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À Alice, por todos os processos de deslocamento que me permitiu a 
partir do momento em que veio ao mundo. Por fazer de todas as cidades 
desbravadas, uma rotina do “novo” emanada da simplicidade das coisas. 

Minha “natureza rara”, obrigada por me ensinar a amar, a viver, a 
sonhar e, especialmente, a ainda acreditar...
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Prefácio

A fadiga, o esforço, