente tal
libertação diante de crenças letais (EAGLETON, 1997, p. 195).

2.2 Das Diretas Já à Prefeitura de Cuiabá (1983)
Neste capítulo, buscamos identificar as pistas do pensamento político-ideológico e da
matriz identitária de Dante de Oliveira na formulação e/ou execução de políticas públicas e
programas que visavam a inaugurar outras possibilidades sociais, conforme depoimento de
políticos e gestores públicos que com ele conviveram.
Embora não se pretenda exaurir o assunto, necessário se torna traçar um breve perfil
da atuação de Dante de Oliveira, de modo a que se possa acompanhar sua evolução políticoideológica no cenário brasileiro conturbado pela ditadura militar nas décadas de 1970 e 1980.
Em 1976, Dante retorna à cidade natal, onde se candidata a vereador pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), mas não consegue se eleger. A seguir Dante prossegue sua
luta política, opondo-se às forças constituídas no estado. Dois anos depois, é eleito deputado
estadual, assumindo o mandato em fevereiro de 1979. Em 1983, assume o mandato de
deputado federal. No país começava o processo de redemocratização, porém, sem mudar as as
normas do regime militar, que impunham eleição indireta para presidente da República,
governadores de estado, prefeitos de capitais e um terço (1/3) do Senado Federal (Figura 18).
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Figura 18 - O jovem deputado federal Dante de Oliveira

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

Em fevereiro de 1983, Dante apresentou ao país o projeto de emenda constitucional nº 5,
que se tornaria conhecida como “Emenda Dante de Oliveira”, propondo o restabelecimento de
eleição direta em todos os níveis e marcando para 15 de novembro de 1984, a eleição para
presidente da República (Figura 19).
Figura 19 - Dante de Oliveira (ao centro) no palanque das Diretas Já (da
esquerda para a direita: Ulysses Guimarães, Orestes Quércia, Leonel Brizola,
Luiz Inácio da Silva e André Franco Montoro)

Fonte: Fotógrafo Ariovaldo Santos/Agência JB.

A esse respeito, constata-se que o movimento das “Diretas Já” cresceu de forma
surpreendente envolvendo a população que desejavam ter novamente o direto de votar para
presidente da república conforme Dante de Oliveira se manifestou: (Figura 20):
Foi, sem dúvida, um dos períodos mais ricos da sociedade brasileira. Aquilo que
começou como a simples apresentação de um projeto de emenda constitucional foi
se avolumando cada vez mais. Ninguém imaginava que a população pudesse realizar
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um movimento tão forte como aquele... A maior emoção da minha vida foi quando
vi milhares de pessoas na Candelária gritando por diretas já. (LEONELLI &
OLIVEIRA, 2004, p. 10).
Figura 20 - Destaque na imprensa da Marcha pelas Diretas

Fonte: Jornal do Brasil.

Em 2004, Dante de Oliveira lançou “Diretas já: 15 meses que abalaram a Ditadura”,
pela Editora Record. O livro foi escrito pelo ex-governador em parceria com o publicitário e
ex-deputado Domingos Leonelli. Os autores relembram o ambiente hostil de Brasília na
véspera e no dia da votação (e derrota) da emenda, quando o Exército impediu que
manifestantes de todos os cantos do país tivessem acesso ao Congresso Nacional. Dante
destaca a importância da imprensa no episódio e revela que o crescimento do Movimento das
Diretas, com a realização dos grandes comícios nas capitais brasileiras, surpreendeu a todos,
inclusive aos próprios líderes dos partidos que estavam à frente do movimento (Figura 21)
(LEONELLI; OLIVEIRA, 2004).
Figura 21 - Dante de Oliveira em comício pelas Diretas Já (da
esquerda para direita: Domingos Leonelli, Thelma de Oliveira, Dante
de Oliveira, Fafá de Belém, Cristhiane Torlone).

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.
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Em junho de 1985, Dante licenciou-se da Câmara para se dedicar à campanha para a
prefeitura de Cuiabá (Figura 22).
Figura 22 - Dante de Oliveira em campanha para a prefeitura de Cuiabá

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira

A posse de Dante de Oliveira, em 1986, como primeiro prefeito eleito em Cuiabá após
a ditadura militar, significava o início da retomada do direito ao voto e, pela figura do político
e suas formas de campanha, rompia com os modelos oligárquicos tradicionais da política
regional (Figura 23).
Figura 23 - Comemoração da vitória de Dante de Oliveira para prefeito de Cuiabá

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

Na apresentação de seu plano de governo, Dante de Oliveira agradece a participação
popular nas atividades que subsidiaram a formulação das propostas para a administração
municipal. O político afirma que todos os esforços foram envidados no sentido de dar autoria
à população, em seu direito de planejar o governo que desejava ter. Para tanto, foram
entrevistados 15.256 moradores e realizados mais de cem debates envolvendo mais de dez mil
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pessoas. Para leitura, análise e sistematização dos dados, foram designados 150 profissionais
diferentes (OLIVEIRA, 1985).
Os resultados apontaram o caráter prioritariamente social das principais reivindicações
do povo cuiabano. Para Dante de Oliveira, tais resultados apenas vêm confirmar suas
expectativas sobre o desrespeito à população, que reclamava direitos fundamentais que há
muito lhes eram negados. Dante manifestava que o pleito social, “[...] não é estranho neste
país em crise, destroçado em vinte anos de poder autoritário e corrupto. E já que o povo o
quer, este programa de governo democrático prioriza os investimentos sociais” (OLIVEIRA,
1995, p. 1).
Entretanto, muitas políticas públicas implantadas, a exemplo dos agentes comunitários
de saúde e outras iniciativas inovadoras na área de educação, foram suprimidas por governos
subsequentes. O deputado federal Carlos Bezerra salienta que foram raras as reações à
extinção de alguns programas e projetos implantados por Dante de Oliveira:
Nossas lutas estavam muito acima do que era nossa sociedade. Era bem tradicional.
Nós erramos aí o pulo do gato. A sociedade não estava preparada para aquele tipo de
governo; tanto é que as conquistas, quase todas, acabaram em seguida: as conquistas
na educação, as conquistas na saúde, as conquistas na agricultura familiar, todas as
conquistas sociais dos funcionários públicos. Todas essas conquistas, mal terminou
o governo, e elas acabaram, sem reação da sociedade, pouca reação teve. Nossa
visão do socialismo veio muito cedo. Quando era guri, eu li um livro de um
jornalista pernambucano “Nós e a China”, em que tinha um capítulo sobre saúde.
Ele ficou dois anos morando na China e tinha um capítulo em que falava dos
médicos dos pés descalços, mostrando que a China, um país de 1 bilhão de
habitantes, resolveu um problema de saúde dos habitantes com os pés descalços, que
eram os agentes de saúde.
Uma exceção a esta situação foi manifestada pela população de Rondonópolis, que,
organizada, não deixou que o prefeito que assumiu depois de mim destruísse o
Programa do Agente de Saúde Comunitária que implantei inspirado na experiência
chinesa (Carlos Bezerra – entrevistado).

Logo, diversas ações implementadas por Dante de Oliveira no estado de Mato Grosso
sofreram solução de descontinuidade após a sua saída do governo. Segundo Nogueira (2006,
p.6),
[...] a descontinuidade se manifesta na interrupção de projetos, obras e ações e na
reversão de prioridades e metas.Tais rupturas são normalmente julgadas como
indesejáveis, pois resultariam na perda de conhecimento acumulado (ou memória
institucional), na reversão de avanços, na descrença ou desmotivação por parte dos
envolvidos, e também num provável desperdício de recursos públicos investidos.
(NOGUEIRA, 2006, p.6)

Quanto às marcas de Dante na execução das políticas públicas, os entrevistados foram
unânimes em afirmar a postura ética, os princípios morais e as ideias revolucionárias do
jovem governante, enfocando a sua preocupação com a população de baixa renda, a
democratização de acesso a serviços e bens públicos e a luta pela igualdade social:
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Com o Dante, tudo que nós trabalhamos foi feito em cima da construção de um
plano de governo, as diversas áreas trabalhando integradas, formulando as
prioridades do que viria a ser o futuro governo municipal dele. Nós fazíamos reunião
nos bairros, discutíamos com a população dos bairros e levantávamos as
necessidades e as demandas que existiam nos bairros em relação à saúde, à
educação, à urbanização, enfim, os problemas daqueles bairros de periferia e a gente
já tinha uma militância nesses bairros prévia, né, tanto eu quanto o próprio Dante
(Júlio Müller – entrevistado).

De acordo com Faria (1997), um processo visionário pode superar a ideologia
dominante, cabendo ao homem realizar um trabalho que, a partir de condições dadas, produza
novos pensamentos e novas condições de vida. A relação entre a utopia e a ordem existente
apareceria como um movimento dialético.
O que se observa nas práticas políticas de Dante é a determinação em atingir o maior
número possível de beneficiários, de áreas sociais consideradas estruturantes, como saúde,
saneamento e educação:
Dante procurava colocar em prática a tese socialista. Acho, porque, assim... Se você
pegar o governo do Dante de Oliveira na prefeitura de Cuiabá, como ele assumiu a
prefeitura e o que foi possível ele fazer. Primeiro, ele faz uma coisa revolucionária,
ele faz o esgoto condominial; ele começa a fazer rede de esgoto nos bairros dos
pobres. Diferentemente da maioria dos prefeitos que fazem esgoto no Centro, essa
teoria do esgoto condominial. Segundo, ele faz uma revolução na educação; ele
coloca mais crianças na escola do que havia até a gestão dele. Tinha muita gente
fora da sala de aula; ele começa a dar acesso à educação e,assim, é o comunista indo
atrás do Exército para fazer o censo e levantar todos os dados para verificar onde as
pessoas moram e onde precisa de escolas. Com esse levantamento, constrói muitas
escolas e cria milhares de vagas (Antero Paes de Barros – entrevistado).
Nós todos tínhamos uma experiência de militância política em partidos de esquerda,
que eram contrários à ditadura e que defendiam a questão da democracia e os
direitos democráticos e tínhamos um forte componente de luta pela igualdade social,
que é basicamente a bandeira da esquerda: igualdade social, solidariedade .E o
Dante tinha isso muito forte. Toda a proposta, por exemplo, para o governo
municipal da época era baseada nesses ideais. Isso valia para as políticas sociais e
valia de uma maneira geral para a proposta de governo feita por ele (Júlio Müller –
entrevistado).
Percebo assim: talvez seja o compromisso dele com o atendimento das pessoas mais
necessitadas. Quando Dante de Oliveira tratava em qualquer uma das políticas, seja
nos planos do município, como nos planos do estado, ele se preocupava muito de
que forma iria atingir o maior número de pessoas possível. Esta preocupação era
muito expressiva não só no que se refere às políticas públicas, a exemplo da
educação e da saúde, mas havia a preocupação com a questão energética. Daí a
preocupação com os quatro eixos (4Es) de sustentação das políticas idealizadas pelo
seu plano de governo: Educação, Energia, Estrada e Emprego. Eu acho que essa
escolha dos 4Es sempre foi programático para ele, tanto em Cuiabá, como prefeito,
quanto no estado, como governador. Por essa escolha estratégica, a gente já percebe
que tinha forte ideologia de atingir mesmo o cidadão. [...] Então, eu percebo que era
assim: o que a ideologia impactou? No compromisso de escolher melhor as políticas
e escolher que elas fossem melhor executadas, com mais resultados por conta dessa
sua visão de atingir diretamente e positivamente o maior número de pessoas
possíveis(Valter Albano – entrevistado).
Olha, eu acho que o Dante tinha algumas coisas assim que ele considerava e não é
aquela coisa só do discurso, era uma coisa que hoje em dia a gente não encontra nos
políticos, né. Ele acreditava mesmo que ele podia ser um instrumento pra trazer a
igualdade, pra combater as injustiças, pra permitir que toda a população pudesse ter
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uma qualidade de vida melhor e que não fosse aquela sociedade que beneficiava
alguns em detrimento dos outros (Thelma de Oliveira– entrevistada).

Pela manifestação dos entrevistados percebe-se que, quando Dante pensava as
políticas públicas, preocupava-se em estender benefícios que, em outros governos, eram
restritos a uma minoria privilegiada. Ele dava atenção especial a algumas áreas estratégicas,
tais como educação, saúde, energia e emprego.
Ao tomar posse em maio de 1986, Dante de Oliveira enfatizou a necessidade de
cumprir as metas difundidas na campanha. Para Cuiabá destacou a preocupação de levar o
atendimento de saúde nos bairros, a exemplo do Planalto, CPA, Coxipó e Verdão, bem como
prover o acesso dos bairros a áreas centrais da cidade, com a proposta de execução das obras
na Avenida dos Trabalhadores (hoje Dante de Oliveira),Avenida Miguel Sutil Ponte Sergio
Mota que liga Várzea Grande a Cuiabá:
Na questão da saúde, ele fez atrás do Pronto-Socorro o único hospital público de
Cuiabá, que é o Hospital Municipal. Ele faz o Centro de Zoonoses, que não havia.
Ele faz as primeiras policlínicas de Cuiabá, que foi a do Planalto, do Coxipó, do
Verdão, do CPA, Enfim... Ele fez uma revolução nessa área da saúde. A saúde com
ele funcionou e muito bem. Ele faz os primeiros conselhos tutelares nos bairros da
capital. Ele faz a canalização do córrego do Barbado, faz a canalização do córrego
Mané Pinto. Dante era esculhambado pela imprensa por ter feito a Avenida Miguel
Sutil, Avenida dos Trabalhadores. As pessoas achavam a obra suntuosa demais e
que não precisava que aquilo era pra gastar dinheiro. Se você pegar os jornais da
época, eles esculhambavam o Dante. E pensa na Cuiabá de hoje, sem essas artérias
aí ligando os bairros ao centro (Antero Paes de Barros – entrevistado).

Dante de Oliveira procurava ouvir a opinião dos moradores dos bairros, para tomar as
decisões políticas:
Isso não foi uma coisa assim de que nós vamos fazer um plano de governo e depois
virou moda e todo mundo ia, mas foi o primeiro a dizer: “– Vamos lá naquele bairro
pra ouvir o que a população realmente necessita, porque nós precisamos trabalhar
pra que ela melhore a sua qualidade de vida, porque você não pode querer um
governo que beneficie determinados setores e outros não.” Então, eu acho que essa
influência começou ali, quando ele foi pra dentro da comunidade e ali ele teve a
oportunidade de ouvir, e eu acho que foi o maior exercício de um poder coletivo que
se pode ter ideia (Thelma de Oliveira – entrevistada).

Dante procurava dessa maneira socializar de forma mais abrangente possível, a
participação das pessoas e dos segmentos sociais na elaboração dos planos e nas decisões de
governo. Possivelmente, esta postura de Dante de Oliveira vem contrapor com o
autoritarismo que conviveu na

juventude. Vivênciar uma clima político de intenso

autoritarismo pode ter contribuído para ele adotasse na execução das políticas públicas uma
postura mais democrática que possibilitasse à população refletir a respeito de seus diretos
humanos e sociais. Por outro lado, Dante de Oliveira tentava estabelecer interlocução com os
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moradores de Cuiabá desde sua primeira campanha para o executivo municipal, quando se
candidatou a prefeito:
Aquele momento inaugurava uma nova fase da política nacional depois da ditadura,
porque antes os prefeitos eram nomeados pelos governadores e, naquela época, eram
dois candidatos absolutamente diferentes: o Dante, que vinha com todo esse
idealismo, com essa coisa revolucionária, e, do outro lado, um candidato que
representava o tradicional, o conservadorismo, que era o Gabriel Novis Neves, exreitor da Universidade Federal de Mato Grosso. Já na elaboração das suas propostas
de governo e na campanha eleitoral, o Dante já deu essa demonstração no momento
em que ele foi ouvir a população para elaborar o seu programa de governo em 1985
de forma democrática (Thelma de Oliveira – entrevistada).

Quando apresenta à sociedade cuiabana propostas que, de certa forma, possibilitariam
ressignificar historicamente, a prática política, aponta para a organização e inserção d e um
maior número de pessoas nas tomadas de decisão. Assim, inaugurando novas ideias
democráticas, uma vez que:
Todo conceito de democracia está indissoluvelmente unido a conflitos ideológicos,
utopias e lutas políticas entre os que defendem e disputam diferentes interpretações.
Certo modelo de democracia pode oferecer um marco institucional necessário para
uma série de práticas emancipatórias que ampliam e aprofundam as possibilidades
de liberdade, justiça e igualdade das grandes maiorias (GENTILI, 1998, p. 45).

Deste modo, Dante inaugura uma nova forma de fazer política em Cuiabá conforme
texto abaixo:
Depois de 21 anos de arbítrio, Cuiabá volta a realizar eleições para eleger o seu
primeiro prefeito, prova de que as mudanças de fato começaram. O regime
democrático que conquistamos no país possibilitará, num processo natural, a
transformação de todos os aspectos da vida nacional, inclusive aqueles de natureza
econômico-social responsáveis pela pauperização da maioria dos brasileiros, herança
macabra da ditadura (OLIVEIRA, 1985, p. 1).

A pauperização da maioria dos brasileiros, que se refere Oliveira (1985), tem estreita
ligação com a dominação econômica e cultural imposta por uma classe que domina, sobre a
outra que é subjugada conforme argumentos de Marx e Engels (2002, p. 48):
Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os
pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material
dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. A
classe que dispõe dos meios da produção material dispõe também dos meios da
produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles ao quais são negados
os meios de produção intelectual está submetido também à classe dominante. Os
pensamentos dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações
materiais dominantes consideradas sob a forma de ideias, portanto a expressão das
relações que fazem de uma classe a classe dominante; em outras palavras, são as
ideias de sua dominação. (MARX E ENGELS 2002, p. 48):

Nas propostas para eleição à prefeitura de Cuiabá fica estabelecida a primeira linha
norteadora – a democratização do poder – com o fortalecimento da participação popular na
futura administração, como, a espinha dorsal da administração será a gestão democrática.

90

Assim procurou ouvir as sugestões da população na formulação o seu plano de
governo:
Toda a campanha do Dante, que nós trabalhamos, foi feita em cima da construção de
um plano de governo; as diversas áreas, né, trabalhando integradas, formularam as
prioridades do que viria a ser o futuro governo municipal dele. Nós fazíamos reunião
nos bairros, discutíamos com a população dos bairros e levantávamos as
necessidades e as demandas que existiam nos bairros em relação à saúde, à
educação, à urbanização, enfim os problemas ali, daqueles bairros de periferia, e a
gente já tinha uma militância nesses bairros prévia né, tanto eu quanto o próprio
Dante. O Dante apoiou muito os movimentos, os conselhos, os sem teto (Júlio
Müller – entrevistado).

Para atingir tais objetivos, o plano de governo (OLIVEIRA, 1985) lançava ao debate
as seguintes propostas:
 Apoio e incentivo, sem paternalismo, a todas as formas de organização do povo
(sindicatos urbanos e rurais, associações profissionais, associações estudantis e outras).
 Estímulo à criação de conselhos específicos em cada área de atividade, para incorporar a
participação da comunidade (Conselho de Meio Ambiente, de Cultura, de Transporte,
Educação etc.).
 Participação de representantes da prefeitura em todas as assembleias de moradores; a
futura administração só realizará obras, em qualquer bairro, após consultar e debater todos
os seus aspectos.
 Na área administrativa, a prefeitura vai agilizar e desburocratizar suas ações,
descentralizando suas decisões através da criação de administrações regionais nos distritos
do Coxipó e da Guia e nas regiões mais populosas, como a Grande Morada da Serra
(CPA).
 Apoio às atividades e iniciativas da Câmara Municipal e ao trabalho dos vereadores,
estimulando cada vez mais sua participação em todas as decisões.
Outra proposta considerada pioneira foi a descentralização das instâncias de decisões
executivas, via instalação de Unidades Regionais de Administração, na expectativa de que
essas regionais resolvessem com mais agilidade os problemas; que os líderes, em contato
direto com a população, pudessem colaborar com a fiscalização e acompanhar com maior
empenho as atividades da prefeitura nos bairros e nos distritos.
Quando Dante de Oliveira tomou posse na prefeitura de Cuiabá em 1986, sabia dos
desafios de governar a cidade rompendo com modelos tradicionais já legitimados por seus
antecessores, que centralizavam serviços e obras no centro da cidade. Assim, ele tentou
expandir as políticas públicas para os bairros da capital. Para diagnosticar a situação das
crianças que estavam fora da escola, ele solicitou o apoio do Exército para promover o censo
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escolar, visitando as casas das famílias. Foi, ainda, o primeiro prefeito que se preocupou em
levar a rede de esgoto aos bairros:
Mesmo em conjunturas adversas, ele defendia esses princípios: combater as
desigualdades, na busca de justiça social, e distribuição de renda. Eu acho que isso
que foi introduzido em tudo o que ele elaborou: “– Vamos trabalhar a saúde, mas
que ela seja para todos; vamos trabalhar a educação, mas que ela seja para todos,
especialmente para aqueles mais pobres e que mais necessitam. O que nós vamos
fazer para que a pessoa possa ter uma melhoria de vida? Vamos trabalhar programas
de distribuição de renda, geração de renda e dar oportunidade de trabalho para as
pessoas ter sua renda.”(Thelma de Oliveira– entrevistada).

Em maio de 1986, convidado pelo então presidente José Sarney, assumiu o Ministério
da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD), do qual saiu um ano e meio depois, por
apoiar a redução do mandato presidencial para quatro anos (eram cinco na época). Dante,
então, reassumiu o mandato de prefeito de Cuiabá.
Em outubro de 1992, foi eleito novamente prefeito de Cuiabá. Em maio de 1994,
disputou o governo do estado, apoiado por ampla aliança, tendo sido empossado em janeiro
de 1995. Em outubro de 1998, disputou com sucesso a reeleição. Entretanto, perdeu a eleição
para o Senado em 2002.
2.2.1 O Deputado Federal da Emenda das “Diretas Já”

Esta seção analisa as referências documentais que destacam o maior feito do deputado
federal Dante de Oliveira, que se tornou conhecido nacionalmente pela apresentação do
projeto de emenda constitucional que leva o seu nome. Nessa direção, procura-se identificar
as pistas da atuação de Dante e de seu protagonismo no processo de redemocratização do país
nos anos de 1980. De acordo com Moreira (2001),
No Brasil, a última eleição direta para a presidência da República havia sido a de 3
de outubro de 1960, quando foi eleito Jânio Quadros. Com a promulgação, pelo
regime de 1964, do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, e como
definido em seu artigo 9º, o presidente e vice-presidente da República passaram a
ser eleitos por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão
pública e votação nominal, com o povo brasileiro perdendo o direito de escolher seu
presidente através do voto direto.

Em pronunciamento na Seção de 25 de março de 1983 no Congresso Nacional, o
jovem deputado mato-grossense Dante de Oliveira assim resumia a sua proposta de emenda
constitucional (KRAMER, 2012, p. 124-125):
Conveniência da realização de eleições diretas para a Presidência da República,
objeto de proposta de emenda constitucional, de sua autoria, para a qual espera o
apoio do PMDB, que, a seu ver, deve levar a ideia às ruas em campanha de
mobilização nacional.
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O SR. DANTE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos últimos meses
a imprensa tem dado destaque especial ao tema da sucessão presidencial.
Digo mais: não é assunto apenas dos veículos de comunicação, mas de todo o povo
brasileiro.
O país, na situação em que se encontra, de grave crise econômico-social, suscita no
seio do povo brasileiro a esperança de mudança. E não há melhor oportunidade de
complementar o processo de mudança, que teve seu início com as eleições dos
governadores, do que a eleição maior do presidente da República, que representaria
na prática a grande virada.
Esse, tenho certeza, é o sentimento do povo brasileiro. Para ele, o momento dessa
discussão é sempre mais que oportuno, pois o que mais o preocupa é encontrar uma
saída para resolver seus graves problemas, até de sobrevivência.
O povo não está preocupado em resolver a crise do governo, mas de resolver a crise
do país, para que tenham um governo democrático, de forte caráter popular, que
garanta a sua participação.
Foi dentro dessa visão, e acreditando que ela representa a única saída política para o
momento e que resguarda o interesse popular, que apresentei emenda constitucional
restabelecendo a eleição direta para presidente da República.
Com a mesma intenção e acreditando que o PMDB nacional não poderia ficar
parado vendo a banda das eleições indiretas passar, com muita honra, juntamente
com os companheiros Domingos Leonelli, Roberto Freire, Flávio Bierrenbach, Ibsen
Pinheiro e Carlos Mosconi, encaminhamos um documento à Direção Nacional
solicitando uma campanha pelas diretas.
Mas, no nosso entender, a grande tarefa hoje é de colocar nas ruas do país a
campanha. É aumentar ainda mais e fortalecer o sentimento nacional, organizando-a
em todos os níveis.
Falar de nomes neste momento é extremamente prematuro, inoportuno e
divisionista.
Esta campanha traz em seu conteúdo o grande germe da unidade. Ela traz coesão a
todo o PMDB, os outros partidos de oposição, e até setores do governo, entidades
populares, enfim é a bandeira branca da paz, da união e da salvação nacional.
Portanto, a enorme tarefa atual é consolidá-la no seio da sociedade.
O lançamento de candidatos provocaria uma luta intestina nas oposições, que traria
consequentemente enormes dificuldades e talvez até paralisaria o encaminhamento
da causa.
Invoco neste momento todos os oposicionistas, todos aqueles que desejam tirar este
país rico, poderoso e portentoso da humilhante posição em que se encontra, qual
seja, de joelhos ao capital financeiro internacional.
E o que está em jogo é a soberania da nação, que deve ser intocável e livre de
ameaças.
Para garantia de um programa de salvação da pátria, só um governo eleito
soberanamente pelo povo brasileiro.
Encerro transcrevendo a frase do nosso presidente do partido:
“A defesa das eleições diretas é uma questão de princípios. Entender-se que se
podem fazer arranjos numa questão dessas significa que não se está sendo coerente.
Não se pode tratar das coisas de interesse do país como se fossem um hímen
complacente.” (KRAMER, 2012, p. 124-125):

Com esse pronunciamento (Figura 24), Dante de Oliveira consagra-se não somente o
autor da Emenda das Diretas, mas o sujeito da ideia inicial da grande mobilização do país em
torno da retomada do processo democrático, Em sua concepção, essa estratégia poderia
alavancar a grande virada no Brasil, que enfrentava não somente uma crise de ordem política
como também econômica e social.
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Figura 24 - Dante de Oliveira no Congresso Nacional

Fonte: Acervo da Câmara Federal.

A década de 1980 propiciava a ampliação do debate em torno da redemocratização do
Brasil. Portanto, fazia sentido a preocupação de Dante de Oliveira com a difusão de sua
emenda, na qual propunha o fim do Colégio Eleitoral e o retorno das eleições diretas para
presidente e vice-presidente para as eleições seguintes, previstas para 1985, uma vez que este
era também o desejo dos movimentos e partidos políticos em geral (Figura 25):
O tema das eleições diretas para presidente era uma tese do MR-8, que também se
discutia no MDB e em outros partidos da esquerda, mas que as pessoas não
acreditavam que podia ser viável naquele contexto. Daí, foi Dante que materializou
esta ideia, apresentando a proposta da Emenda Constitucional nº 5 (Thelma de
Oliveira – entrevistada).
Figura 25 - Comício das Diretas Já, com participação de Luiz Inácio da Silva (PT)

Fonte: Arquivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores (CUT).

94

Outros países da América Latina, como Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai,
atravessavam experiência semelhante à do Brasil. Nesse contexto, a conjuntura mundial não
fugia das discussões em Mato Grosso, inclusive porque o estado ocupa uma posição
geográfica estratégica, estando localizado em Cuiabá o marco do centro geodésico da
América do Sul:
Tanto no MR-8 quanto no MDB a gente fazia muitas discussões de conjuntura
política e da necessidade da redemocratização nacional e internacional. Você
acabava acompanhando o que acontecia nos outros países do continente latinoamericano. A maioria dos países vivia debaixo de ditadura. Era muito unificado:
Argentina Chile, Uruguai, todos, praticamente; e as discussões aconteciam muito
nesse sentido e, claro, também se isso acontecesse no Brasil, pela posição estratégica
que o Brasil ocupa na América do Sul, isso teria uma repercussão nos outros
países(Thelma de Oliveira – entrevistada).

O processo de redemocratização no Brasil, conforme imposição dos militares dar-se-ia
de forma lenta e gradual. Pádua (2013) nos adverte para o fato de que todas as conquistas
democráticas se deram em clima de muita luta das instituições e de organização do povo
brasileiro, uma vez que a abertura política não era uma meta dos governantes da ditadura, mas
uma imposição da sociedade. O projeto de abertura proposto pelos militares era
marcadamente conservador e autoritário, já que se tinha como objetivo atenuar o desgaste dos
anos de repressão recuperando parte da legitimidade e da credibilidade perdida junto à
sociedade civil.
Segundo Luna e Klein (2007), ao assumir o governo, o presidente Ernesto Geisel, que
pertencia ao grupo moderado, antes liderado por Castelo Branco, comprometia-se a devolver
o governo aos civis. Entretanto, a solução democrática estaria ligada a três desdobramentos
básicos: a crescente onda de corrupção da oficialidade no governo, a forte desigualdade
hierárquica, com seus ingredientes de poder e prestígio, e a forte desigualdade salarial entre os
oficiais inferiores empregados nos organismos civis e militares.
Concomitantemente, o governo norte-americano dava sinais de mudanças, reduzindo o
apoio aos regimes militares de países da América Latina. Tal mudança se evidencia no
governo de Jimmy Carter no ano de 1976, devida a uma série de acontecimentos, tais como a
guerra do Vietnã, o escândalo na administração do presidente Nixon, a ideologia da Guerra
Fria que vinha sendo contestada por setores da sociedade norte-americana. Naquele momento,
os líderes de Washington não estavam dispostos a respaldar ou tolerar os regimes militares
que nas décadas precedentes haviam sido constituídos com o seu apoio em toda a América
Latina.
Kinzo (2001) considera longo o processo de transição democrática no Brasil, uma vez
que este perdurou onze anos. Mesmo assim, foram necessários mais cinco anos para que o
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presidente da República fosse eleito pelo voto popular. Para esse autor, a primeira etapa da
transição democrática corresponde ao período de 1974 a 1982, quando a dinâmica da
transição estava sob total controle dos militares.
O modelo econômico promovido pelo regime militar reproduzia uma ambiciosa
política de substituição de bens de capital e matérias-primas, sustentado por investimentos do
setor público e empréstimos estrangeiros. O crescimento acelerado do país propiciou melhor
padrão de renda para a classe média e maior participação da população no mercado de
trabalho. Esses resultados deram ao governo relativa popularidade, apesar da feroz censura e
repressão e da constante violação dos direitos individuais (LUNA; KLEIN, 2007).
Para Kinzo (2001), essa situação, entretanto, fez com que o Brasil e os brasileiros se
tornassem reféns do capital financeiro internacional, aprofundando a dívida externa. Além
disso, o país também alimentava uma forte crise política, que perpassava as instituições
políticas e outras áreas fundamentais para a cidadania brasileira. Era visível o declínio na
saúde, educação e agricultura:
O país tinha um dos setores rurais mais pobres da América Latina e sua economia,
ainda que grande, permanecia fechada. Suas exportações consistiam
primordialmente em matérias-primas não processadas e suas indústrias, ainda que
importantes, trabalhavam somente para o mercado interno (LUNA; KLEIN, 2007, p.
13).

Mesmo com as repercussões da crise mundial de 1974, quando havia claros sinais de
que o “milagre” não surtia mais efeito, o governo militar permanecia trilhando o mesmo
percurso. Diferentemente do Chile, onde o governo militar provocou uma mudança
significativa no modelo econômico, no Brasil os militares não inovaram em matéria de
política, à exceção dos três primeiros anos de governo, quando todos os esforços foram
canalizados para conter as altas taxas de inflação e estabilizar a economia.
Na opinião de Moreira (2001):
A ideia do retorno imediato de eleições diretas para presidente da República
começou a tomar força quando, em 1982, o governo Figueiredo restabeleceu —
dentro da perspectiva de abertura política “lenta e gradual” que se desenvolvia desde
o governo anterior — as eleições diretas para os governos estaduais. Essa medida
contribuiu para o crescimento da força política dos partidos de oposição — Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido dos Trabalhadores (PT),
Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
(MOREIRA, 2001)

As primeiras eleições diretas após o golpe militar aconteceram em 15 de novembro de
1982 e envolveram cerca de sessenta milhões de eleitores. O eleitor podia escolher ocupantes
para seis cargos: governador, senador (uma vaga), deputado federal, deputado estadual,
prefeito e vereador. Nesse pleito valeu o “voto vinculado”: o eleitor teria de escolher
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candidatos de um mesmo partido para todos os cargos em disputa sob pena de anular seu voto.
No cômputo geral, os resultados auferidos pelo governo (PDS) foram similares aos quatro
partidos de oposição (PMDB, PDT, PTB, PT) e esse equilíbrio influiu na composição do
Colégio Eleitoral em 1985.
A segunda etapa, considerada o auge da movimentação popular, inclusive com a
campanha das Diretas Já (Figura 26),corresponde ao período de 1983-1985. Essa fase da
transição, mesmo com todos os percalços, pode ter inaugurado novos tempos no cenário
político nacional, cujo episódio mais importante foi a discussão sobre a sucessão presidencial,
[...] a qual deve ser analisada como uma peça em dois atos: O primeiro seria a
tentativa do PMDB, em 1984, de mudar as regras das eleições presidenciais,
propondo uma emenda constitucional que restabelecesse o voto direto. Com o
objetivo de obter apoio popular para aprovação da emenda, os partidos de oposição
partiram para a mobilização da população. O resultado da campanha das Diretas Já
foi uma impressionante mobilização popular com milhões de pessoas participando
de comícios em todo o país (KINZO, 2001, p. 3).
Figura 26 - Passeata da campanha pelas Diretas Já

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

O editor-chefe da “Revista do Clube de Engenharia”, Matheus Schnaide, conclamava
a categoria para participar, em todo o país, da movimentação pelas eleições diretas,
argumentando que a decisão em apoiar a campanha das “Diretas Já“ fundamentava-se na
necessidade de se promover urgentes transformações no país, principalmente na questão da
dívida externa (SCHNAIDE, 1984).
Nesse contexto, o Clube de Engenharia promoveu a primeira grande eleição simulada
para a presidência, saindo vencedor Leonel Brizola. O movimento empolgou o Rio de Janeiro
durante três dias. Além do simulado, o Clube promovia debates com a participação de
políticos de expressão nacional e intelectuais e a “Revista do Clube de Engenharia” publicava
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as frases mais significativas dos oradores que se manifestavam contrários à continuidade do
Colégio Eleitoral:
O Colégio Eleitoral foi criado apenas para homologar as candidaturas presidenciais
impostas pelos vencedores do golpe de 1964. Roraima, com 37 mil eleitores, e o
Estado de São Paulo, com 351 vezes este número de eleitores, têm a mesma força de
votos no Colégio Eleitoral, numa fragrante violação da Constituição, que determina
o sistema representativo (José Frejat, deputado federal pelo PDT, Rio de Janeiro,
1984).
O Brasil possui um dos maiores eleitorados do mundo e não é possível entregar a
tarefa de eleger o Presidente da República a apenas 900 pessoas escolhidas por meio
de casuísmo de toda espécie (Darcy Ribeiro, vice-governador, Rio de Janeiro, 1984).

Os temas debatidos no Clube repercutiam a preocupação com a crise nacional. Com
essas iniciativas, os engenheiros, além de manifestaram apoio às eleições diretas, davam
continuidade à discussão política Pró-Engenharia e Tecnologia Nacional, que envolvia outros
profissionais, tais como agrônomos, arquitetos, químicos e geólogos (Figura 27).
Figura 27 - Capa da Revista do Clube de Engenharia (1984)

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira. Ilustrações: Mendes Sá e
Marcelo.

O empenho em preservar a tecnologia nacional e redemocratizar o país denotava o
nível de engajamento da categoria dos engenheiros, da qual fazia parte Dante de Oliveira, o
que, possivelmente, seria reflexo do processo de envolvimento com as causas nacionais a
partir da convivência acadêmica.
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No início de abril de 1984, com a crescente divulgação da Marcha a Brasília proposta
pela campanha das Diretas Já (Figura 28), os militares limitaram o acesso à capital do país e
proibiram manifestações em qualquer recinto, ainda que fechado. Tais medidas entraram em
vigor no período de 20 a 30 de abril, “sendo responsável por sua execução o general Newton
Araújo de Oliveira e Cruz, comandante militar do Planalto. Além disso, previa-se a censura às
rádios e TVs para impedir a transmissão da votação no Congresso” (MOREIRA, 2001).
Figura 28 - Dante de Oliveira na campanha para aprovação da emenda das Diretas Já

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

Mesmo com a adoção pelo governo militar de medidas coercitivas, a votação da
emenda Dante de Oliveira foi uma das mais movimentadas sessões do Congresso Nacional,
com a participação de populares, artistas, intelectuais e políticos nas galerias populares que
acompanhavam o processo de votação. Na opinião de Dante de Oliveira,
Nos debates, nas universidades, nos bairros e mesmo em comícios e grandes
eventos, a resposta da população era muito forte quando se falava em elegermos o
presidente da República. Aquilo me marcava, era algo que tocava as pessoas
(LEONELLI; OLIVEIRA, 2004, p. 78).

Para eliminar o dispositivo constitucional que criara o Colégio Eleitoral, era necessário
garantir o apoio de dois terços dos votos dos congressistas à emenda Dante de Oliveira, o que
significava receber 320 votos de um total de 479 congressistas. No entanto, a Câmara dos
Deputados rejeitou a emenda. Segundo Moreira (2001), “a proposta foi derrotada em 25 de
abril, por não ter atingido o quórum para que fosse enviada à apreciação do Senado.
Contaram-se 298 votos a favor, 65 contra e três abstenções e deixaram de comparecer à
sessão 112 deputados”.
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Em pronunciamento na Sessão de 16 de agosto de 1984, Dante de Oliveira conclama
os setores democráticos e populares a lutarem para que a campanha do governador Tancredo
Neves tenha caráter popular. Ele defendia a continuidade do processo e deu total apoio à
Emenda Theodoro Mendes, afirmando que estaria disposto a votar em quantas emendas
estivessem tramitando no Congresso Nacional com o objetivo de restabelecer eleições diretas
para presidente da República. Essa disposição para a luta democrática fez com que Dante de
Oliveira se tornasse respeitado tanto por correligionários quanto por oponentes:
Quando a emenda das Diretas não foi aprovada. Dante não se perdeu. Teve a
sabedoria de ir para o Colégio Eleitoral. Ele, que era o “Homem das Diretas”. O PT,
numa aliança com o malufismo, fez várias alianças com o malufismo lá atrás, fica
contra e cria o grupo Só Diretas contra a ir ao Colégio Eleitoral. Eles assediaram
muito o Dante de Oliveira, porque o “Homem das Diretas” tinha que ficar na Só
Diretas. O Dante não se deixa levar pela vaidade. Ele faz política e permanece com o
povo na rua, na luta por Tancredo e isso culminou com essa redemocratização do
Brasil. Então, a grandiosidade do Dante de Oliveira é... Eu costumo dizer que ele é,
sem dúvida, o maior político da minha geração. Eu não vou ver, meus filhos não vão
ver e dificilmente Mato Grosso vai ter um político à altura de Dante de Oliveira
(Antero Paes de Barros – entrevistado).
Então, essa emenda das Diretas Já ajudou a derrubar a ditadura, né? Ela tem um
efeito histórico incomensurável. Mas é um marco, sem dúvida nenhuma, muito
importante e que está escrito na história do Brasil. É o fim do período que nós
vivemos da ditadura militar, período que o Brasil está pagando muito caro, já pagou
e está pagando muito caro por ele. Esse nível de despolitização que nós estamos no
país hoje, nós vivemos muito na ditadura. Hoje, nosso país virou um país em que a
multidão sai para as ruas sem saber o que quer e o que fazer. (Carlos Bezerra –
entrevistado)
Dante foi o grande político mato-grossense que tornou Mato Grosso conhecido fora
daqui. O estado tinha o potencial mas não era conhecido. Antes, a visão do estado
era distorcida. Foi Dante que divulgou o potencial de Mato Grosso fora do estado e
até no exterior. Nós tínhamos o potencial, mas não era reconhecido. A visão que
havia do estado era muito distorcida. Hoje se o estado é campeão da produção de
grãos. Acho que o começo de tudo isto tem que se creditado a Dante de Oliveira, é
dele este mérito. Sua luta democrática foi um exemplo para os políticos brasileiros.
Temos sempre que respeitar. Mesmo não sendo do mesmo partido, consegui apoio
do seu governo nos programas sociais que desenvolvemos em Arenápolis, quando
estava à frente da prefeitura de lá. Por mais esta razão, sempre vou respeitar o Dante
de Oliveira (Natanael Barros do Nascimento– entrevistado).
Na verdade, em todo lugar em que a gente vai no país, Dante é reconhecido como o
autor da Emenda das Diretas Já. Eu acho que a grande contribuição de Dante para a
política nacional foi a reconstrução da democracia. Ele mostrou para a sociedade,
que até então era extremamente conservadora, extremamente voltada para a direita,
que havia um novo momento, um novo caminho a percorrer com ideais
democráticos e com ideais de participação popular, de conscientização e de
formação de cidadania. Isso foi fundamental na época como tudo aconteceu.
A grande contribuição é a construção da democracia, mais precisamente da
redemocratização, me parece o termo mais adequado. Porque o ser político 24 horas
como ele era, um homem já de práticas e atitudes de filosofia e práticas
absolutamente republicanas. Só pensava no estado. Fazendo o bem para a sociedade.
Não tinha interesse empreendedor, nada com a vida privada. Seu interesse era com a
base científica e ideológica que ele tinha. Sempre enxergou antes de muitos outros,
quanto aos grandes temas de importância nacional a serem debatidos, naqueles
momentos históricos. Por isso, ele era reconhecido pelas grandes lideranças
nacionais, a exemplo de Ulisses Guimarães, Mário Covas, Teotônio Vilela e tantos
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outros. Em cada região desse país, ele tinha um grande líder nacional que era seu
admirador, porque era capaz de antever qual era a temática mais importante para
aquele momento histórico e assim foi na redemocratização do país, o grande tema
das Diretas Já (Valter Albano– entrevistado).

A terceira etapa (1985 a 1990) considerada por Kinzo (2001) corresponde ao período
da sucessão presidencial, quando, em regime de votação indireta, foram eleitos Tancredo
Neves e José Sarney, presidente e vice-presidente da República, respectivamente. Com o
falecimento de Tancredo, assume José Sarney em 15 de janeiro de 1985. Esse período
também foi marcado pela instalação da assembleia Nacional Constituinte, para elaboração de
uma nova constituição, que seria aprovada em 1988.

2.3 A luta pela Reforma Agrária

Dentre as questões que marcaram a trajetória política de Dante de Oliveira, o estudo
destaca o seu envolvimento e adesão à luta pela terra e pelos trabalhadores do campo. Uma
das perguntas que surge no decorrer da pesquisa é: Como um rapaz de classe média, morador
no centro da cidade, em sua militância e atuação conseguia mediar e levar as bandeiras de
uma classe a que não pertencia?
As respostas a essa indagação se encontram no relato de Dante de Oliveira sobre o
início de sua carreira política no estado de Mato Grosso e seu encontro com a Pastoral da
Terra: “Eu tinha uma posição política que defendia a classe trabalhadora do ponto de vista
ideológico, do ponto de vista do programa, do ponto de vista de panfletos, em tudo que eu
levava para as ruas, mas a classe trabalhadora não a conhecia” (MIRANDA, 2013, p.
142).Dante ressalta que, naquele estágio, a classe trabalhadora não tinha motivo para
depositar nele qualquer voto de confiança, pois não era conhecido. Ele começava a trabalhar
nos bairros e também a se engajar na Pastoral da Terra: “Tinha um grupo muito bom, uma
grande parte deles oriunda também da esquerda, alguns até refugiados para Mato Grosso. Nós
começamos a formar um núcleo para trabalhar junto aos trabalhadores rurais” (MIRANDA,
2013, p. 142).
Assim, o estudo assinala que a convivência na Pastoral da Terra e com líderes
religiosos do Vale do Araguaia pode ter influenciado a atuação política de Dante de Oliveira,
levando a bandeira dos trabalhadores do campo:
Quem salvou a eleição do Dante foi uma região de Mato Grosso que tem poucos
votos, que é a região do Araguaia. Ele tinha um grande amigo aí e tinha uma ligação
ideológica com a igreja da Prelazia da corrente popular, que eram as pessoas ligadas
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a dom Pedro Maria Casaldáliga, que sempre foi muito amigo do Dante e sempre
apoiou esse pensamento na política de Mato Grosso (Antero Paes de Barros –
entrevistado).

Se, na cidade, não encontrou ressonância para o início de sua carreira política, no
campo Dante afirmou a sua ideologia com os ensinamentos de dom Pedro Maria Casaldáliga
(Figura 31). Embora compreendendo que a reforma agrária seria uma forma de também
humanizar a vida na cidade, ela somente poderia partir da terra e das organizações de base do
campo e de quem ali cultivava a sua sobrevivência:
Já não basta somente a “aliança camponês-operário”, mas o bloco irmão-popular
campo-cidade.A grande classe popular, politizada, organizada, com militante. A
democracia do povo, que é a única e verdadeira democracia. Devagarinho, com
muito realismo e com maior esperança, um dia será; vai sendo. Em ritmo de enxada,
em ritmo de máquina, em ritmo de povo. E no surpreendente ritmo gratuito do Reino
de Deus (CASALDÁLIGA, 1988, p.66-67).
Figura 29 - Dante de Oliveira com trabalhadores do campo do município de Ribeirão
Cascalheira,região do Vale do Araguaia, em 1979 (deputado estadual)

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

A luta pela terra também passava pela necessidade e pelo direito de a população
urbana estabelecer uma moradia digna, princípios que construiu na convivência com a
Pastoral da Terra e com o Conselho Indigenista Missionário (CIMI)38, que influenciaram,
sensivelmente, sua atuação política:
Dante tinha uma ligação muito forte com a Pastoral da Terra e com o CIMI. Isto
influenciava no aspecto de querer fazer o bem, não só na questão dos loteamentos
urbanos. Naquela época, eles faziam os loteamentos isolados, sem a menor
infraestrutura. Na verdade, queriam jogar as pessoas muito longe da cidade, até 20
quilômetros, sem estrutura, sem nada. Os lotes das famílias ricas de Cuiabá, muito
extensos, não eram utilizados, não serviam para nada, ficavam ociosos em virtude da
especulação imobiliária (Thelma de Oliveira – entrevistada).
38

O CIMI é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), que, em sua
atuação missionária, conferiu um novo sentido ao trabalho da igreja católica junto aos povos indígenas.
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Ao longo da pesquisa se destaca a matriz identitária da carreira política de Dante de
Oliveira, que foi a sua luta constante e obstinada pela reforma agrária. Em carta aberta a
Tancredo Neves, o então deputado federal Dante de Oliveira pleiteava que o candidato à
presidência da República enfrentasse com coragem e patriotismo o grave problema fundiário
que assolava Mato Grosso e todo o país, alertando-o para a situação indigna em que se
encontravam milhares de posseiros e pequenos proprietários de terras:
Nós, mato-grossenses, nascidos nesta terra e vindos de todos os rincões deste país
para aqui forjar o desenvolvimento deste grande e rico estado, acompanhamos de
perto esta campanha para levá-lo à presidência da República.Com o mesmo ardor
que lotamos a Praça Alencastro na memorável tarde-noite do dia 21 de fevereiro, na
campanha das Diretas Já, acreditamos que a sua vitória há de ser a continuação desta
luta, até conquistar as mudanças sociais, políticas e econômicas que aquele
movimento trazia em seu bojo (OLIVEIRA, 1984, p. 2).

Nessa carta, Dante ressalta a necessidade de se superar os graves problemas que o país
atravessava, apresentando um elenco de temas ao candidato à presidência:
Que sua vitória assegure a Constituinte e as Diretas;
Sua herança é uma soberania ultrajada e rasgada pelo FMI;
Coragem e patriotismo nos problemas fundiários;
Apoie os garimpeiros e combata a ação multinacional;
A demarcação das terras indígenas trará paz a todos;
Um plano de defesa para o nosso Pantanal;
Fixe uma política agrícola que garanta os produtores;
Aquisição da casa própria não pode ser uma tortura.
Adote um plano de recuperação dos salários (OLIVEIRA, 1984, p.3).

Dante afirmava, ainda, que a população esperava do futuro governo a definição de
uma política agrária que não contemplasse somente a questão dos títulos da terra, mas,
principalmente, abrisse condições de crédito e fixasse uma política de preços mínimos
condizentes com a realidade. Em suas propostas, coloca a possibilidade de estimular o
cooperativismo como forma de sobrevivência dos pequenos agricultores, além de solicitar
apoio aos garimpeiros mato-grossenses, alertando para a urgente necessidade de modificação
da lei de mineração, de modo a defender “Mato Grosso e todo o Brasil da ação destruidora
das empresas multinacionais, que levavam as riquezas e deixavam miséria, fome e
desemprego” (OLIVEIRA, 1984, p. 3).
Para dom Pedro Casaldáliga, tal qual a política, a economia e a administração, a
reforma agrária não era um problema de consciência individual, mas sim de justiça social:
“Trata-se de um problema de justiça objetiva, de direitos humanos; não depende que eu pense
ou de que minha consciência dite. É uma questão objetiva” (CASALDÁLIGA, 1988, p. 67).
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Na análise de Martins (1991), a questão da terra no Brasil tem raízes na legislação
portuguesa colonial e no regime de sesmarias então vigente em Portugal, em que o acesso à
terra dependia da concepção de pureza de sangue, do concessionário, não sendo ela acessível
para mouros, judeus e negros. “A Casa de Suplicação de Lisboa seria uma espécie de tribunal
na época e chegou a julgar casos de heranças no Brasil em que alguns dos envolvidos no
litígio eram mestiços e, portanto, sujeitos à interdição, no que se refere à
propriedade”(Martins 1991,p.76).
litígio eram mestiços e, portanto, sujeitos à interdição, no que se refere à
propriedade”(Martins 1991,p.76).
No decorrer da história brasileira, a luta pela terra revela intensa articulação e
mobilização em movimentos e ações entre campo e cidade, não se excluindo dessa
participação os partidos políticos de esquerda. Dentre estes, Grynszpan(2002) destaca o
Partido Comunista do Brasil (PCB), que, embora na ilegalidade a partir de 1947,pode ser
considerado peça central em alguns momentos dessa luta pelo direito à terra.
Grynszpan (2002) procede a uma analogia entre Canudos e o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), quando relata a chegada dos integrantes do
movimento, em 17 de abril de 1997, após dois meses de caminhada, a Brasília, que se viu
tomada por trabalhadores do campo que levavam para o cenário urbano a Marcha Nacional
por Reforma Agrária, Emprego e Justiça, cujo objetivo básico era pressionar o governo para
intensificar a implementação da reforma agrária no país. A manifestação reunia homens e
mulheres provenientes de diversas regiões brasileiras. Os camponeses se concentraram na
Praça dos Três Poderes enquanto aguardavam que representantes do movimento fossem
recebidos no Palácio do Planalto pelo então presidente da República Fernando Henrique
Cardoso. Segundo Grynszpan (2002),ao passarem pelas ruas de Brasília, os trabalhadores
recebiam manifestações de apoio e solidariedade da população, diferentemente do tratamento
dado a Canudos, arraial localizado no interior da Bahia, que
[...] foi aniquilado por tropas federais. O presidente na época era Prudente de
Moraes, sucessor do marechal Floriano Peixoto e primeiro civil a ocupar a
presidência. Visto como um antro de bárbaros e fanáticos, tendo à frente Antônio
Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro [...] Canudos foi considerado
território sedicioso e foi alvo de diversas e maciças investidas militares, até ser
finalmente destruído em outubro de 1897 (GRYNSZPAN,2002, p.117).

Grynszpan (2002) identifica como principal obstáculo ao desenvolvimento do país o
monopólio da terra pelos latifundiários. Entre os agentes de transformação estaria a classe
opositora, o campesinato:
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O latifúndio, portanto era alçado à condição de símbolo maior de
subdesenvolvimento do país. A cidade era vista como moderna e industrializada, e o
campo, por contraste, como tradicional e atrasado. Enquanto persistisse essa
situação, o país como um todo continuaria mergulhado no subdesenvolvimento, já
que sua população era predominantemente agrícola e era na área rural que vivia a
maior parte da população (GRYNSZPAN,2002, p. 129).

Martins(1991) alerta para a má distribuição de terra no Brasil, apontando que o quadro
poderá agravar-se nas próximas décadas. O Censo Agropecuário de 1975 apontava que 52%
dos estabelecimentos rurais tinham menos do que dez hectares e abrangiam apenas 2,8% da
área total. Ao mesmo tempo, 0,8% tinha mais de mil hectares e compreendiam 43% da área
total, revelando a concentração da propriedade. Esses dados mostram que o regime de
concentração da propriedade se fortaleceu em detrimento dos lavradores sem terra. Em termos
práticos, essa conjuntura propiciou a expulsão dos lavradores das terras em que trabalhavam.
A expulsão de trabalhadores que vivem e tiram da terra sua subsistência é fruto,
principalmente, da organização interna e das transformações ocorridas nas grandes fazendas,
quando milhares de hectares são convertidos em pasto ou ocupados por monocultura. Esse
quadro gera uma flutuação na população e uma migração quase que constantes, que se
desenvolvem tanto no interior do estado quanto para outros estados, à procura de emprego nas
grandes cidades:
Naquela época, na década de 1980, nós tínhamos muitos bairros em conflitos pela
ocupação das terras urbanas. O Barbado, o Santa Isabel, o Canjica, o Novo Terceiro,
eram todos bairros de ocupações. Planalto, Pedregal, assim uma série de bairros em
Cuiabá. A população estava chegando naquele processo de migração que levava as
pessoas para o norte e a região Amazônica do país e lá não dava certo. Eles
voltavam e ficavam aqui. E aqui acabavam gostando e ficando (Thelma de Oliveira
– entrevistada).

Para Martins (1991, p.38) essa forma de migração campo-cidade propicia a formação
de um “exército industrial de reserva”: quando há muitos trabalhadores para poucos
empregos, a tendência é o rebaixamento dos salários. Em São Paulo, por exemplo, no período
de 1958 a 1970, para ampliar a renda, de modo a manter o mesmo nível salarial de antes, cada
família lançava no mercado mais de um de seus membros – esposa ou um dos filhos. O
problema não era só a falta de emprego, mas os salários baixos.
Segundo Martins (1991), em 1975, do total de área plantada com lavoura, ou seja,
alimentos destinados ao consumo no campo e na cidade, 65% correspondiam aos
estabelecimentos rurais, cujo tamanho era de no máximo dez hectares (pequenos lavradores).
As grandes fazendas, com mais de mil hectares, tinham pouco mais de 3% de sua área
destinada à lavoura.
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O autor adverte ainda que o golpe civil-militar não teria sido possível sem a
participação de uma classe social tão amplamente disseminada sobre o território como a
classe dos proprietários de terras. Após o golpe de 1964, os fazendeiros e comerciantes de
médias cidades de várias regiões do país, associados ao clero local, organizaram réplicas
municipais da Marcha com Deus pela Liberdade na tentativa de fortalecer e legitimar o
regime militar já instalado.
Quando fazia parte da lista dos candidatos do MDB para a Convenção de 7 de maio de
1978,Dante de Oliveira apresentou aos convencionais de seu partido a plataforma política que
priorizava a reforma agrária e a luta pela liberdade e a democracia. Tais argumentos causaram
repercussão no cenário político e na imprensa local (OLIVEIRA.1978).
Segundo Dante,o país vivia uma crise político-econômica que refletia o esgotamento
do modelo de desenvolvimento implementado após 1964 no Brasil e, por isso, qualquer
proposta apresentada naquele momento pelos candidatos não deveria ter caráter imediatista de
promessas para o povo. Ele argumentava que, historicamente, o país não conseguiu formar
uma classe empresarial forte. Quem acelerou esse modelo de desenvolvimento foram as
empresas multinacionais, que deixam às empresas nacionais apenas a alternativa de saírem do
mercado ou se venderem a elas.
Sader(2001) salienta que o século XX foi o século do enfrentamento entre capitalismo
e socialismo,com triunfo do capitalismo. Em seu transcurso, aprofundou suas contradições
internas, projetando a hegemonia do capital especulativo sobre o produtivo, incorporando o
desemprego como um fator estrutural de seu funcionamento, elevando crescentemente a
proporção da força de trabalho na economia informal, deixando à margem do mercado
parcelas significativas da população em regiões como África, América Latina epartes
importantes da Ásia, Ao mesmo tempo. aprofundou níveis inéditos de concentração de renda,
mesmo em países de maior desenvolvimento econômico.
Segundo Altvater (2010, p. 103), o capitalismo vem provocando erosão na soberania
do Estado nacional,
[...] com a desregulamentação das relações de trabalho, a precarização e a
informalidade do trabalho em todas as regiões do mundo, a eliminação de todos que
não dispõem de patrimônio financeiro, que lhes permitam comprar benefícios
sociais (por exemplo, nos setores da saúde ou da educação) de ofertantes privados
no mercado.

Na opinião de Sader e Gentili (1995), a ditadura militar não se configurou por políticas
econômicas liberais; ao contrário, incentivou fortemente a acumulação privada, nacional e
estrangeira, apoiada em um capitalismo de Estado a serviço desses setores de mercado.
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As consequências do capitalismo preocupavam Dante de Oliveira de tal modo que ele
alertava para os efeitos nefastos do modelo econômico desenvolvimentista em Mato Grosso
na década de 1970. Naquele período, o governo incentivava a formação de grandes projetos
agropecuários, de migração e mesmo não sendo contrário a esta proposta, Dante manifestava
algumas restrições quanto ao modelo de colonização do estado..
Mediante tais ressalvas, percebe-se certo impasse ideológico manifestado por Dante
de Oliveira, mesmos defendendo a ocupação da terra pelos pequenos agricultores, ele não se
opunha ao progresso do estado, que em determinada proporção já beneficiava aos grandes
latifundiários. Adverte que, os pequenos produtores necessitavam de condições tecnológicas e
de abertura de linha de crédito para poder fixar ao campo. Colocando-se contrário à posição
do governo em não priorizar o lado social da ocupação da terra, porque havia incentivo para
os grandes grupos em detrimento do lavrador:
Diante disso tudo, a minha plataforma eleitoral não poderia deixar de ser a reforma
agrária. Mas não só ao nível quantitativo de distribuição da terra; tem que ter as
verdadeiras condições para que o lavrador se fixe no campo. Através de uma linha
de crédito, de uma política de preços mínimos para seus produtos, de créditos para
compra de equipamentos, de defensivos e condições de armazenamento
(OLIVEIRA, 1978,p.5).

Em seus depoimentos, Dante de Oliveira expressava preocupação constante com a
sobrevivência da população mais vulnerável, principalmente os trabalhadores flutuantes, os
lavradores, os migrantes, que não são inseridos no planejamento dos megaprojetos.
Para melhor elucidar a negligência com a população, torna-se necessário refletir que a
migração no Brasil se deve, primordialmente, à inconstância dos ciclos eonômicos e a uma
economia planejada independentemente das necessidades da população. Na década de 1930,
foram significativos os processos migratórios dos estados do Nordeste, assim como de Minas
Gerais para São Paulo, enquanto os paulistas iam se deslocando para o norte do Paraná, que,
no período de 1930-60, recebeu um processo migratório muito intenso. Também os estados de
Goiás, Pará e Mato Grosso passaram a ser atração para as migrações camponesas. Na década
de 1970, o Paraná deixa de ser polo atrativo das migrações e o estado de Mato Grosso ocupa
esse espaço (SCHUSSLER, 2007).
Essa ocupação acelerada afetou a sensação de pertencimento da polução cuiabana, que
se sentia minoria frente ao expressivo número de migrantes que chegaram a Cuiabá nas
últimas décadas. Nesse período, houve mudanças políticas, mantendo a hegemonia dos
grandes fazendeiros, ou detentores da representatividade ruralista e do agronegócio:
Dante foi o último político que representou, vamos dizer assim, as forças políticas
que teve a representatividade de Mato Grosso, e especificamente de Cuiabá, e o que
aconteceu? Mato Grosso, por ser uma frente de colonização muito ampla, começou a
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receber gente do país todo, principalmente gaúchos e paranaenses; nós passamos a
ser minoria. Fomos perdendo nossas características, nossa cultura e nossos espaços
políticos, entende? Porque esse pessoal começou a adquirir duas coisas importantes:
uma, o poder econômico e, depois, o poder político (Aluísio Arruda – entrevistado).

Martins (1991) relaciona as crescentes tensões sociais na Amazônia à natureza dos
movimentos populacionais produzidos pela estrutura fundiária brasileira. O autor distingue no
Brasil três grandes correntes migratórias, duas das quais foram orientadas para a ocupação da
Região Amazônica. Uma das correntes é a que leva trabalhadores do nordeste para o sul do
país, convergindo o maior fluxo de migrantes para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná, nos anos de 1930; do Nordeste parte outra corrente, em direção ao norte e ao centrooeste, basicamente rumo à Amazônia Legal; a terceira e grande corrente migratória,
considerada mais recente, é a que se dirige do Rio Grande do Sul e do Paraná para Mato
Grosso e Rondônia.
Os estados de Goiás e Mato Grosso se situam como porta de entrada do processo
migratório da Região Centro-Oeste brasileira e, consequentemente, da Amazônia. Tomemos,
por exemplo, a dinâmica de colonização de Mato Grosso, que, na visão de Martins (1991),
reflete as três fases impulsionadoras da migração no país.
A primeira, denominada Marcha para o Oeste, foi criada em 1938 pelo governo de
Getúlio Vargas, que organizou um plano para que as pessoas migrassem para o centro-oeste
do Brasil, onde havia muitas terras desocupadas, visando à ocupação e ao desenvolvimento do
interior do país. Já na década de 1940, amplia-se o processo de ocupação de grande parte das
terras de Mato Grosso, mais especificamente na região dos rios das Mortes e Araguaia. Se
configurando-se, o início da ocupação da Amazônia Legal. Contudo, esses espaços
considerados vazios já se encontravam, em sua maioria, ocupados por inúmeras tribos
indígenas. Mesmo assim, a Região Centro-Oeste, sobretudo Mato Grosso, foi explorada e
uma imensa área ocupada por povos de diferentes etnias (SCHUSSLER, 2007).
A segunda fase é identificada por Martins (1991) como a dos anos de 1950, no
governo de Juscelino Kubitschek, com a abertura da Rodovia Belém-Brasília e a construção
da nova capital federal, Brasília, ocasionando a ocupação de terras e a fundação de cidades ao
longo das rodovias em Goiás e no Pará.
A terceira fase é protagonizada pelos governos militares pós-1964. Para pôr fim à
recessão econômica que se instalara no país, a partir de 1967 o Governo Federal realizou um
amplo programa de abertura, concedendo inúmeras vantagens fiscais a grandes empresários e
grupos econômicos nacionais e internacionais que quisessem investir novos capitais nos
empreendimentos que viessem a se instalar na Região Amazônica.
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Neto (2006) afirma que mais de cem municípios de Mato Grosso surgiram nas últimas
décadas. Esse fenômeno pode ser analisado como parte da estratégia política dos governos
militares de controle dos conflitos agrários nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Segundo essa
autora, as medidas apresentadas em discurso oficial como de distribuição racional da
população do país e ocupação dos espaços considerados vazios da Amazônia impediram o
livre acesso – ou acesso regulado – de trabalhadores sem terra e pequenos proprietários às
terras devolutas do estado:
[...] as medidas governamentais que estimularam a ocupação dirigida na Amazônia,
em parceria com a iniciativa privada, foram implementadas no âmbito dos Planos
Nacionais que reestruturaram novas práticas de domínio político para o território
nacional. Os polos de desenvolvimento econômico, as políticas de incentivos fiscais
e a implementação de grandes eixos rodoviários na região Amazônica encontram-se
entre as estratégias mais importantes para a exploração econômica dos novos
espaços (NETO, 2006, p. 5).

Campos (2010) argumenta que esse fluxo migrante mais intenso na década de 1970
era constituído, predominantemente, por excluídos de sua própria região, que chegavam a
Mato Grosso desprovidos de renda, escolaridade ou de preparo técnico para o desempenho
profissional. Por tais características, essas populações formavam bolsões de miséria em
cidades de médio porte do interior do estado e, mais concentradamente, na capital matogrossense.
Dante de Oliveira, sempre se revelou um político em defesa da Região Amazônica,
consubstanciada na defesa dos índios, dos posseiros e dos trabalhadores do campo. Neste
sentido apresenta denúncias aos abusos praticados pelos latifundiários e pelo governo.
Um exemplo dessa luta é o discurso “A Amazônia é Nossa”, em que Dante de Oliveira
comunica aos pares da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, sua participação na
recepção de Miguel Arraes em Recife, que voltava ao país, após quinze anos de exílio, por
haver participado de uma manifestação. Na sessão, comunica ainda a satisfação e grande
honra em haver participado, juntamente com estudantes da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) e do povo cuiabano, de uma passeata em defesa da Amazônia. Conforme
observamos em suas palavras:
Centralizaram tudo, e tudo emana do Deus do Olimpo de Brasília. O general de
plantão do dia coloca, através da força e da imposição, um modelo econômico que,
hoje, está mais do que nítido, é totalmente contrário aos interesses da sociedade
brasileira. O que ocorreu com o modelo econômico vigente foi uma total
dependência da economia brasileira, onde se abriram as portas, as comportas e tudo
mais, beneficiando de todas as formas uma minoria de privilegiados, chamando e
conclamando o capital estrangeiro para investir aqui, e com isso não colocando, não
convocando a sociedade brasileira para que nós pudéssemos criar instrumentos de
defesa da nossa soberania (OLIVEIRA, 1979, p.12).
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O pioneirismo na defesa dos trabalhadores sem terra rendeu a Dante de Oliveira o
convite do presidente José Sarney para assumir, em 29 de maio de 1986, o Ministério da
Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD). Tal convite, feito a um líder político da
Região Amazônica, era consenso entre os governadores da região que apresentava em seu
mapa a maior concentração de conflitos agrários.
Figura 30 - Dante de Oliveira no dia de sua posse como ministro

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

Dante, um ano e meio depois, deixa o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário, por apoiar a redução do mandato presidencial para quatro anos (eram cinco na
época).e retorna a Cuiabá, reassumindo o mandato de prefeito. Ele argumenta que, no período
que esteve à frente do órgão, enfrentou todas as dificuldades de um programa que visava a
alterar a estrutura fundiária do país, mas que teve oportunidade de iniciar um processo de
consolidação do Plano Nacional da Reforma Agrária. Ao prestar contas à população, afirma:
“Desapropriamos 1 milhão e 500 mil hectares, causando uma frente enorme entre os 370 mil
desapropriados anteriormente. Nestes processos foram beneficiadas 52 mil famílias”
(OLIVEIRA, 1987, p. 3).
Dante ressalta que deixou aprovados os trâmites necessários para consolidar a
desapropriação de 1 milhão e 40 mil hectares. Em apenas um ano e meio ele superou,
sensivelmente, a média dos vinte anos anteriores, que era de duzentos mil hectares, passando
a novecentos mil hectares:
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Quero destacar que no meu estado de Mato Grosso tive a honra de obter a
desapropriação de mais de 450 mil hectares, eliminando com isso os principais e
históricos focos de conflitos fundiários, como os da região de São Félix do
Araguaia, Paranatinga, Brasilândia, Alto Araguaia, Água Boa e a Grande Cáceres
(OLIVEIRA, 1987, p. 4).

Por outro lado aprovou para Mato Grosso,
Sete projetos de reforma agrária em uma área de 117 mil hectares, beneficiando duas
mil famílias. Esses projetos receberão investimentos de 61 milhões de cruzados,
contemplando uma nova filosofia de descentralização, contando com a
coparticipação do governo do estado (OLIVEIRA, 1987, p. 4).

O grande efeito destes projetos pode ser observado no norte do estado de Mato
Grosso, região que passava de uma identidade extrativista para um projeto de colonização
agropecuária dentro da programação de trabalho do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA). A frente do MIRAD, Dante de Oliveira liberou verbas para os
projetos de colonização de pequenas áreas localizadas nas agrovilas situadas no extremo norte
do estado, beneficiando os municípios de Peixoto de Azevedo, Guarantã, Terra Nova, Alta
Floresta e Colíder.
Ao longo da pesquisa, ressaltamos que, preocupado com os destinos da reforma
agrária, Dante de Oliveira, em ação conjunta com o Ministério da Justiça e o Tribunal Federal
de Recursos, havia estruturado a instalação de Varas de Justiça Agrárias em todo o país:
Estou certo de que o governo continuará com a mesma filosofia que vem sendo
implementada, diferente daquela do passado autoritário, que dava prioridade à
ocupação de “espaços vazios” existentes no extremo norte do país. Aquela política
que removia levas e levas de nordestinos, de sulistas, para projetos duvidosos de
colonização. O fundamental é a continuidade dos processos de apropriações em
todos os estados da Federação, com a finalidade de assentar famílias de
trabalhadores rurais para produzir alimentos básicos em áreas próximas dos grandes
centros consumidores, onde já existe infraestrutura construída com esforço de
inúmeras gerações (OLIVEIRA, 1987, p.5).

Em vários documentos e pronunciamentos, tanto na Assembleia Legislativa do estado
de Mato Grosso quanto na Câmara Federal, manifesta seu compromisso na defesa dos
trabalhadores rurais do baixo Araguaia, reafirmando o conteúdo ideológico de sua bandeira
pela defesa da reforma agrária.
Senhor Presidente, aqui fica nosso apelo. Temos certeza de que todas estas
irregularidades findarão no dia em que conquistarmos uma reforma agrária
profunda, em que não mais se distribuam demagogicamente títulos de terras, mas se
deem e se criem condições para que o trabalhador possa produzir na terra, ficando
enraizado no campo, sem se transformar num boia-fria nos grandes centros.
(OLIVEIRA, 1983, p. 2).

Em pronunciamento para a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Dante
entrega ao Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários um documento acerca dos
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problemas de posse ocorridos em 1982, quando um pequeno conflito de posseiros em São
Félix do Araguaia fora considerado subversão armada pelo Delegado Regional de Barra do
Garças. Além de apoiar o movimento liderado pelo bispo dom Pedro Casaldáliga na Ação
Pastoral (Figura 31), Dante denuncia o envolvimento da polícia de Mato Grosso com os
grandes latifundiários.
Figura 31 - Dom Pedro Casaldáliga e Dante de Oliveira

Fonte: Acervo do Instituto Dante de Oliveira.

Na época, o estado de Mato Grosso possuía mais de 130 focos de conflitos sociais, de
luta entre posseiros, grileiros e trabalhadores rurais para conquistar a posse legítima da terra
no baixo Araguaia, nos municípios de São Félix do Araguaia, Santa Therezinha, Luciara e
Canarana. Segundo ele, trata-se de uma região onde existem grandes latifúndios e fazendas de
diversas empresas, como Suiamissu, Bordon, Banco de Crédito Nacional, Piraguassu,
Goodyer, todas com 150, 200 e até 480 mil hectares de terra. Entretanto, em visita aos
trabalhadores da região, Dante constatou as condições de precariedade em que viviam no
campo. Desta forma advertia que a distribuição da riqueza resultava na satisfação dos ricos
em detrimento das urgentes necessidades dos pobres, propiciando o surgimento de grupos
com interesses conflitantes conforme suas palavras:
É por isso que o governo federal – e meia dúzia de militares encastelada no poder a
partir de 1964– tem verdadeiro ódio da ação da Igreja e deste bispo que nunca se
calou perante tanta injustiça, opressões e violências (OLIVEIRA, 1983, p.2).
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Logo, a região do Vale do Araguaia reflete os mecanismos de fortalecimento de um
capitalismo desenfreado, que se coaduna com o processo de ocupação da Amazônia brasileira
em todas as suas facetas de concentração de renda e monopólio.
Figura 32 - Ilustração: Cerezo Barredo

Fonte: Livro: A Procura do Reino, D. Pedro Casaldáliga

Segundo Martins(1997),o regime militar implantado no Brasil em 1964 decidiu
acelerar, demarcar e definir as características do processo de ocupação do oeste, centro-oeste
e norte do país e as estratégias de controlá-lo. Além da questão econômica havia, sobretudo,
objetivos geopolíticos, de acordo com o slogan criado na época: “Integrar para não entregar”.
Os militares falavam em ocupação dos espaços vazios. Na história dessa ocupação,
talvez seja esta a sua faceta mais perversa: a negação da existência de milhares de povos
indígenas que foram exilados de suas terras; em alguns casos, dizimados para dar espaço ao
projeto de ocupação de suas terras. Além dos indígenas, também foi ignorada a presença da
população camponesa que vivia na área desde o século XV.
Na fase inicial de sua atuação política, Dante de Oliveira apoiou a ocupação urbana
para as famílias que não possuíam casa, defendendo que a moradia é um direito de todos:
Dante ficava indignado quando via que procuravam levar a população para distante
do centro. No caso do Pedra 90, o bairro foi programado para ficar exatamente a 20
quilômetros daqui, e sem nenhuma infraestrutura, sem nada. E ele, me lembro até
hoje, na época o Mario Henrique Simonsen era o ministro, acho que dos
Transportes, sei lá do que ele era. Ele veio a Cuiabá e, nessa vinda, ele foi cercado lá
na Avenida do CPA por todo o pessoal da área de habitação do bairro Canjica. Todo
mundo o cercou buscando essa questão da terra e o Dante afrente, é lógico, porque
ele já trabalhava a questão da terra na região do Araguaia, lá, com os posseiros que
viviam sofrendo violência policial (Thelma de Oliveira – entrevistada).
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Uma referência dessa iniciativa política é o bairro Santa Izabel, conhecido por todos
como a primeira ocupação urbana organizada na capital do estado em pleno regime militar.
UM de seus primeiros atos na condição de prefeito foi regularizar os títulos dos lotes
ocupados e promover a urbanização do bairro:
Santa Isabel, ele foi muito simbólico. Porque ali as pessoas eram mais unidas e foi o
embrião de organização, você sabe. Então, elas eram muito unidas e elas criaram um
esquema de comunicação, porque a polícia naquela época era muito violenta. Era a
policia do regime militar, então não interessava quem era. Eles batiam em todo
mundo e de todas as formas, e despejavam, cumpriam ordem judicial. Então, lá foi
onde houve o maior acirramento da entrada da policia no bairro. Aconteceu, por
exemplo, no Barbado, onde um dos lideres acabou sendo assassinado. Então, a
presença do Dante era muito marcante nesses bairros; ele realmente não era aquele
político que era chamado para atender. Ele vivenciava isso (Thelma de Oliveira –
entrevistada).
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3 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DA SME/CUIABÁ E NA SEDUC/MT

Os estudos desenvolvidos neste capítulo terão o objetivo de analisar as Políticas
Educacionais executadas por Dante de Oliveira, em dois períodos de 1986 a 1988, e de 1993 a
1994, a frente da prefeitura municipal de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Neste
sentido analisa as iniciativas e os principais programas executados por Dante frente ao
governo do estado de no período de 1995 a 2002.
Inicialmente, serão abordados os avanços e desafios, problematizando as relações da
educação do contexto cidade e campo na primeira administração de Dante, de 1986 a 1989.
Neste período também, foi Ministro da Reforma Agrária, de maio de 1986 a junho de 1987,
quando licenciou-se do cargo de prefeito de Cuiabá, retornando em 1987 e permanecendo até
1989 .
Vale ressaltar que na fase do afastamento de Dante para exercer o cargo de Ministro da
Reforma Agrária, o vice-prefeito Luiz Estevão Torquato, manteve a equipe de governo e deu
continuidade às propostas e programas, que foram desenvolvidas anteriormente para a capital
do estado.
Nesta gestão, Cuiabá passou por muitas transformações, mas nesta seção o enfoque
recai sobre as iniciativas na Área Educacional, priorizando as reflexões a respeito da Gestão
Democrática, e discussão Curricular, na Perspectiva do Campo e da Cidade. Assim como, a
Valorização dos Profissionais da Educação.

3.1 A educação no município de Cuiabá

Para desenvolver os estudos foram consultados documentos, atos, normas e
publicações da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, priorizando as publicações que
convergem análise do período da gestão de Dante de Oliveira na prefeitura de Cuiabá, exceto
a recente publicação do Plano Municipal de Educação39 (CUIABÁ, SME/2010), que embora
39

O Plano Municipal de educação aprovado pela LEI N° 5.367 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, publicado na Gazeta
Municipal Nº 1039 de 07 de Janeiro de 2011. Na elaboração do Plano destaca-se a participação do Fórum Municipal
de educação representado pelas professoras: Helena Maria Bortolo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Pública – SINTEP / Cuiabá, Regina Lúcia Borges Araújo Presidente do Conselho Municipal de Educação,
Cilene Maria Lima Antunes Maciel Secretária Adjunta da SME
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seja uma publicação da década de 1910, apresenta uma resenha histórica do processo
educacional no município, procurando recuperar o contexto, os problemas e os principais
avanços. Outro estudo atual que subsidiou as reflexões a respeito da política municipal de
educação foi a pesquisa de mestrado desenvolvida por Ivone Maria Pulpiqueiro,

40

que

apresenta um histórico da redemocratização da educação em Cuiabá, inserindo-se nas
análises, uma vez que a autora participou enquanto professora da Rede Municipal das
discussões inerentes à redemocratização da educação municipal.
Conforme estimativa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano (IPDU), a
população de Cuiabá que em 1980 era de 201,9 mil habitantes e chegaria em 1991 a 401,1
mil. Este fato pode ser explicado diante do alto índice de crescimento que chegando a 5,9%,
quando o registro para o país foi de somente 1,9%.O elevado crescimento deve-se,
fundamentalmente, ao intenso fluxo migratório verificado nas últimas décadas. (Segundo
dados do IPDU) mais de 25% deste crescimento decorreu do ingresso de migrantes no
município (CUIABÁ, 1993, p. 11).
O expressivo e acelerado quadro de crescimento populacional, vai refletir de maneira
significativa, na questão das políticas educacionais, havendo a necessidade de ampliar as
possibilidades de acesso e permanência escolar para a população.
Desta forma o documento Como Mudar Cuiabá. Programa de Governo Democrático
(1985, p 7), registra que quando assumisse a prefeitura da capital, o novo prefeito encontraria
uma situação difícil na área da educação. Só para o Ensino Fundamental, de 1ª à 4ª série,
havia 10 mil crianças fora da Escola. O quadro ficaria mais grave se observássemos a questão
da Educação Infantil, a necessidade de uma política pública educacional específica para a
primeira infância. Assim, revelando a precária atuação dos governos naquela que pode ser
considerada a fase mais importante da formação humana.
Atual Plano Municipal de Educação do Município de Cuiabá (2010) aponta um quadro
de melhoria da oferta da Educação no Município, contudo o mesmo documento destaca a
necessidade de aprimorar a primeira etapa da educação básica, mesmo com o aumento de
matrículas verificado nas últimas décadas, e com as conquistas da legislação brasileira. Para a
efetivação destes direitos devem estar inseridas nas políticas educacionais da União do Estado
e do Município o regime de coresponsabilidade, uma vez que a base legal atribui para o
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PULQUERIO, Ivone Monteiro dos Reis. Projetos culturais: elementos mobilizadores para a vitalização da
cultura e da democratização do espaço escolar da EMEB “Doutor Fábio Firmino Leite”–2006. 153p.
Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá: EDUFMT, 2006.
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município41 a competência da Educação Infantil. Mesmo com a brecha da legislação no que
diz respeito a prioridade, não exclui a responsabilidade das outras esferas do poder na
formulação de propostas que visem à melhoria da oferta para a Educação Infantil nos
municípios. Desta forma, considera-se essencial à definição dos fins e objetivos, demarcados
sobre os prismas qualitativos, e das atribuições e competências do município já sinalizadas e
prescritas na legislação em vigor.
Logo, o Plano Municipal de Educação ressalta que permanecem os problemas na etapa
da Educação Infantil, destacando ainda a necessidade de ampliar o acesso, e a permanência
com qualidade no atendimento das Instituições Educativas42. Além dos problemas levantados
pelo plano, faltam aprimorar a definição das prioridades, no tocante aos recursos necessários
ao funcionamento qualitativo da Educação Infantil. Desta forma, observa-se ainda a
necessidade de melhorar as estruturas, destinadas à educação nos primeiros anos de vida das
crianças, qualificando os programas e os projetos pedagógicos nas unidades de Educação
Infantil.
Este cenário nos possibilita observar as consequências ao longo do período da ditadura
militar agravando a exclusão no ensino. A este respeito, enfatiza Gentili, ao analisar os
quadros de pobreza e marginalização a que ficaram expostos as crianças latino-americanas
nas últimas décadas, e argumenta:
Em nossas sociedades fragmentadas, os excluído devem se acostumar à exclusão.
Osnão excluídos também. Assim, a exclusão desaparece no silêncio dos que a
sofrem, e no dos que a ignoram... ou a temem. De certa forma devemos ao medo o
mérito de lembrarmos diariamente da existência da exclusão. O medo dos efeitos da
pobreza, da marginalidade. O medo dos efeitos produzidos pela fome, pelo
desespero, ou simplesmente pelo desencanto (Gentili, 2007, P.30).

O que se observa é que, aliado ao problema da falta de acesso ao ensino público
municipal, Dante de Oliveira revela que em Cuiabá no ano de 1985, a Educação Municipal
encontrava-se enferma e desarticulada. Desse modo, uma parcela expressiva da população
com idade escolar estava fora da escola, e a outra, que era atendida pela estrutura existente,
sofria os feitos e as consequências de um Ensino mal programado, antidemocrático
41

Art. 11 do inciso V da lei 9394/96 LDB: Cabe ao município oferecer a Educação Infantil em creches e Préescola, e, com prioridade o ensino fundamental, permitida atuação em outros níveis de ensino; somente quando
estiverem atendidas plenamente as necessidade de sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento de ensino
42

Na década de 1980 os movimentos de operários e feministas inseriram na pauta da redemocratização do país, o
combate às desigualdades sociais e a inclusão da Educação Infantil como um direito das crianças brasileiras
prescrito no artigo 208 da Constituição Federal.
Na década de 1999a Lei 9394/96. (LDB) afirma a Educação Infantil como a primeira etapa da educação Básica,
tendo como finalidade prospectiva o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos de idade, nos aspectos
físicos, psicológicos, intelectuais e de socialização, completando a Ação da Família e da Comunidade - Art. 29

117

desarticulado e caótico. Portanto, refletindo em grande parte, o descaso com que o poder
público historicamente, tratava a educação.
Conforme fontes da Diretoria de Administração Escolar (CUIABÁ, DAE/SME/1993),
trazem uma retrospectiva dos índices de evasão e repetência nas escolas da rede municipal de
ensino. Em 1983 a repetência atingia 25.99%, e entre repetência e evasão o total das perdas
representava 36.60%.
Tais dígitos não eximiam o município de Cuiabá de configurar em seu sistema
educacional os reflexos de uma educação excludente, que ao longo dos anos refletia o modelo
socioeducativo, cultural e político vigente no município, cujas características têm contribuído,
por um lado, para o não cumprimento dos preceitos constitucionais e por manter os
fenômenos da evasão e da repetência.
Conforme dados divulgados pela Secretaria de Planejamento de Mato Grosso (1991), a
taxa de analfabetismo entre a população cuiabana de 10 anos ou mais era de 24, 5%. Portanto,
os altos índices de analfabetismo em Cuiabá, assinalavam os efeitos da dívida histórica do
Estado com a população adulta que não teve acesso à educação em idade adequada.
O estudo sinaliza que o analfabetismo na década de 1980, desvela refletia os efeitos
das medidas governamentais adotadas pelos militares, com o desmantelamento do processo de
educação popular iniciado por organizações sociais, comunidades de base e pelo trabalho
liderado por Paulo Freire na Campanha Nacional Pela Erradicação do Analfabetismo. Este
trabalho foi extinto pelo Golpe Militar em 1964, também condenando Freire ao exílio. Desta
forma, prejudicando o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que apostava na
autonomia intelectual e política dos educandos.
Sua compreensão inovadora da Problemática educacional brasileira interpretava o
analfabetismo como produto de estruturas sociais desiguais e, portanto, efeito e não
como causa da pobreza. Freire propunha que os processos educativos operassem no
sentido de transformar a realidade, e alfabetização era vista como uma ferramenta
propícia ao exame crítico e à superação dos problemas que afetavam as pessoas e
comunidades. Sua pedagogia fundada nos princípios de liberdade. (UNESCO,
2008,p. 27).

Conforme Gadotti; Romão (2011), O Plano Nacional de Educação foi substituído pelo
Movimento Brasileiro de Educação (MOBRAL) com o Golpe de Estado de 1964. Assim
Arroyo (201, p. 19) afirma que a EJA é caracterizada pela “indefinição, voluntarismo,
campanhas emergenciais, soluções conjunturais”.
Outra questão Foi o alto índice de reprovação e abandono da escola. O processo de
avaliação adotado, privilegiando os aspectos quantitativos, somativos, em detrimento dos
aspectos qualitativos, contribuindo para que o aluno não alcançasse bons resultados escolares.
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As avaliações centradas em provas e testes realizados eventualmente, não consideraram os
diagnósticos e das peculiaridades dos alunos.
Segundo Pulpiqueiro (2006) outro problema grave, seria a falta de envolvimento da
escola nas discussões políticas, quando estas, raramente faziam parte do cotidiano escolar. A
pesquisadora explica que na totalidade da rede de ensino municipal, não estavam inseridas as
proposições a respeito dos fundamentos da participação democrática.
No entanto, por acreditarem na contribuição da educação para a formação crítica de
homens e mulheres, alguns professores promoviam as discussões sociais nas escolas:
Esses educadores procuravam, na medida do possível, discutir e refletir sobre os
importantes acontecimentos que estavam ocorrendo, no período de 1984 a 1998, tais
como: a luta pela consolidação da redemocratização do país, os movimentos pelas
“Diretas Já”, grifo meu quando o povo saiu às ruas exigindo eleger seus
representantes, e também quando da Promulgação da nova Constituição de 1988. Os
acontecimentos nacionais acabavam influenciando diretamente as pessoas das mais
diversas localidades do país e em diversos setores da comunidade, nas escolas, e nas
famílias (PULPIQUEIRO, 2006, p.13).

O presente estudo assinala que, além de afirmar o compromisso de inserir todas as
crianças na escola, contemplando as sugestões e alternativas encontradas pelo povo de
Cuiabá, a proposta de governo para a Educação- Como Mudar Cuiabá (1985), assumia os
desafios que passavam pela saúde e apoio aos alunos, com os serviços odontológicos e
alimentação escolar, apresentando também, a preocupação com o atendimento escolar dos
alunos residentes no campo visando uma educação adequada àquelas comunidades.
Outro aspecto se referia à extinção das taxas escolares, que estavam sendo cobradas
dos pais de alunos. O Plano afirma a defesa irrestrita do ensino público gratuito. Quanto ao
processo de valorização dos professores, havia a proposta de reformulação e aplicação do
Estatuto do Magistério Municipal, propondo ainda a Democratização da educação, com a
abertura de canais de interlocução e participação da comunidade nas decisões escolares.
“Também previa a indicava também, a criação do Conselho Municipal de Educação, órgão
encarregado de elaborar as diretrizes educacionais para toda a rede municipal, bem como a
eleição direta para os diretores das escolas.” (CUIABÁ. 1985, p. 5).
Pulqueiro, (2006) avaliar em sua pesquisa o processo de redemocratização do Sistema
Educacional do Município de Cuiabá, colocando-se como sujeito histórico na construção de
novos rumos para os objetivos educacionais. O panorama que denota os objetivos inseridos
nos planos de campanha:
Estávamos vivenciando a retomada do processo democrático, experimentado na
gestão do então prefeito municipal Dante Martins de Oliveira, no período de 1986 a
1998, quando ele apresentou em seu plano de governo medidas que contribuiriam
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para a democratização das relações, não só nas escolas municipais, mas também em
todo o sistema municipal de Ensino de Cuiabá. (PULPIQUEIRO, 2006, p. 16).

3.1.1 A educação municipal na perspectiva do campo

Na década de 1980 a proposta Interiorização da política educacional no município lançava
o Programa “Educação Para Valer” CUIABÁ (1985), destinado ao meio rural, adequado àquelas
comunidades. Logo, os programas educativos, se preocupavam com cultura dos moradores do
campo, denunciando uma exclusão histórica:
Em suma, desde a inserção da discussão acerca da problemática da educação do
campo na legislação e na prática educacional de nosso país, as iniciativas que intuem
remeter-se à questão são, direta ou indiretamente, protagonizadas por representantes
das minorias da questão agrária. Os verdadeiros interessados na questão
(camponeses em todas as categorias de sem-terras a pequenos produtores) ficaram à
margem do debate (Martins, 2009, p.1)

No documento Processo de Reorientação Curricular – Diretrizes Gerais (Cuiabá,1994,
p. 7) se observa-se que a elaboração da proposta curricular das escolas públicas da Rede
Municipal de Ensino teve início em 1989. Neste sentido, buscando atingir à totalidade das
escolas do município, tanto da cidade, quanto do campo, tendo como referência: abertura
democrática, prevendo a participação de toda a comunidade na elaboração do currículo da
escola (CUIABÁ, 1994, p. 7).
A temática da educação da cidade e do campo, na perspectiva de Frigotto (2010),
passa pela necessidade de efetivar um projeto societário e contra hegemônico,
compreendendo os desafios de conteúdo, método e forma. Por outro lado, Martins (2009),
afirma que nas últimas décadas no Brasil, perdura a dicotomia entre o modelo educacional
idealizado para a cidade e para o campo , quando a escola para o meio rural, reflete a extensão
dos saberes cultos legitimados pela cidade. Neste sentido, a escola do campo vem sendo
tratada como apêndice da escola urbana.
Conforme SAVELI (2000) há que se buscar a centralidade da prática e da experiência
de alunos e professores dentro do processo educativo, na dimensão curricular. Esta iniciativa
pode propiciar aprendizagens mais sólidas e significativas. A autora analisa que, se o
currículo tem a prática como centro, é a categoria trabalho que delineia a organização do
processo pedagógico. Deste modo:
Aprender a se organizar e trabalhar em conjunto e de modo cooperativo, aprender a
tomar decisões no coletivo, a dividir tarefas e responsabilidades, a planejar e avaliar
o trabalho seu e dos seus companheiros, bem como desenvolver na prática os valores
de solidariedade e de disciplina (SAVELI, 2000, p.24).
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Frigotto (2010) analisa o processo histórico que nos conduziu ao capitalismo
dependente, arguindo que este processo repercute uma travessia dolorosa, em que nos
encontramos, no âmbito do projeto societário, no plano cultural, econômico, social e político.
Ao analisar o processo de fundamentação político-pedagógica das escolas do campo, o
mesmo autor enfatiza a característica centralizadora dos modelos adotados, em que o
autoritarismo de tais “modelos ignoram” a perspectiva cultural inerente a cada comunidade
escolar. Assim como das necessidades e finalidades advindas da vivência no campo.
Conforme citação abaixo:
Educação para o campo e no campo expressam as concepções e políticas do Estado,
ao longo de nossa história, que se alinham à perspectiva da educação como extensão
ou perspectiva do ruralismo pedagógico. Assim educação escolar para o campo
constitui-se no extender modelos e conteúdos e métodos pedagógicos planejados de
forma centralizada e autoritária ignorando a especificidade dos processos sociais
produtivos, simbólicos e culturais da vida do campo (FRIGOTTO, 2010, p. 35).

Nota-se que o atual Plano Municipal de Educação do Município de Cuiabá (2010),
aponta que, na medida em que ocorre a urbanização do país, depois de 1960, a população do
campo se vê vitimada pela exclusão e, especificamente na educação, quando existiam as
escolas denominadas rurais e que a precariedade seria uma característica destes
estabelecimentos educativos.
A respeito, os estudos de FARIA (2012), apontam para as transformações que
ocorreram nas últimas décadas em virtude do avanço da agroindústria, da globalização da
comunicação, e do incremento das atividades mecanizadas no campo que não inserem o
trabalhador, nem as escolas do campo nestas inovações educativas, ficando estes, excluídos da
formação para atuarem, profissionalmente, frente às novas tecnologias. Logo, na tentativa de
integração do rural ao urbano, a cultura dos trabalhadores fica fragilizada. O mesmo autor
afirma:
O mercado nunca foi tão excludente quanto às exigências para a educação das
classes trabalhadores e em especial ao trabalhador do campo. No lugar do antigo
lavrador, são empregados operadores especiais de modernas máquinas agrícolas,
tecnólogos e pós-graduados em informática, zootecnia, agronomia, veterinária,
engenharia administração e economia ( FARIA,2012, p.153).

No Município de Cuiabá este contexto não se revelava diferente de outras regiões
brasileiras. Tal quadro só se modifica a partir de 1985, com o processo de redemocratização
do país e com a eleição do primeiro prefeito eleito após a ditadura. Por outro lado, o
compromisso de Dante de Oliveira com a população do campo iniciou um processo de revisão
da educação:
Foi com o Prefeito Dante de Oliveira que as salas de aula que funcionavam nas
casas dos professores leigos foram substituídas por prédios próprios. Porém, mais
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que uma nova edificação, ali nascia uma nova concepção para as escolas rurais. Os
professores leigos, além de espaço apropriado para a prática pedagógica, tiveram
direito à habilitação no magistério, os conteúdos reproduzidos de livros didáticos
deixaram de ser utilizados e, em seu lugar, entraram a produção própria e com
concepção local, produzida nos constantes cursos de qualificação em serviço a que
os professores participavam. Qualificação que se constituiu em habilitação.
Habilitação que ajudou na construção da identidade da escola do campo. (CUIABÁ,
Plano Municipal de Educação do Município de Cuiabá, 2010, p. 48).

Além das medidas educacionais a primeira gestão de Dante na prefeitura de Cuiabá
buscou ampliar as oportunidades de participação da população, quanto ao acesso às políticas
públicas. Dentre tais iniciativas destaca-se a mobilização para criação das Associações de
Moradores do Campo, a organização do Cinturão Verde, nas áreas e nos distritos
circunvizinhos a capital. Outra iniciativa foi o incentivo aos pequenos produtores, com a
compra da produção agrícola para a Alimentação Escolar, construindo, nesta perspectiva uma
proposta de regionalização da alimentação que até então era adquirida via processo nacional
de aquisição. 43
O intenso período da ditadura no Brasil trouxe consequências irreparáveis para o
processo de democratização educacional, repercutindo nas escolas a verticalidade e a
hierarquização das decisões cabendo à comunidade escolar cumprir as normas estabelecidas
pelos governos, sem a permissão de fortalecer o debate, aflorar as reflexões e as contradições
inerentes ao processo educativo.
Desta forma a gestão democrática do ensino, mais que propor a eleição de dirigentes
escolares, trazia a possibilidade de melhoria de universalização e de inclusão escolar. Esta
proposta fundamentava-se principalmente para a necessidade de garantir a autonomia escolar,
rompendo com a centralização e hierarquização e intervenção das decisões que poderiam
alterar as relações de poder nas instituições e nas escolas, com a participação da comunidade
no processo de decisão. Nesta perspectiva, alunos, professores, pais, dirigentes escolares do
corpo administrativo da escola seriam protagonistas na concepção e execução das propostas
educativas.
Assim (GENTILI, 2007, p. 43) afirma que “é na escola democrática que se constrói a
pedagogia da esperança, antídoto limitado ainda que necessário contra a pedagogia da
exclusão que nos impõem de cima e que, vítimas do desencanto, ou do realismo cínico,
acabamos reproduzindo desde baixo”

Atualmente as escolas do campo atendem um total de 2.170 alunos na Educação Básica, inclusive com a oferta
da Educação Infantil conforme o Plano Municipal de Educação do Município de Cuiabá-MT, Lei n° 5.367 de 22 de
43

dezembro de 2010. Secretaria Municipal de Educação, Cuiabá2010.
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Outra necessidade que se apresentava seria a criação de conselhos e instâncias de
decisão, que garantissem a participação paritária entre o governo e a sociedade, e entre escola
e a comunidade. Então o primeiro plano de metas do governo municipal de Dante de Oliveira
inseria a criação do Conselho Municipal de Educação e lançava a proposta da eleição de
diretores de escolas de Cuiabá, de acordo com o depoimento de Pulquério:
Partilhamos dos estudos e discussões para a implantação da Lei de Gestão
Democrática (3201/93), lei que conseguiu provocar a mobilização e,
consequentemente, a intensa participação dos profissionais da educação, alunos,
pais, lideranças de bairro, entre outros. Constatávamos com grande expectativa que a
temática da democracia voltava a fazer parte da pauta dos indivíduos que lidavam
com o processo educativo, no município de Cuiabá, possibilitando assim que todos
tivessem condições de contribuir com a construção de uma nova história,
especificamente no que se refere à retomada do processo da gestão democrática.
Estávamos vivenciando a retomada do processo democrático, experimentado na
gestão do então prefeito municipal Dante Martins de Oliveira, no período de 1986 a
1988, quando ele apresentou em seu plano de governo medidas que contribuiriam
para a democratização das relações, não só nas escolas municipais, mas também em
todo o sistema municipal de Ensino de Cuiabá (Pulquerio, p. 14.2006).

3.1.2 Desafios educacionais no 2º mandato de Dante de Oliveira

O segundo mandato de Dante de Oliveira caracterizou-se por uma grande mobilização
partidária quando em junho de 1992, foi oficializada a Frente Popular em Cuiabá, é composta
pelos seguintes partidos: PV, PSB, PPS, PDT, PMDB, PSDB, e PC do B. 44 Esta frente se
constituiu visando disputar as eleições 1992, tendo Dante de Oliveira candidato a prefeito e
José Meirelles o Vice-Prefeito. (CUIABA, 1993, p. 5).
Esta ampla aliança partidária possibilitaria também reunir esforços e superando
contradições inerentes a toda a frente múltipla, quando nem sempre os interesses pactuados
em termos dos objetivos maiores propostos pela população, permanecem no período da
execução das propostas. Neste sentido, a frente política, poderia garantir a representatividade
para a retomada de pontos considerados necessários e estratégicos. Uma deles seria a garantia
de uma educação pública e gratuita45 para todos os munícipes, já que havia estudos iniciados
44

PV: Parido Verde, PSB, Partido Socialista Brasileiro, PPS Partido Popular Socialista, PDT Partido
Democrático Trabalhista, PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PSDB, Partido da Social
Democracia Brasileira, e PC do B Partido Comunista do Brasil. Estas e outras siglas partidárias constam na
página 283 da obra de AVELAR, Lúcia. Participação política. In: Lúcia Avelar & Antônio Otávio Cintra
(organizadores). – Rio de Janeiro: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftg; São Paulo: Fundação UNESP Ed., 2004,
p. 223 - 283.
45

Durante a gestão do prefeito Frederico Carlos Soares de Campos, de 1989 a 1991, houve retrocesso de alguns
avanços conquistados no primeiro mandato de Dante de Oliveira na prefeitura de Cuiabá 1986 a 1988. Frederico

123

no sentido de privatizar as escolas municipais. Outra questão fundamental seria a retomada
do processo democrático iniciado, anteriormente, com Dante de Oliveira. No entanto este
processo foi interrompido:
Na gestão do então prefeito Frederico Soares de Campos quando retomou a prática
da indicação do diretor escolar para as unidades de ensino, com a argumentação de
que os gestores responsáveis pela administração das unidades de ensino deveriam
ser de plena confiança do prefeito municipal. Essa atitude criou certa frustração em
todos aqueles que tiveram a oportunidade de participar direta ou indiretamente das
eleições municipais. A retomada do processo ocorreu em 1993 quando assumiu a
administração do município de Cuiabá, a Frente Popular Cuiabana. (Pulpiqueiro,
2006, p. 16).

Conforme o documento-Educação em Cuiabá Rompendo Paradigmas (1993), o
plano de governo para o período 1993/ 1996 destacava a prioridade e a estreita ligação entre
os princípios de democratização e qualidade. Esta proposta afirmava-se como um princípio
gerador das demais, que seria a democratização da educação, reafirmando a história pessoal e
política de Dante de Oliveira.
Naquele período a pesquisa identificou resultados atinentes à primeira gestão de Dante
de1985 a 1988/ quando a prefeitura destinou altos investimentos na rede física escolar e na
valorização dos profissionais da educação com os seguintes resultados:
- Duplicação da oferta de salas de aula, que passaram de 2020 em dezembro de 1985
para cerca de 400 em dezembro de 1988;
- Triplicação dos níveis de atendimento, que aumentaram de cerca de 10.000 alunos
em 1985 para aproximadamente 30.000 em 1988;
- Efetivação do 4º melhor salário de professor de escola pública do Brasil: 8 (oito
salários mínimos, para integrante de magistério com formação de 2º Grau em início
de carreira, no regime de 40 horas semanais).

Na segunda etapa da Gestão de Dante de Oliveira os resultados não foram diferentes.
Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Educação (Cuiabá, 1993) a
arrecadação do município perfazia um total de 52 milhões e 35% destes recursos foram
aplicados na educação (CUIABÁ, 1993, p. 6).
Estes investimentos repercutiram na melhoraria do ensino da rede municipal de
Cuiabá, que contava com um processo de avaliação institucional e escolar. No entanto,
permaneciam os problemas atinentes à estrutura das escolas, conforme afirma Valter Albano:
Naquele momento do segundo mandato de Dante de Oliveira em que eu assumi a
direção da Secretaria de Educação, o que bateu mais fortemente a nossa porta foi a
condições básicas de funcionamento da escola, a ausência dessas condições. A
escola desestruturada fisicamente, muitas vezes possuía o projeto pedagógico, mas
não havia condições para executá-lo, já que a estrutura física insuficiente pra atender
Campos, anteriormente foi nomeado para exercer o cargo de prefeito da capital de Mato Grosso, na fase da
ditadura militar, pelo governador Pedro Pedrossian, permanecendo no cargo de 1967 a 1969. Foi indicado
também, ao governo do estado pelo presidente Ernesto Geisel em 1978. Disponível em:
wikipedia.org/wiki/Frederico_Campos- Acesso em julho de 1914.
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aquela demanda social da educação. Isso interferindo diretamente no funcionamento
da atividade finalística da escola que é o processo de ensino/aprendizagem. Estou
dizendo de um diretor de escola, e de outro líder da unidade escolar preocupado
porque o telhado estava danificado, porque não tinha banheiro. Estas questões
impediam a concretização do verdadeiro objetivo da escola. Volto a dizer de
propósito mesmo, a atividade principal que é o professor com condições de receber
os alunos e de fazer o seu trabalho no processo de ensino/ aprendizagem (Valter
Albano- entrevistado).

Os reflexos destas medidas foram analisados em termos comparativos. No ano do
letivo, de 1992 para 1993, entre os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, os índices
de repetência, evasão e reprovação sofreram quedas relevantes:
A repetência caiu de 17, 24% para 14, 51%, a provação foi aumenta de 64,00% para
68, 46%%. Os índices de evasão foram reduzidos em 20%. Entre os alunos de 5ª a 8ª
série do Ensino Fundamental a repetência foi reduzida em 39,4%. O índice de
aprovação subiu de 50%, 76 para 59, 37% e a evasão foi reduzida em 11, 56%,
caindo de 30%, 2 para 27, 07%%. ( Cuiabá, 1993, p. 6)

Logo, tais dados revelam que houve um pequeno avanço nos índices de permanência e
aprovação dos alunos. Contudo, permaneciam ainda, os índices de repetência, evasão e
reprovação. Vale notar que nos anos iniciais da década de 1990, já sinalizavam os efeitos da
política municipal de educação. Em 1980, a média do sistema de reprovação mais evasão era
da ordem de 42%, e caiu para 30,88%, em 1992.
Um dos fatores que persistiam comprometendo a qualidade do ensino se, refletindo
nos índices escolares, conforme equipe pedagógica e administrativa da Secretaria Municipal
de Educação seria resultante da baixa qualificação do corpo docente. Mais de 60% dos
professores possuem apenas o curso de magistério em nível médio, contribuído para o fraco
desempenho do sistema (CUIABÁ, 1993, p. 16.).
Ao mesmo tempo a Secretaria Municipal de Educação divulgou resultados que
comprovam alguns avanços, no que se refere à valorização dos professores que passam a
perceber o 4º melhor salário de professor em escola pública no Brasil, efetivando assim o
pagamento de oito salários mínimos para o integrante do magistério com formação de 2º Grau
em início de carreira, exercendo o regime de 40 horas semanais (CUIABÁ, 1993, p. 6).
Por outro lado, ocorre a ampliação da estrutura educativa, garantindo abertura de
vagas e maiores oportunidades para os alunos ingressarem nas escolas. Dentre os quais
podemos destacar: a duplicação das salas de aula, que em 1985 eram 220, perfazendo cerca de
400 em 1988. (CUIABÁ, 1993, p. 6).
Se houve avanço em termos quantitativos na oferta do ensino municipal, e na
remuneração dos profissionais da educação, observa-se que permaneciam índices
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preocupantes com relação à repetência, e à permanência na escola. Este contexto contribuía
para que os alunos tivessem mais dificuldades em concluir o Ensino Fundamental.
Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá reafirmava a
necessidade de promover a democratização, com autonomia pedagógica, administrativa e
financeira, e a valorização dos profissionais da educação, com as políticas dignas de
remuneração, formação e capacitação (CUIABÁ, 1993, p. 7).
Em 1993, a política educacional para o município de Cuiabá estabelece: as metas de
Modernização e Fortalecimento da Gestão Escolar; a Descentralização Financeira e
Reestruturação Administrativa da SME; a consolidação da Lei orgânica do Magistério; No
que se refere à questão pedagógica aposta na autonomia das Unidades escolares, Capacitação
dos profissionais da Educação e a Validação do Desempenho educacional.
Neste período foram criados ainda, mecanismos de apoio ao estudante, tais como o
Projeto Psicopedagógico criado para dar orientação e suporte para os alunos que
apresentavam deficiências na aprendizagem. Foram implantadas as Classes de Aceleração
adequando conteúdos, métodos de ensino para melhorar o desempenho dos alunos com
defasagem idade e série, bem como o projeto Sala de Leitura.
Ao levantar a discussão a respeito da temática: cultura e as minorias na ação
educativa, a SME/CUIABÁ, enfatizava a preocupação com os negros, os índios,
homossexuais e deficientes, “iniciando um trabalho sistêmico e contínuo de formação através
de seminários, cursos, produção de materiais institucionais sobre a prática discriminatória”
(CUIABÁ, 1993, p. 40).
Neste sentido também foi implantado o Projeto Transpor, que nucleou 14 escolas
isoladas no campo, criando os polos de Aguaçu e Abolição, garantindo transporte para 424
alunos. Outra preocupação foi com a qualidade das condições nutricionais dos estudantes da
escola pública municipal de Cuiabá, quando a prefeitura Instituí o Projeto Quitute, pelo
decreto Nº 2807 de 13/ 09/1993 com a assinatura do convênio:
FAE/SME, que estabelece a forma de funcionamento do Projeto: 70% dos recursos
são provenientes da FAE e 30% de responsabilidade da Prefeitura Municipal.
Definição do cardápio regional e regionalizado e estabelecimento de parceria com
pequenos e médios produtores rurais. (Cuiabá, 1993, p. 46).

Outras iniciativas seriam a criação do Plano Diretor da Educação, construído com o
objetivo de fazer diagnósticos, e definir diretrizes para a política educacional do Município
até o ano 2016. No Plano também se propõe Programas de Informatização para a rede
municipal de ensino, bem como a criação de mecanismos de descentralização financeira e
administrativa das escolas.
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O que os estudos destacam nesse conjunto de propostas é o programa de Gestão
Democrática, quando foram criados canais de descentralização e a participação da
comunidade no processo de decisão escolar. Para consolidar este trabalho foi desenvolvida
uma pesquisa denominada- Gestão Democrática- Uma proposta para Cuiabá, em parceria com
a UNEMAT Universidade do estado de Mato Grosso. Esta pesquisa procurava identificar as
distintas experiências vivenciadas no país, analisando um modelo de Gestão Democrática
adequado para Cuiabá (CUIABÁ, 1993, p. 21.).
Por outro lado, os avanços na política educacional se ampararam, a partir da
promulgação da Lei 3.201 de 10 de novembro de 1993, que instituiu a Gestão Democrática
em Cuiabá, criando mecanismos de mediação das relações de poder e ampliando o processo
de participação dos sujeitos do processo educativo com a Criação do Conselho Escolar
Comunitário, Eleição dos diretores das Escolas Públicas Municipais em 07/12/ 1993.
Outra questão relevante foi o pioneirismo de Cuiabá no sentido de estabelecer o Fundo
Único Municipal de Educação para garantir os mecanismos de descentralização dos recursos
para o atendimento das prioridades levantadas pelas escolas, conforme relata Valter Albano:
Uma das primeiras providências ao lado da questão da Estruturação da Gestão
Democrática foi criar o Fundo Único Municipal de Educação e nesse contexto ter
aqui em Mato Grosso a primeira experiência da descentralização dos recursos, para
que a escola pudesse fazer a sua autogestão, ouvir da comunidade, discutido com o
corpo docente quais são as prioridades e ela fazer a sua autogestão (Valter Albanoentrevistado).

Estudos e projetos também foram iniciados neste período para criação do Conselho
Municipal de Educação e foram definidos critérios de aplicação dos recursos financeiros
destinados à educação, sendo destinados 4,0% para a manutenção das escolas e 4,5% para o
Fomento à Criatividade, financiando projetos que visavam o incremento da qualidade do
ensino (CUIABÁ, 1993, p. 21.).
Em registro da Secretaria Municipal de Educação foram divulgados resultados que
comprovam avanços, principalmente no que se refere ao acesso escolar e da valorização dos
professores. Dentre os quais podemos destacar: a duplicação das salas de aula, que em 1985
eram 220 em 1988 para cerca de 400. Os níveis de atendimentos aos alunos foram triplicados
aumentando de 10,000em 1985, para aproximadamente 1988. (CUIABÁ, 1993 p. 6).
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3.2 As políticas estaduais – SEDUC de 1995 – 2002
A investigação possibilitou identificar uma prioridade política relativa à educação,
tanto nos planos de metas, quanto na execução. Assim consta do Plano de Metas Mato Grosso
(1995- 2006), que as políticas prioritárias do governo seriam Educação, Emprego e Renda,
Energia e Estradas. Estas propostas foram construídas a partir de um diagnóstico com a
participação popular e da Frente Cidadania e Desenvolvimento. No decorrer dos dois
mandatos, de Dante de Oliveira no governo do estado de Mato Grosso no período de 1995 a
2002. A Política Educacional do Estado orientou-se a partir das propostas idealizados em
1995, tendo como referência os princípios de Democracia , Descentralização e Ética para a
Cidadania. Tal visão norteava-se nos eixos: Reorganização do Sistema Educacional,
Fortalecimento da Escola, e a Valorização Profissional.
De acordo com o documento denominado - A nova Educação de Mato Grosso
(SEDUC, 2002) houve avanços, contudo permanecia o desafio de melhorar continuamente o
trabalho educacional do estado uma vez que, durante sete anos a educação ganhou um novo
perfil. Estas mudanças exigiram repensar toda a estrutura, das relações institucionais, do fazer
pedagógico, desde a sede da Secretaria de Estado de Educação até a sala de aula.
Para que as propostas e os objetivos apresentados fossem alcançados, a SEDUC/MT, a
partir de 1995, define uma série de programas e projetos visando estabelecer uma nova
forma de relação institucional com as escolas e com a comunidade, através dos programas:
Gestão Única; Educação de Jovens e Adultos e Programa de Alfabetização de AdultosALFA; Novo Ensino Médio;

Educação Indígena;

Educação Especial; Educação

Integral/Xané; Educação Profissional; Informatização nas Escolas; Infra estrutura Escolar;
Escola Ciclada; Fortalecimento da Escola; Regionalização da Alimentação Escolar;
Autonomia Financeira, Autonomia Administrativa, Autonomia Pedagógica, Valorização dos
Profissionais da Educação e a Tecnologia como Aliada ( MATO GROSSO, 2002).
Diante da necessidade de consolidar os avanços constitucionais e, regulamentar a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 9.394 de1996, o estado de Mato Grosso,
passou por um amplo processo de regulamentação da legislação vigente no país, formas
buscando avançar no sentido regional, ao consolidar das diretrizes educacionais para o estado.
Para atingir estes objetivos, em 1º de outubro de 1998 foram aprovadas: a Lei
complementar nº 49,que dispõe sobre o Sistema Educacional de Ensino , a Lei Complementar
Nº 50 que regulamentava a questão da Carreira dos Profissionais da Educação Básica –
LOPEB e, a Lei Nº 7.040, que estabelece a Gestão Democrática do Ensino Público Estadual,
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adotando o sistema de eleições diretas para a escolha dos diretores criando os Conselhos
Deliberativos da Comunidade Escolar nas Unidades de Ensino.
Dante apresenta a nova legislação atribuindo o mérito destas conquistas para os
profissionais da educação explicando que, estas medidas vêm normatizar as ações políticas,
com possibilidades de avanços nos anos vindouros, com as quais devolve à população as
promessas de pontos fundamentais de seu Plano de Metas, afirmando:
A partir do diálogo com todos os agentes envolvidos no projeto de uma escola
democrática, cumprimos as nossas principais propostas para a educação definidas no
Plano de Metas deste Governo. Os atuais avanços – coroados por este pacote de leis
– demonstram a nossa firmeza de propósitos na conquista de um ensino de qualidade
que a sociedade mato-grossense deseja (OLIVEIRA, 1998, p. 3).

As análises documentais indicam que, além da preocupação em institucionalizar os
avanços no Sistema da Educação Básica e no processo educativo formal, havia no governo
Dante de Oliveira, uma decisão política de tornar mais humanas e solidárias as relações
escolares. Nesta perspectiva, foi executado O Programa Xané, como objetivo de promover a
inserção educativa sociocultural de crianças e adolescentes, em situação de risco e
vulnerabilidade.

3.2.1 O Programa Xané/Educação Integral

Tal iniciativa se remete aos ideais de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro de propiciar
Educação Integral e uma escola melhor para a classe trabalhadora. O programa foi extinto no
ano de 2004, após ser viabilizado em 91 municípios, quando participavam 55 mil crianças,
com investimento estadual na ordem de R$ 5.000 000,00 (Cinco milhões).
Portanto privilegiando a causa da infância e da juventude mato-grossense, Dante de
Oliveira assim se expressou em entrevista a um jornal da capital do estado:
Este é o meu sonho, ver Mato Grosso inserido no contexto econômico e político do
Brasil e do mundo, transformando-se num importante polo industrial e do
ecoturismo, e com sua economia moderna assentada num desenvolvimento
harmônico e sustentável. [...] Para garantir o desenvolvimento do estado, é
imprescindível que seja elevado o nível educacional da população, evitando a
exclusão social, e impedindo que crianças e adolescentes fiquem fora da escola,
expostas a situação de risco ou qualquer forma indigna de sobrevivência. [...]
(OLIVEIRA, Jornal Folha do Estado, 2000, p.4).
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Esses sonhos não surgiram do acaso. Durante a sua convivência com Darcy Ribeiro,
Dante de Oliveira conheceu a filosofia do trabalho realizado nos Centros Integrados de
Educação Pública (CIEP) no Rio de Janeiro, na década de 1980, no governo de Leonel
Brizola.46
Observa-se que a convivência no PDT desperta em Dante o desejo de promover uma
escola melhor para a classe trabalhadora, dando oportunidade para as crianças das classes
populares de frequentar uma boa escola, que tradicionalmente era somente de acesso para a
elite brasileira.
Um dos impedimentos para a execução de um Programa de Educação Integral em
Mato Grosso, foi a limitação e a deficiência dos prédios escolares existentes. Quando na
maioria das vezes as escolas situadas nos bairros, não contavam com as estruturas que
possibilitasse ampliar as atividades culturais, e educativas, e consequentemente ampliara
permanência das crianças.
Neste sentido Secretaria do Estado de Educação por intermédio da Coordenação do
Programa Xané, canalizou esforços junto ao governo Federal, para conclusão da construção e
funcionamento de cinco CAICse adaptações de 91 espaços escolares e comunitários. Estas
adaptações ocorreram diante da impossibilidade orçamentária do estado, para construir uma
escola de maior porte, tal qual a experiências desenvolvida no Estado do Rio de Janeiro, com
a construção dos CIEPs, arquitetada por Oscar Niemeyer.
Havia por parte do governo uma preocupação em iniciar um programa de educação
integral, mesmo porque nos fóruns e nas oportunidades propositivas a população solicitam
uma educação que além de ampliar a permanência das crianças propicie a formação integral.
Esta modalidade educativa consta do artigo 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente o
direito prioritário à educação articulada com as áreas sociais relevantes conforme afirmações
de Faria: (2012) :
a educação integral tem sido historicamente um ideal presente na legislação e no
pensamento de alguns dos nossos mais brilhantes intelectuais. A educação como
direito de formação integral do ser humano traduz a compreensão do direito de
aprender como inerente à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade e à convivência
familiar e comunitária, e como condição para o próprio desenvolvimento de uma
sociedade republicana e democrática (Roberto Faria, 2012,p. 152).

46

Dante de Oliveira filiou-se ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), em 8 de março de 1990, e consta da
Ficha de Filiação a assinatura de Leonel Brizola. Permanece no PDT até 1998. Deixa o partido, em virtude do
anúncio da Executiva Nacional do PDT de que seria expulso, por apoiar a reeleição para os cargos executivos.
Antes que fosse tomada qualquer medida punitiva, Dante filiou-se ao PSDB. Disputou com sucesso a reeleição
em outubro de 1998, por uma coligação formada por PSDB, PSB, PMN e PV. Disponível em:
http://educacao.uol.com.br/biografias/dante-de-oliveira.jhtm. Acesso em: 6 de julho de 2014.
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Nos pronunciamentos a favor da Infância e Juventude, Dante de Oliveira revelava o
desejo de promover a educação integral para as crianças mato-grossenses, vislumbrando uma
educação que fosse além dos turnos e currículos convencionais, ampliando gradativamente a
permanência dos alunos nas escolas, conforme já idealizava Anísio Teixeira na década de
1950.
No contexto das manifestações pela melhoria da educação brasileira, registra-se o
pioneirismo de Anísio Teixeira, defensor de um sistema público de ensino que contemplasse
as propostas do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, inaugurado na Bahia sob a sua
orientação, o qual poderia, na época, repercutir em uma alternativa que materializava a sua
proposta, em oposição ao modelo vigente na educação brasileira, o qual refletia a
simplificação e a pauperização da instrução pública.
Na proposta lançada por Anísio Teixeira (1959, p.79), constata-se uma preocupação
que transcende a escolarização e o domínio da linguagem, nos aspectos da escrita e da
oralidade:
[...] Desejamos dar, de novo, à escola primária, o seu dia letivo completo.
Desejamos dar-lhe os seus cinco anos de curso. E desejamos dar-lhe seu programa
completo de leitura, aritmética e escrita, e mais ciências físicas e sociais, e mais artes
industriais, desenho, música, dança e educação física.

De forma pioneira, prossegue apresentando os fundamentos da atenção e da educação
integral para as crianças das classes populares:
[...] Além disso, desejamos que a escola eduque, forme hábitos, forme atitudes,
cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua civilização – esta
civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil
e complexa por estar em mutação permanente. E, além disso, desejamos que a escola
dê saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de desnutrição
e abandono em que vive (TEIXEIRA, 1959, p.79).

O que se observa é que inspirado nos ideais educativos difundidos por Anísio Teixeira
e Darcy Ribeiro, o governador de Mato Grosso cria, na estrutura da Secretaria de Estado de
Educação, a Coordenação Estadual de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, em
consonância com a Lei nº 6.465, de 22.06.1994. Desta forma institui o Programa Xané, por
meio do Decreto-Lei nº 213, de 04.02.1998, de acordo com a LDB nº 9.394/96, que prescreve,
em seu artigo 34: “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas
de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de
permanência na escola”.
A denominação do programa repercute uma homenagem aos índios Terenas que
conforme Jesus (1995),este povos se engajavam, constantemente, como remadores nas frotas
mançoeiras que subiam e desciam os Rios Paraguai e Cuiabá. Em Cuiabá, vendiam ou
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trocavam seus produtos agrícolas e de pequenas manufaturas no mercado público. Ao se
estabelecerem na região, contribuíram para a formação étnica e cultural dos mato-grossenses.
O nome Xané foi escolhido por significar Gente Verdadeira, além de outras variantes, “Xané
Unatí” significa ainda gente perfeita, não só como uma dádiva de nascimento, mas aquele que
seu conteúdo é fruto de sua construção como indivíduo de forma integral e holística”.(JESUS,
1995, p.5).
O Xané teve sua concepção de trabalho alicerçada em indicadores da saúde e de
educação que apresentavam-se negativos, com a elevada mortalidade e morbidade infantil por
causas evitáveis e a preocupante exclusão escolar. O projeto veio oferecer condições para que
crianças e adolescentes, em situação de risco, pudessem receber atenção integral, nos espaços
escolares e de educação informal. (MATO GROSSO, 1996).
O programa trazia um novo paradigma facilitando a convivência educativa e
sociocultural, rompendo algumas experiências históricas de conceber o trabalho educativo
articulado em grandes estruturas físicas, adaptando espaços alternativos já existentes nas
escolas e nas comunidades.
Figura 33 - Instalações anteriores à execução do Programa Xané na Escola Castro
Alves/Marcelândia

Foto: Do acervo do ex-prefeito de Marcelândia-Giovani Marcheto
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Figura 34 - Novas Instalações da Escola Castro Alves posteriores à execução do Programa Xané em Marcelândia

Foto: Do acervo do ex-prefeito de Marcelândia-Giovani Marcheto

O Plano de Metas (1995), sinalizava que as políticas públicas necessárias para o estado
de Mato Grosso, naquele momento histórico passava obrigatoriamente, pelo combate às
desigualdades sociais adotando ações convergentes nos campos econômico, político e social,
ampliando, nesse sentido, o acesso ao emprego, a erradicação da miséria e da fome e garantia
de serviços de saúde, educação e cultura.
As questões atinentes à qualidade de vida da população agudizavam quando, o tema
era a criança e o adolescente, em virtude do surgimento dos fenômenos do Abandono Familiar
e Social; Trabalho Infantil; Violência e Exploração Sexual; Envolvimentos com Drogadição;
bem como os altos índices de Exclusão Escolar.
Este quadro desolador revelava na Escola uma situação de crise e desencanto, já estas
crianças mesmo quando ingressavam na escola ficavam propícias à reprovação e ao abandono
escolar. A respeito deste tema, Gentili (2007), faz uma reflexão do cenário trágico da
passagem do Século XX para o Século XXI, e os efeitos nefastos do neoliberalismo e sua
repercução na educação, enfatizando que o campo educacional também sofria com a invasão
do desencanto. Concluindo: “de uma forma ou de outra, todos parecem concordar que as
coisas, dentro da escola, não vão bem” O mesmo autor salienta que, a crise das utopias
encontra na população juvenil sua expressão mais perversa.
A situação de abandono e risco de crianças e jovens no estado de Mato Grosso,
exigiam uma intensa cooperação com as demais esferas do poder e com os seguimentos
sociais para organizar iniciativas que superassem os problemas.
Neste sentido, consta do Relatório Técnico apresentado pela Coordenação Estadual de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CEAICA/SEDUC/2002), o compromisso do
Programa Xané com os resultados escolares qualitativos, para as crianças e adolescentes
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provenientes das famílias de baixa renda. A maioria destes alunos, enfrentavam problemas de
ordem econômica, sociocultural, excluídos dos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento
pleno, e muitas vezes ficavam em situação de risco, ausentes das instituições e
principalmente, da escola.
Para garantir um leque de parcerias e efetivar as ações do Programa foram realizados
Seminários Regionais, e o desenvolvimento de um programa de suporte e orientação
estratégica, com a participação de especialistas e pesquisadores da Rede de Apoio as Crianças
e os Adolescentes. Também, com a colaboração da Procuradoria Geral do Estado dos Juízes e
Promotores da Vara da Infância e Juventude, Pastoral da Criança, Gestores Municipais,
Representantes dos Pais, dos Professores e outras organizações que atuavam na áreas de
Educação, Saúde, Alimentação, Proteção Esportes Desporto e Lazer, Profissionalização para
os Adolescentes e Jovens, Cultura, Esporte , e Integração Comunitária.
Figura 35 - Apresentação da Oficina de dança/ CAIC Rafael Rueda/2000

Fonte: Acervo da pesquisadora

Nesta direção, o Programa Xané procurava desenvolver uma proposta educativa na
perspectiva interdisciplinar, dentro da estrutura educacional do estado e dos municípios, com
vistas ao cumprimento da Lei 8.06947,conforme o Artigo 4º :
É dever da família, da comunidade, da sociedade em gera e do Poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, á educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, á dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária.

47

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Livro I – Parte Geral, Título I –
Das Disposições Preliminares. p. 15. Comissão Interinstitucional do Programa Estadual de Promoção e Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente/SEJUC – PROSOL – SEDUC – CONSELHOS TUTELARES –
CEDCA – CMDCA. Cuiabá – MT/1997.
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A mesma lei prescreve em seu parágrafo único, que a garantia dos Princípios da
Prioridade Absoluta compreendem:
a)primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b)precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d)destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
à infância e `a juventude.

Diante da necessidade de priorizar a criança na formulação e execução das polítcas
públicas, o desafio evidenciado foi iniciar um trabalho na perspectiva de rede, com o foco na
Proteção Especial das Crianças, Adolescente e Jovens em situação de risco e vulnerabilidade.
Portanto se fazia necessário ainda qualificar a ação educativa, articulando o Sistema de
Garantia de Direitos. Desta forma, no Programa Xané foram privilegiados os eixos da:
Promoção, Vigilância, Controle e Defesa.
Assim, o programa Xané foi idealizado vislumbrando uma contínua articulação das
Áreas Sociais Básica, para promover a reintegração social e o fortalecimento dos vínculos
familiares. Este trabalho contou com a participação de conselheiros de direito e tutelares,
promotores da Vara da Infância e Juventude e organizações não governamentais.
No programa Xané as decisões eram tomadas, com intensas discussões dos comitês a
partir do diagnósticos e formulação dos projetos até as execuções sendo que havia uma fase
fundamental, que era a consolidação da legislação municipal. Para participar do programa, o
município necessitava desencadear uma Política Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Além da formação dos comitês técnicos municipais, para serem incluídos no Programa
Xané, os responsáveis pela Política Municipal de Educação deveriam articular em rede, as
metas de afirmação da Proteção Integral às Crianças e Adolescentes nos munícipios do Estado
quando eram definidos os critérios para o ingresso no programa:
a) Constituir um Comitê Técnico Municipal, com a participação paritária entre
governo e sociedade.
b) Realizar um diagnóstico para localização de crianças e adolescente em situação
de risco e vulnerabilidade social
c) Priorizar o atendimento especializado às crianças e aos adolescentes nas políticas
públicas municipais.
d) Organizar um Plano de Ação Integrado para proporcionar continuamente o acesso
das crianças nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer, e Serviços
Sociais.
e) Possuir em pleno funcionamento, o conselho de direito os conselhos tutelares da
Criança e do Adolescente e o Conselho de Assistência Social.
f) Disponibilizar recursos para adaptação de espaços escolares, culturais,
comunitários e outros necessários a execução do programa.
j) Regulamentar a implantação do programa por meio de lei municipal.
h) O projeto e cronograma deveriam ser construídos com a participação das
comunidades locais para priorizar as crianças em situação de risco social
(MATOGROSSO/CEAICA/SEDUC, 2002,p 2).

135

A dinâmica executiva estimulava a corresponsabilidade entre a família, sociedade e
governo, em sua execução, buscando a autonomia dos participantes desde a formulação dos
projetos locais. O Programa Xané garantia também o repasse financeiro diretos para a unidade
escolar, apoiando e o assessorando aos municípios na sua implantação, orientando entre
outras questões, a criação da legalização municipal (MATO GROSSO, 1996).
De igual forma, o programa definiu neste processo, o envolvimento e a inter-relação
entre as áreas sociais básicas. Com enfoque na estratégia da intersetorialidade, visando
garantir a atenção integral de crianças e adolescentes, tendo como eixo estrutural a educação
(MATO GROSSO, 1996).
Do ponto de vista da gestão, o Xané organizava-se de forma colegiada, tanto na esfera
de governo, quanto no lócus da execução. As decisões e formulação de projetos eram
concebidas de forma dialógica, com a participação da sociedade. A execução e expansão só
foi possível mediante a participação articulada e paritária entre governo e a sociedade. Deste
modo, eram organizados em Comitês Institucionais Estaduais, Municipais e Executivos,
contando com a colaboração e empenho dos gestores, das ONGs, dos conselhos e das famílias
das crianças e dos adolescentes.
Para garantir maior participação no processo de decisão do programa foram
estrategicamente criados os comitês que se dividiam em: Comitê Institucional representado
pelos Secretários de Estado inseridos no projeto, o Comitê Técnico representado pelos
técnicos das diversas secretarias de Estado e finalmente os comitês municipais que eram
compostos pelos representantes do governo local e da sociedade envolvidos nas áreas
prioritárias do projeto. Estes comitês instalados na base de execução foram constituídos de
composição paritária, quando todo esquema tático da gestão do programa era construído e
acompanhado de forma dialógica (MATO GROSSO,1996).
Outra questão digna de registro é que na preocupação de não institucionalizar o
programa do ponto de vista apenas executivo, todo esforço foi envidado no sentido de
legitimá-lo enquanto conquista da sociedade. Dentro de uma perspectiva suprapartidária suas
normas

eram

construídas

nas

bases

éticas

da

transparência,

comunicação

e

corresponsabilidade.
Do ponto de vista da estrutura o Programa inaugurava uma nova possibilidade
educacional, aproveitando os recursos da própria comunidade, não necessitando, portanto de
grandes e imponentes condições estruturais físicas, mas que esta modalidade legítima e
democrática atendesse às reais necessidades da comunidade especialmente da clientela alvo,
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oferecendo condições do desenvolvimento da sua autonomia, apesar das adversidades a que
eram submetidas (MATO GROSSO, 1996).
Figura 36 - Inauguração da Unidade do Programa Xané, do Município de Canarana

Fonte: acervo da pesquisadora

Pelas análises dos relatórios dos Seminários Criança Cidadã (CEAICA/SEDUC/1996),
que a proposta pedagógica do Programa Xané foi construída nos encontros locais, regionais e
estaduais. Estes encontros somaram a participação de 5 (cinco) mil pessoas, representantes
das escolas, das instituições de ensino, dos conselhos e outros segmentos municipais.

3.2.2 Resultados educativos do Programa Xané

Havia por parte dos profissionais que construíram a proposta pedagógica do Programa
Xané a preocupação em superar os modelos tradicionais de transmissão do conhecimento para
propiciar aos alunos a oportunidade de serem sujeitos

da ação educativa e que esta

participação fosse de encontro com as aspirações de aprendizagem. Tornando o espaço
educativo num ambiente de trocas e interações múltiplas construídas com as diversas
linguagens, onde os alunos pudessem ter prazer de aprender. Nos desenvolvimentos do
programa as escolas aprimoraram a questão do apoio pedagógico para os alunos com a
realização de oficinas de matemática, de literatura, e uma proposta contínua de suporte
pedagógico para melhorar o desempenho cognitivo e a participação escolar. No Xané os
resultados escolares eram acompanhados e analisados pelos coordenadores, monitores e
professores de forma contínua.
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Neste sentido, os projetos pedagógicos eram construídos nas escolas e nas
comunidades para garantir o acesso das crianças nas oportunidades educativas e culturais,
conforme o processo histórico e as peculiaridades dos alunos. Assim, a proposta foi
aprimorada em 1997, quando o educador Francisco Guitiérrez, da Costa Rica apresentou suas
obras e realizou um curso para os participantes do Programa Xané. O trabalho norteou-se nos
pressupostos da Mediação Pedagógica para a Educação Popular, fundamentada na construção
de relações solidárias e mediadoras, dentro do cotidiano escolar. Esta convivência contava
com a postura de um professor mediador do conhecimento. Neste contexto, seriam
valorizadas as iniciativas locais, e estas seriam ancoradas no respeito a diversidade e a
identidade dos alunos.
As ações articuladas pelo programa Xané melhoraram sensivelmente os resultados
escolares repercutindo em curto prazo na elevação da autoestima dos alunos e na inserção de
atividades que anteriormente não tinham oportunidade de participar. Estes resultados foram
observados

em

registros

organizados

pela

Coordenação

Estadual

do

Programa

(CEAICA/SEDU/MT). Conforme estes estudos, as crianças que antes apresentavam
resultados de aprendizagem negativos, em curto tempo transformaram-se e destacaram-se na
vida escolar, nas artes, nos esportes, superando a situação anterior de desânimo e baixa
autoestima.
Esta situação pode ser melhor compreendida uma vez que, nas reuniões realizadas em
alguns municípios para definição das prioridades, às vezes as escolhas recaíam inicialmente
na ação educativa que contemplava a saúde e a alimentação para melhorar a qualidade de vida
das crianças que participavam do projeto.
Para superação dos problemas evidenciados nos diagnósticos iniciais do programa
Xané, todas as crianças que participavam foram cadastradas nos programas de saúde, tanto
nos aspectos educativos como nos atendimentos emergenciais, havendo um esforço articulado
das áreas de saúde, alimentação, proteção e agricultura. Semanalmente as crianças tinham
acesso a palestras orientações para melhorar a saúde em todos os aspectos e foram
implantadas hortas escolares nas escolas. Os profissionais de saúde faziam a orientação e
tratamento odontológico. Este trabalho foi construído com a participação dos coordenadores
locais, dos professores e com o apoio das famílias dos secretários e dos prefeitos, conforme
relata o médico legista, especialista em saúde pública e ex-prefeito de Arenápolis:
Nosso trabalho com as crianças superava o convencional, indo além da sala de aula.
Uma coisa fundamental para a vida. Você tem no município crianças mais
necessitadas. Tira do ambiente de risco e as mantêm com todas as atividades
culturais, apoio pedagógico, saúde, esportes, e outras oportunidades que
costumeiramente estas crianças não teriam. No tempo que nós estávamos no
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programa Xané colocávamos toda a estrutura da saúde para atendimento tanto na
emergência quanto no atendimento preventivo nos Postos para atender as escolas e,
especialmente as crianças do programa. Disponibilizávamos um carro para fazer o
trabalho de educação para a saúde bucal. Era muito reforçada a questão da Saúde na
Escola, os médicos e os enfermeiros faziam palestras dentro de uma visão mais
educativa e preventiva. O trabalho do Xané em Arenápolis foi fundamental para a
cidadania das crianças. Até hoje encontro com a coordenadora da escola a Profª
Marlene ela me agradece pelos resultados escolares, que foram muito favoráveis
(Natanael Barros do Nascimento– entrevistado).

O que se observa ao longo da pesquisa, é que Programa Xané, em articulação
interinstitucional alcançou resultados socioeducativos favoráveis obtendo, inclusive, destaque
na mídia para o município de Matupá, que foi o pioneiro no desenvolvimento da experiência
de implantação do Programa. Após o segundo ano de funcionamento, os resultados favoráveis
de permanência e sucesso escolar eram difundidos com base nos relatórios anuais
apresentados pelas escolas à Secretaria de Estado de Educação, conforme matéria a seguir :
Em Matupá, não existem mais casos de repetência e evasão escolar entre crianças
carentes. No bairro Pedra 90, a evasão está zerada (caiu 40%) e a repetência entre as
primeiras séries do 1º grau está abaixo dos 2%. Esses são dados que atestam a
eficiência do Programa Xané, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação
(Seduc) em parceria com as prefeituras.(Educação, Diário de Cuiabá, 1998, p.1).

Conforme relatórios técnico do Programa Xané do (CEAICA/SEDUC/MT 1996),
outro estabelecimento de Ensino que se destacou nos resultados educativos foi o CAIC Dr.
Sebastião Miranda do município de Cáceres que em 1999 com apenas dois anos de
funcionamento, o Xané teve 90,37% dos alunos aprovados, havendo apenas 1,18/% de
desistência entre os participantes e 1,96% de reprovação os outros 6,48% foram transferidos.
Uma questão digna de registro foi a quase permanência dos índices de transferência
dos alunos em virtude das frequentes mudanças dos pais para outras localidades do estado e
do país. Estes deslocamentos possivelmente foram provocados pela instabilidade das famílias
no trabalho, quando ficavam submetidas a práticas de atividades sazonais e informais, sem
contar com a decadência das atividades extrativistas e fechamentos dos garimpos. Desta
forma, podemos citar como exemplo a Escola Castro Alves em Marcelândia, município
situado na região norte do estado de Mato Grosso que em 1999, teve 19,91% dos alunos
transferidos 4, 50% desistiram da escola 1, 18% reprovaram sendo que 74%,41 foram
aprovados.
Outra situação semelhante registrou-se na Escola Municipal Prof. Genoveva Flôr de
Montanha no município de Peixoto de Azevedo na região norte do Estado que em 1998 teve
36,93% dos alunos transferidos diminuindo estes índices em 1999, para 20,49%. Verificandose a permanência dos índices elevados. Mesmo contando com índices inferiores a 1% no que
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se refere à reprovação e desistência, em virtude das transferências a escola conseguiu
aprovação de 78%,69%.
Outro registro de afirmação dos bons resultados do Programa Xané foi veiculado pela
revista Nova Escola, quando Pellegrini (2002), destacou quatro experiências de combate à
violência nas escolas, em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá, no bairro Pedra 90.
Este trabalho foi construído conforme diagnóstico realizado, visitando e dialogando com as
famílias. Ainda foram entrevistados, os alunos egressos, professores, coordenadores e
diretores das escolas conforme este depoimento da diretora do Caic Rafael Rueda Maria
Helana Peron para a revista Nova Escola:
A situação melhorou bastante, mas há muito por fazer” ... Ainda é possível encontrar
usuários de drogas no grupo e eventualmente armas passam pelos portões. O mais
importante é que o Rafael Rueda deu um grande passo para criar um clima de paz e,
consequentemente de aprendizagem. Em 1995, um ano antes do Programa Xané
chegar, a reprovação no Ensino fundamental chegava a 30%. No ano passado
aprovamos 92% da turma (Nova Escola, maio de 2002, p. 21).na administração

do

Mesmo estabelecendo critérios de organização e controle social, bem como definindo
mecanismos de bases legais, o programa Xané foi extinto em 200448. Estas e muitas outras
iniciativas educacionais executadas no estado de Mato Grosso pelo governo Dante de
Oliveira, sofreram soluções de descontinuidade após a sua saída do governo. Segundo
Nogueira (2006, p.6),
[...] a descontinuidade se manifesta na interrupção de projetos, obras e ações, e na
reversão de prioridades e metas. Tais rupturas são normalmente julgadas como
indesejáveis, pois resultariam na perda de conhecimento acumulado (ou memória
institucional), na reversão de avanços, na descrença ou desmotivação por parte dos
envolvidos, e também num provável desperdício de recursos públicos investidos.

Portanto, os estudos apontam para a necessidade de preservar os conhecimentos e
investimentos historicamente definidos como prioritários, reforçando ainda que, as
experiências exitosas devem ser recuperadas, para subsidiar a construção de novos e
inovadores projetos, eliminando esforços e recursos desnecessários. Essa questão reflete a
falta de compromisso, quando programas e políticas públicas são extintos e desconstruídos.
Tais medidas, aliadas à ausência de preocupação em estudá-las, favorecem o estado de
omissão e negligência, bem como a pauperização das políticas educacionais.
Dante de Oliveira, na condição de ex-governador do estado de Mato Grosso
presenciou o processo de extinção dos programas idealizados e executados em seu governo.
Comprova-se este fato à matéria divulgada em 02 de outubro de 2003 pelo jornal Diário de
48

Em virtude de intensa articulação dos Prefeitos, secretários e das Organizações não governamentais, no ano de
2003 o programa Xané permaneceu mais um ano no Governo de Blairo Maggi, contudo no ano 2004 o programa
foi extinto na gestão da Secretária de Estado de Educação Ana Carla Muniz.
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Cuiabá, quando Dante proferia uma palestra a respeito das Diretas-Já para os acadêmicos do
Instituto Várzea-grandense de Educação (IVE). No evento foi procurado por professores da
rede pública estadual temerosos pela extinção dos programas educacionais a exemplo do
Arara Azul.
Segundo os professores, o governo estaria extinguindo o projeto sob a alegação de que
era oneroso para o estado que já havia investimento na formação e 40% de aumento para os
profissionais que concluíam o programa de qualificação. Em resposta à situação Dante
afirmou ter recebido muitas manifestações de vários setores contra a descontinuidade de
projetos, principalmente da área social, argumentando que compreendia que o novo governo
quisesse elaborar novos programas. Ponderando que o novo governo deveria também optar
pelo bom senso, ao dar continuidade às experiências que comprovadamente estão dando certo
e tem o apoio da sociedade civil49.(Entrevista de Dante de Oliveira, Diário de Cuiabá 2003,
p.1)
Figura 37 - Palestra sobre as Diretas-Já –com alunos do curso de comunicação
IVE- Cuiabá- MT

Fonte: arquivo Jornal Diário de Cuiabá,

No mesmo evento o ex-governador Dante cita como exemplo o Programa Xané, que
até então não havia sido extinto, em virtude da mobilização de prefeitos e da sociedade civil
no ano de 2003 afirmando: “Eles sensibilizaram o governador Blairo Maggi, conseguiram
convencê-lo de que o programa é bom e não poderia ser extinto”.

49

Entrevista de Dante de Oliveira, Diário de Cuiabá. A matéria: ex-governador Dante de Oliveira defende
Projeto Arara Azul durante Palestra no IVE. 02 de outubro de 2003, p.1. Disponível em:
http://www.diariodecuiaba.com.br/Acesso em 20 de julho de 2014.
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Figura 38 - Unidade do programa Xané abandonada em Matupá

Fonte: Acervo Matupá News

Esta foto demonstra o abandono da sala de informática de uma das unidades do
Programa Xané, no município de Matupá, norte do estado de Mato Grosso. O prédio que,
inicialmente, destinava-se ao Centro Público de Formação Profissional e Escola Agrotécnica
de Matupá, foi inaugurado em 04 de julho de 1996, pelo governador Dante de Oliveira. Esta
unidade educativa foi construída em uma área de aproximadamente de 135 hectares, na obra
foram investidos recursos do governo do estado e do Ministério da Educação.50
Com a desativação do programa das escolas Agrícolas em 1999, houve um esforço
conjunto entre a Coordenação estadual de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente e a
prefeitura municipal para reocupação do espaço com o programa Xané. Então todo o prédio
foi recuperado para garantir educação integral às crianças e jovens desenvolvendo uma
proposta pedagógica que articulava as diversas linguagens, tais como: teatro, literatura,
artesanato, artes visuais, sendo que os espaços eram utilizados para as aulas de culinária, de
campo, em contato com a natureza. No prédio havia ainda, em perfeito funcionamento, uma
padaria e uma sala de informática.
A situação de abandono dos bens públicos e descontinuidade de políticas carecem de
mais atenção nas pesquisas e nos estudos, para de certa forma estimular o controle social e
consequentemente a responsabilidade dos dirigentes sobre a destinação dos recursos e as
finalidades sociais dos investimentos. Neste sentido pode-se admitir que há necessidade de
ampliar estudos que possam dar maior visibilidade para esta questão.

50

Disponível em:
<http://www.reporternews.com.br/noticia/100404/Escola_de_Matupa_onde_funcionavaProjeto_Xane_esta_aban
donada> . Acesso em 20 de dezembro de 2011 às 19 horas.
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Dentre os poucos estudos encontrados, que analisam as descontinuidade das políticas
públicas no Brasil, destaca-se o trabalho de pesquisa de Nogueira (2006), intitulado
Continuidade e Descontinuidade Administrativa em Governos Locais: fatores que sustentam a
ação pública ao longo dos anos. No estudo o autor faz menção à obra do escritor francês
Albert Camus(2004), comparando, ao Mito de Sísifo, o processo de desgaste na
descontinuidade administrativa, na gestão dos projetos. Neste caso, seriam os gestores, os
técnicos e demais servidores públicos, os heróis da absurda realidade brasileira, quando
executam trabalhos na inutilidade e na desesperança: Estariam todos condenados a levar seus
projetos montanha acima para vê-los cair de volta à estaca zero a cada nova geração de
comando?
Um dos pontos observados com a pesquisa é que ao longo dos governos, os programas
vão se descaracterizando até a sua extinção. Basta observarmos o processo de extinção do
Programa Xané.
Em virtude de muita luta, muita resistência de professores, de prefeitos e de
representantes das organizações não governamentais, o programa funcionou até o ano de
2006. Conforme dados da planilha de planejamento da SEDUC/2008, o Xané foi extinto em
2008 na gestão da Secretária de Estado de Educação, Ana Carla Muniz, na ocasião,
apresentou uma versão de substituição do programa por um modelo centralizado de repasses
de recursos nas prefeituras, alterando a metodologia de controle social e participação popular
do programa, substituindo-o pelo Programa Aplausos.
Em uma sequência, o programa Aplausos, foi extinto na gestão do Secretário Luiz
Antônio Pagot, e os recursos que eram, originalmente, locados para a Educação Integral das
Crianças e dos Adolescentes foram repassados para a Fundação Airton Sena para a execução
do Programa Acelera Mato Grosso. Tal programa se associa ao programa acelera Brasil,
criado em 1997, pela Fundação Airton Senna, com o financiamento do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação(FNDE/MEC),

Petrobras

e o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social( BNDES)
Para a entrada das redes estaduais, surgiram parceiros regionais. Além das
Secretarias Estaduais de Educação,... Entraram nessa aliança, tais como Tele CentroOeste, Adiai e Petrobras. O Programa de Aceleração de Aprendizagem distingue-se
pelas seguintes características: trata-se de um programa de correção de fluxo escolar
- a aceleração da aprendizagem é apenas uma estratégia para atingir o objetivo
maior; trata-se de uma intervenção nas políticas educacionais, que tem como
objetivo eliminar a cultura da repetência nas escolas, não de mera intervenção
pedagógica; o programa baseia-se em concepção e materiais testados previamente.
(LALLI, 2000, p. 145).
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Com esta iniciativa, o governo de Mato Grosso deixa de atender 50 mil crianças.
Programa acelera Mato Grosso não obteve sucesso, por repercutir uma metodologia não
compatível com a cultura escolar dos municípios do estado. Estas iniciativas verticalizadas,
poderão ficar sempre fadadas ao insucesso, levando a perda dos investimentos e dos esforços
de todos os envolvidos nos trabalhos, que com a extinção, além de perder os benefícios,
perdem também o elo entre o passado e o presente.
No decorrer do governo Dante de Oliveira na Secretaria de Estado de Educação, foram
desencadeados vários programas educacionais, tais como o Programa Tucum, que se
destinava à formação de professores indígenas com o tema “Terra, Língua e Cultura”, tendo
como base um currículo diferenciado, específico e bilíngue. Nesse programa foram
desencadeadas as discussões ameríndias, que buscavam inserir os índios nas universidades do
estado, dentro de uma proposta de uma universidade para os povos indígenas. .( MATO
GROSSO, 2002, p. 15).
O estudo também ressalta que Mato Grosso é um estado pluricultural e
multilinguístico abrigando mais de 38 diferentes sociedades indígenas, cada uma com suas
especificidades. A oferta de um ensino capaz de valorizar tanta diversidade fez nascer
propostas de educação indígena, voltado para as demandas e singularidades culturais de cada
povo..( MATO GROSSO, 2002, p. 16).
Na fase inicial em 1996 o Projeto Tucum formou 200 professores indígenas nível do
antigo 2º grau (magistério), sendo 180 de 102 aldeias de outras regiões do país. O Programa
formação dos Professores Indígenas se consolidou, com a implantação de três cursos de
licenciatura específicos para professores índios, priorizando as áreas de: Ciências
Matemáticas e da Natureza, Ciências Sociais e Línguas, Artes e Literatura. As atividades
eram desnvolvidas no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) de Barra
dos Bugres ( MATO GROSSO, 2002, p. 16).
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Figura 39 - Cerimônia de Abertura da Universidade Indígena

Fonte: Instituto Dante de Oliveira.

Tais inciativas confirmam o avanço educativo, quando as propostas são desencadeadas
à luz das necessidades da população, contudo, persistia no estado de Mato Grosso os
problemas sociais que incluíam a desassistência em relação à educação básica. De acordo com
o cadastro realizado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, em 1997, 62mil
crianças e adolescentes não frequentavam a escola. Em algumas regiões do estado, o
analfabetismo rondava a casa dos 25,5% da população existente. Esses índices foram
constatados nas regiões mais carentes, onde os garimpos estavam sendo desativados, já
repercutindo o efeito da monocultura no estado, que provocou acelerada desocupação da mão
de obra no campo, ocasionando o êxodo rural. (MATO GROSSO,1995,p. 7).
Diante desse cenário, a partir de seu primeiro mandato o governador Dante de Oliveira
procurou atingir os objetivos propostos pelo programa de governo:
Este documento está aberto à discussão e aprimoramento, a todos aqueles segmentos
da sociedade comprometidos com a construção de um Estado dinâmico e eficiente
nas ações que lhe competem, com a responsabilidade pública social, capaz de se
inserir no contexto nacional e internacional pela competência produtiva e qualidade
de vida de seu povo (MATO GROSSO, 1995).

Logo, a qualidade de vida passava, obrigatoriamente, pelo combate às desigualdades
sociais, por intermédio de ações convergentes nos aspectos econômico, político, e social,
ampliando, nesse sentido, o acesso ao emprego, erradicando a miséria e da fome garantindo
serviços de saúde e o fortalecimento da educação no estado, conforme afirma Dante:

145

Nossos objetivos, em todos os setores, tem se orientado para a superação da
configuração periférica com que o Estado tem sido tratado no conceito federativo,
que tem desconhecido seu potencial geo-político, ecológico e culturalespecialmente o último, pelo intenso processo de interação resultante das ondas
migratórias que tanto têm impactado sua sociedade nas últimas décadas.(MATO
GROSSO, 1996, p. 5).

Nesta visão foram envidados reforços no sentido de gerir mecanismos para a criação
de um Sistema Único Descentralizado de Educação Básica, iniciando com a Gestão
Compartilhada, convergindo parcerias e tratados éticos entre município e estado e união, para
que a população pudesse ter acesso a uma educação de qualidade, que rompesse com as
limitações burocráticas, hierárquicas geográfica e culturalmente fragmentada. Conforme
afirma Albano:
Nós começamos com o programa de gestão compartilhada com o pré-requisito de
chegar ao Sistema Único, então o cidadão teria acesso à educação em um sistema
único maior, sem distinção de rede, seja na escola, federal, estadual ou municipal.
Porque até hoje permanece assim. Permanece a separação. Eles acabaram com tudo.
O aluno vai para uma escola municipal ou estadual conforme considerar melhor.
Para nós a unidade escolar seria pública, não importava quem era a mantenedora
(Valter Albano-entrevistado).

Esta iniciativa inaugurava uma discussão de corresponsabilidade, das esferas do poder
com a educação com um sistema educacional público que unificaria a base legal “em termos
de objetivos e resultados; eliminando as redes de ensino e as disparidades no padrão de
atendimento; respeitando a diversidade de seu contexto e de propostas e soluções”(MATO
GROSSO,SEDUC/1996).
A Gestão Única possibilitaria conduzir a educação num processo de redefinição
conjunta de atribuições, e de corrigir distorções decorrentes do distanciamento que pode
surgir entre a Secretaria de Estado e Municípios, o que significa um gerenciamento mais
próximo da comunidade e de acordo com Dante, seria fundamental promover o debate em
torno do sistema único: “temos a certeza de que o processo de discussão que ora iniciamos no
Estado terá como fruto um Sistema Educacional que se colocará como uma das referências de
gestão e de qualidade da Educação Básica em nosso país” (MATO GROSSO, SEDUC/1996,
p. 5).
A experiência do Sistema Único Descentralizado teve êxitos em alguns municípios do
estado, contudo a cultura da hierarquização e da centralização dos sistemas educacionais,
somada à falta de sustentação de uma proposta nacional para consolidar os mecanismos
iniciados ocasionaram a descontinuidade destas iniciativas.
Contudo, observa-se que o sistema de coresponsabilidade foi ampliado e surgiram
outras formas de parcerias, a exemplo da Gestão Compartilhada entre Município e o Estado,
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objetivando “uma educação mais democrática, horizontalizada e de qualidade. Trata-se de
uma reorganização que se deu no âmbito das relações, da oferta e da concepção de
ensino.”MATO GROSSO 2002, p. 3).
As mudanção ocorridas no Sistema Educacional de Mato Grosso teve, enquanto
referência, um processo de intensa mobilização e discussão em outubro de 1996 com a
Conferência Estadual de Educação. O contexto de educacional e democracia foi fortalecido
com mudanças mais “profundas”:
A Lei 049/98, modificou as raízes do sistema educacional em Mato Grosso. Ela
reformulou o Conselho Estadual de educação, democratizando sua composição.
Além disso, instaurou o Fórum Estadual de educação, que nasceu com a missão de
aglutinar esforços permanentes e pensar a educação à luz das necessidades da
sociedade (MATO GROSSO, 2002,p.7).

Embora o estudo tenha privilegiado o Programa Xané, outros programas também
merecem destaque, como: Reorganização do Sistema, Autonomia Escolar, Gestão
Democrática da Educação, Educação Profissional, Regionalização da Alimentação Escolar,
Educação Inclusiva e Arara Azul (um programa especialmente criado para formação, inserção
educativa e cultural dos trabalhadores da educação que exerciam funções de apoio escolar).
Este elenco de iniciativas nos faz perceber que desde as relações entre a escola e a
estrutura central da Seduc, até as relações entre professor e aluno em sala de aula a educação
ganhou um novo perfil em Mato Grosso.Vale ressaltar que, mesmo com a execução de vários
programas e projetos permanecia ainda, a necessidade de qualificar o Ensino Médio com uma
política educacional que contemplasse o mundo do trabalho para além da discussão e inserção
enquanto componente curricular, mas afirmando para o jovem a possibilidade de conciliar os
conhecimentos adquiridos na escola na melhoria da sua atuação profissional conforme argumenta
Ramos:
O sentido do trabalho no ensino médio certamente é uma das questões que clivaram,
historicamente, a natureza do currículo nessa etapa de formação. Isto porque é nessa
fase que ocorre a explicitação do modo como o conhecimento se relaciona com o
trabalho. Também nesse momento, tanto os jovens estão projetando suas vidas como
componentes da população economicamente ativa, o que inclui as escolhas
profissionais, quando os adultos veem nessa etapa de ensino a possibilidade de se
qualificarem como trabalhadores (RAMOS , 2011, p.1).

Torna-se importante assinalar que, durante o governo do estado aconteceram muitas
mobilizações dos professores por melhor valorização da carreira e melhores salários.
Contudo, alguns educadores fazem registros de avanços que exigiram repensar toda a
estrutura, das relações institucionais que repercutira na vida dos profissionais da educação.
Também ocorreram atrasos de pagamentos, quando professores ficavam até três meses sem
rceber. Sem contar a ausência de um Calendário para os pagamentos, conforme afirmaa
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entrevistada abaixo:
É certo que todos os governos têm suas limitações e suas falhas, mas destaco a
atuação do governo Dante de Oliveira, que dignificou o nosso desempenho de
professor. Gostei da modernização, a primeira medida foi o nosso pagamento em
conta bancária. Anteriormente nós recebíamos os vencimentos em contracheque, não
sabíamos a data certa de recebimento. A nossa folha de contracheques chegavam nas
escolas em caixa de papelão. Depois nós íamos para o banco. Enfrentávamos filas
quilométricas para recebermos os nossos pagamentos. Se olharmos a data de
abertura da nossa conta no Banco do Brasil podemos confirmar. Lá está a data certa.
Não houve mais atraso nos pagamentos. Outra questão foi o décimo terceiro, quando
chegava final de ano não sabíamos se receberíamos o nosso décimo terceiro.
Dante,oficializou o pagamento do décimo em nosso aniversário. Agora sabemos. No
mês do nosso aniversário o nosso décimo está na conta.(Profª Ma. Aparecida Pereira
da Silva-Entrevistada).

Conforme relata a entrevistada houve avanço e melhoria das relações entre a escola e a
estrutura central da SEDUC. Portanto, observa-se que mesmo com o início da modernização
da estrutura torna-se importante assinalar que, durante a gestão de Dante de Oliveira no
estado, também ocorreram greves e outras manifestações dos professores por melhores
salários, revelando ainda a defasagem salarial acumulada ao longo dos anos. Repercutindo
desta forma, a histórica dificuldade dos governos em estabelecer um diálogo e as mediações
que contemplem os anseios dos profissionais da educação. Portanto, fica visível as limitações
históricas em atender os objetivos educacionais, principalmente no que se refere

à

valorização dos professores
Diante da análise das propostas executadas pela SEDUC/MT Pode-se admitir que
estas iniciativas

coincidentes com os objetivos do Programa Xané não atingiram

significativamente a Rede Estadual de Ensino e raramente atendeu a todas as crianças que
necessitavam ingressar nos programas ficando fora desta participação, às vezes, as crianças
que pertenciam a famílias muito vulneráveis economicamente. Faltavam também, recursos
para incluir um número maior de escolas na Educação Integral. Esta questão é elucidada por
Ribeiro(1991),51 quando há um descaso com a escola das crianças que vivem “nos bairros
pobres da periferia” e que a educação para estas crianças deve ser diferente daquela que já é
ofertada para as crianças que vivem nas áreas ricas. O autor enfatiza que muitos fatores
contribuem para o fracasso escolar, contudo este fracasso não advém exclusivamente de uma
prática pedagógica errônea , mas sim na atitude das classes dominantes brasileiras para com o
nosso povo. Afirmando:

51 Artigo: O AUTOR DA UTOPIA: FALA DARCY RIBEIRO título do último capítulo da Obra CIEP A
UTOPIA POSSÍVEL, ao publicar em 1999 o pensamento de Darcy Ribeiro, Lia Faria afirma: “ um modo de
fazer justiça àquele que teve a coragem de sonhar e construir a utopia”( Texto extraído de Ribeiro, Darcy . O
Livro dos CIEPs, Bloch Editores S. A., 1986).
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Um fator importante do nosso baixo rendimento escolar reside na exiguidade do
tempo de atendimento que damos à criança... A criança das classes abandonadas,
que tem em casa quem estude com ela, algumas horas extras, enfrenta
galhardamente esse regime escolar que quase não se dá aulas. Ele só penaliza, de
fato, a criança oriunda de meios atrasados, porque ela só conta com a escola para
aprender alguma coisa ( RIBEIRO, 1991, p. 94).

Outra questão que impedia a ampliação do Programa Xané foi a precariedade das
escolas situadas nos bairros e nas regiões periféricas do estado. Conforme afirma
Ribeiro(1991) “dois fatos impressionam na educação brasileira: a magnitude da rede escolar
pública e sua precariedade.”
Por esta razão, no programa ficou definida a meta de adaptar e melhorar os espaços
escolares, construindo refeitórios, salas para oficinas, laboratório de informática, salas de
leitura, bibliotecas, quadras, espaços verdes e de lazer.
Observa-se ainda que há muitos impedimentos, para a execução dos programas
especiais que objetivavam ampliar a dimensão educativa articulada para inserir crianças,
adolescentes, jovens em um patamar de igualdade na obtenção dos conhecimentos,
desenvolver assim, as potencialidades em outras linguagens inerentes ao processo cultural e
social. Estes programas e projetos só terão pleno êxito se constarem na agenda principal de
uma Política Educacional construída e pactuada em um regime de corresponsabilidade da
União, do Estado e dos Municípios.
Verificou-se ainda que muitas prefeituras e diversas escolas pleiteavam o ingresso no
programa objetivando ampliar o tempo e consequentemente a participação das crianças nas
atividades educativas. Estas escolas não foram inseridas por falta de recursos, e de espaços
adequados. Enfim, o que se questiona não é a falta de escolas. Elas estavam em pleno
funcionamento nos bairros. Faltavam as condições objetivas para o funcionamento do
programa. Este contexto nos traz à reflexão de que o sonho da Escola de Tempo e Atenção
Integral para as crianças adolescentes e jovens será sempre postergado enquanto a educação
não for prioridade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos iniciais desenvolvidos nesta pesquisa sobre a vida de Dante de Oliveira nos
possibilitaram relacionar a formação pessoal a uma significativa convivência familiar e de
amizades, que se iniciaram na infância e o acompanharam na juventude, na vida adulta e na
atuação política.
Considera-se relevante salientar ainda que, as opções metodológicas confluíram
sensivelmente para encontrar percursos e desenhar marcas pelas quais foram trilhadas este
trabalho. Muitas pistas da subjetividade e dos caminhos percorridos por Dante de Oliveira. As
memórias foram encontradas nas fotografias, documentos, cartas, diálogos com a família e
com amigos comuns. Sem contar a extensa divulgação que ainda consta na mídia, a respeito
da atuação política de Dante.
Nesta leitura do universo existencial foi imprescindível compreender a linha do tempo
e a história de vida de Dante de Oliveira. Sem a pretensão de realizar um estudo biográfico,
esta pesquisa buscou marcas da vivência para estabelecer elos entre o sujeito e seu universo
social. Nesta dimensão é fundamental compreender que a leitura do individual, requer
observar a rede de relações sociais nos diferentes espaços/tempos, nos quais o indivíduo está
inserido. Refletir a pessoa não exclui a possibilidade de analisar as determinações históricas
advinda de um tempo político e social, no qual as relações são configuradas para acolher o
tempo e suas imposições, ou transformá-lo para construir contextos melhores.
Nesta perspectiva é fundamental saber que cada indivíduo corresponde à organização
de suas experiências e seus conhecimentos sócios históricos e culturais. Nesta circularidade
entre o micro e o macro do percurso de Dante de Oliveira observam-se questões que,
analisadas a partir do indivíduo se relacionam a outras indagações e dando pistas para a
compreensão de suas escolhas e atuação enquanto homem público.
A contribuição da pesquisa foi relevante no sentido da continuidade e ampliação nos
estudos de história oral iniciados no mestrado de Educação e Movimentos Sociais, pela
Universidade Federal de Mato Grosso 2011, quando no mesmo estado desenvolvi uma
pesquisa utilizando esta opção metodológica para compreender o processo da migração, das
professoras da rede pública de Campo Verde.
Deste modo, neste trabalho de pesquisa, retomo os estudos de História Oral, para
entrevistar os sujeitos que fizeram parte da rede de sociabilidade de Dante, e outros que
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interagiram com ele na vida Política e contribuíram para as análises de sua trajetória e das
políticas públicas por ele executadas.
Um dos pontos positivos observados foi a receptividade dos entrevistados, que
valorizaram a oportunidade de expressar suas experiências em outro lugar de escuta, que
difere de outros canais de interlocução, que costumeiramente participam. Todos sem exceção
foram unânimes e solícitos em contribuir com o trabalho.
Uma contribuição desta pesquisa foi procurar entender os sentidos e os modos de
constituição das experiências dos indivíduos que se constituem tanto como indivíduos
singulares, quanto sociais. Isto também propicia no pesquisador, enquanto indivíduo sujeito
social e singular, criar um processo de alteridade refletido nas demandas que o circundam, e
nos aspectos da sua existência seja pessoal, ou profissional. Repercutindo, assim, momentos
significativos tanto para entrevistados, quanto para o entrevistador.
Observa-se ainda a existência de poucas referências de pesquisas no que se refere à
gestão de Dante de Oliveira, em Mato Grosso, uma vez que este período repercutia um
contexto de transição política, entre o final do regime militar, e o período de redemocratização
do país. O problema da dificuldade de acesso às fontes de pesquisa foi minimizado pela
disponibilização do acervo pertencente ao Instituto Dante de Oliveira. Por outro lado, este
esforço poderá estimular o surgimento de novos estudos e pesquisas.
Os estudos empreendidos neste trabalho revelam ainda que, as observações e análises
da vida de Dante de Oliveira, inicialmente possibilitaram identificar as marcas da convivência
familiar e escolar até o Ensino Superior do jovem que de certa forma percorre um caminho
considerado normal para os jovens da sua classe social. Este percurso é relatado pelos amigos,
desde a convivência no Grupo “Juventude Brasa”, que ainda cultivam lembranças de
momentos festivos. Memórias da vida estudantil e da intensa atividade cultural em Cuiabá.
Assim, Dante se forma dentro de um universo de estruturas e oportunidades sociais
que lhe permitiram destacar inclusive entre os próprios amigos, pertencentes à sua rede de
sociabilidade. Possivelmente este destaque se deu não só pelo seu carisma, mas
principalmente por estar no lugar onde as oportunidades foram colocadas e convalidadas
como necessárias, enquanto requisito de formação. Um exemplo disso é que ele estudou nos
melhores colégios da capital de Mato Grosso, estruturas exuberantes, localizadas sempre ao
centro das cidades, distantes dos bairros e das regiões periféricas. Nessas escolas também
trabalhavam os educadores de renome e considerados mais aptos ao desempenho educativo.
Os estudos de geração, na perspectiva de Gramsci orientam as conclusões deste
trabalho; alguns sinais que confirmam estes postulados, já foram identificados, quando o autor
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afirma que os jovens aprendem com os mais velhos. Para ele, na realidade a antiga geração
educa a nova geração, isto é, Gramsci enfatiza a questão dos jovens com base em duas
premissas consideradas fundamentais, a primeira seria: A geração “antiga” realiza sempre a
educação dos “jovens”; nesta característica de classe social acontece uma muitas vezes à
rebelião de jovens, que passam para a classe progressista, que se torna historicamente capaz
de tomar o poder. Neste caso, para Gramsci (2006), trata-se de jovens que deixam de ser
dirigidos pelos “velhos” de uma outra classe; retratando então a permanência de um processo
de insubordinação real dos jovens aos velhos, como geração, mesmo considerando as
diferenças de temperamento e vivacidade.
O convívio com uma família de professores pode ter influenciado suas iniciativas
pessoais e políticas no sentido de valorizar a educação. Observa-se no decorrer destes estudos
que esta área tornou-se uma das prioridades eleitas por Dante na gestão pública municipal e
estadual.
Nesta visão de relacionamento com as pessoas, pode-se considerar que a partir da
infância, o indivíduo convive com padrões, costumes e valores que vão influenciar em sua
aprendizagem. Thompson (1981) explica que aprendemos primeiro na família, também
aprendemos no trabalho e na comunidade imediata. Então, surge a partir deste pensamento o
estudo da vida dos pais e outros familiares que influenciaram na formação educativa de Dante
de Oliveira, participando ainda na sua vida escolar, na sua interação social e em suas opções
profissionais.
No decorrer da pesquisa uma indagação norteava a reflexão: Como um jovem, que
teve as oportunidades sociais e educativas, comuns para os filhos das famílias tracionais de
Cuiabá, resulta um político de atuação voltada para a busca da igualdade, com concepções de
implantação da Reforma Agrária, de luta democrática para a moradia urbana e para a
educação como direito de todos?
Seguindo o percurso dos filhos das famílias bem colocadas socialmente em Cuiabá,
Dante opta por cursar faculdade no estado do Rio de Janeiro, mas sua construção política e
ideológica foi marcada durante a vida estudantil, na década de 1970, quando passa a integrar
ao Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), sendo que este movimento, era formado
pela dissidência do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Dessa convivência política resultam
as convicções para a buscar a redemocratização do país, e consequentemente, o retorno dos
direitos do cidadão suprimidos pelo golpe civil-militar de 1964.
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A pesquisa possibilitou observar que a convivência partidária com a Pastoral da Terra
e com o Conselho Indigenista Missionário, além de contribuir com a formação das referências
ideológicas acabaram por influenciar a luta pela reforma agrária.
Além da luta em defesa da redemocratização do país e pela reforma agrária, Dante de
Oliveira defende a preservação da Região Amazônica, o respeito aos povos indígenas.
Colocando-se favorável à luta dos posseiros e dos trabalhadores do campo. Na atuação
legislativa na década de 1970, presentava denúncias contra abusos praticados pelos
latifundiários e pelo governo, na cidade e no campo.
A análise da documentação pertencente ao acervo do Instituto Dante de Oliveira,
permitiu verifica-se que Dante rompe com a posição udenista e tradicional da família e passa
a ouvir o que representantes de gerações mais velhas que a dele tem a dizer. Um exemplo foi
sua convivência com Ulisses Guimarães e, posteriormente, Leonel Brizola, que passam a ser
seus orientadores políticos, principalmente Ulisses Guimarães, no encaminhamento do
processo de apresentação da Emenda das “Diretas Já”.
Observa-se que ainda que Dante também teve a preocupação em preservar a memória
de sua vida pública ao convidar em 1999 a Prof.ª historiadora Therezinha de Jesus Arruda
para realizar um tratamento arquivístico de um acervo preservado por ele, que continha
documentos, fotos, vídeos, recortes de jornais, cartas e outros. Para catalogação e organização
do arquivo foi empregado o mesmo sistema do CPDOC-FGV; uma parte foi informatizada no
programa ALEXANDRIA.
Assim, familiares, e amigos liderados por Thelma de Oliveira, criam o Instituto Dante
de Oliveira com objetivo de preservar a memória do político. Além de propor a realização de
atividades culturais, a instituição foi criada com objetivo de dar continuidade ao trabalho
inicial da memória de Dante.
Por exercer muitos cargos em curto tempo foi um desfio investigar a trajetória de
formação, convivência familiar e rede de sociabilidade de Dante de Oliveira, a formação de
seu pensamento político-ideológico e de sua matriz identitária e a influência dessa ideologia
na formulação das políticas públicas levadas a efeito por ele no município de Cuiabá, do qual
ele foi prefeito por duas vezes, e, por extensão, em todo o estado de Mato Grosso, também
governado por ele duas vezes, e no Brasil, enquanto autor da emenda das Diretas Já e como
ministro de Reforma Agrária e Desenvolvimento (MIRAD).
Ao analisar as políticas públicas executadas por Dante de Oliveira, principalmente no
estado de Mato Grosso a pesquisa possibilitou perceber que, estas ações governamentais
fundamentavam-se na educação, quando as propostas educativas não ficavam restritas à pasta
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específica da área. Observa-se que no sentido institucional as iniciativas educacionais
perpassavam as áreas de Saúde, Justiça, Promoção Social, Meio Ambiente e outras.
Outra questão que foi possível observar que a sociedade mato-grossense também,
almejava a redemocratização nas relações de poder. Assim, na pesquisa observa-se que havia
um foco na nas iniciativas e decisões do governo, as metas de fortalecimento dos conselhos, a
criação de fóruns, a organização de conferências, e outros mecanismos para promover esta
participação social nas decisões governamentais.
Mediante tais constatações, sugiro que sejam desenvolvidos estudos no sentido de
estabelecer analogias a respeito dos desafios, avanços e conquistas nas políticas públicas do
estado. Verificando assim, o atual estágio das políticas sociais básicas. Especialmente, àquelas
que asseguraram os avanços em termos da legislação em vigor.
Quanto às políticas públicas educacionais de Dante de Oliveira na prefeitura de Cuiabá
destacam-se as transformações que impulsionadas pelo processo de redemocratização
nacional, evidencia-se novos rumos com a reflexão de uma escola pública democrática. Nesta
perspectiva, dirigentes, professores e comunidade em geral procuraram estabelecer metas para
garantir a autonomia das escolas, a ampliação do acesso, e principalmente a melhoria da
educação para que as crianças tivessem a permanência e o sucesso escolar. Registra-se ainda a
preocupação com a valorização dos professores em termos da remuneração, já que neste
período Cuiabá efetivou o 4º melhor salário do país.
Outra questão observada neste período foi reflexão de uma escola do campo que busca
compreender as peculiaridades dos alunos, e passava pela revisão da concepção de escola
focada apenas para urbanidade, sem valorizar a população que vive e aprende no meio rural.
Sem apresentar alternativas para a construção de uma proposta pedagógica contextualizada.
Admite-se que, os desafios permanecem enquanto houver uma visão excludente, que
submetem as escolas do campo, a uma educação menor e inferior àquela que é ofertada na
cidade.
No que se refere às políticas educacionais do estado, os estudos apontaram que uma
grande conquista foi reformulação das Diretrizes Educacionais Sistema Estadual de Ensino, a
Lei Complementar 49, em 1 de outubro de 1998. Registra-se ainda a Lei da Carreira dos
Profissionais da Educação Básica- LOPEB (Lei Complementar Nº 50) e a Lei da Gestão
Democrática (7.040).
Destaca-se ainda nas políticas educacionais a iniciativa que buscava promover uma
escola melhor para as crianças ampliando da permanência, e as oportunidades de aprendizado.
Assim a Secretaria de Estado de Educação promoveu a implantação do Programa Xané, que
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propiciou a 55 mil crianças de 91 municípios a Educação Integral, buscando atingir as
finalidades do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que prescreve os
princípios da prioridade absoluta, e os direitos das crianças e dos adolescentes ao atendimento
nas áreas sociais básicas especialmente, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência
familiar e comunitária. (MATO GROSSO, p. 11. 1997).
Outra questão que pode ser evidenciada no contato com os entrevistados foi o esforço
em trazer para a pesquisa os pontos que consideravam mais relevantes em relação à
convivência com Dante de Oliveira que guardavam na memória para o trabalho realizado.
Observa-se ainda que durante a entrevista os entrevistados que atuaram no governo,
apresentaram certa indignação com a extinção de programas e projetos pelos quais dedicaram
tanto esforço. Esta questão fica evidente na fala do entrevistado Valter Albano, “Acabaram
com tudo” referindo-se, ao programa de Gestão Compartilhada que seria a preparação para
implantar no Estado de Mato Grosso O Sistema Único e Descentralizado de educação Básica.
Os estudos permitiram também constatar que no estado houve quase que um desmonte
dos programas e projetos educacionais executados na gestão de Dante de Oliveira. Nesta
direção foi desafiador procurar retomar alguns aspectos da memória destas políticas públicas.
Nesta direção podem-se encontrar fundamentos nas palavras de Ciavatta, nos estudos da
memória e da educação são pouco explorados afirmando que:
As lutas políticas renascem sempre, porque são parte da cultura e das aspirações dos
grupos e sujeitos sociais que as empreenderam. Elas permanecem como um
substrato de memória nos lugares de sua gênese, sempre passíveis de brotar e
renascer nas novas conjunturas da vida social (CIAVATTA, 2002, P.1).

A pesquisa também ofereceu pistas para considerar que, no município de Cuiabá
houve preocupação e dar continuidade ao processo educacional iniciado no primeiro mandato
de Dante de Oliveira ainda na década de 1980. Desta forma, o Plano Municipal de Educação
do Município de Cuiabá (2010) apresenta a histórica da continuidade dos eixos prioritários.
Persistindo então, nas finalidades de construir uma educação democrática, inclusiva, onde as
escolas possam ter autonomia, pedagógica, administrativa e financeira, e os alunos possam ter
um ensino de qualidade.
Diante desta análise abre-se a sugestão para que sejam envidados novos estudos
procurando elucidar: porque em Cuiabá, por exemplo, se mantém as propostas educacionais
ao longo do tempo? Constata-se que seria necessário o desenvolvimento de mais estudos e
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pesquisas que objetivasse retomar a memória das políticas públicos a partir de quem as
protagonizou.
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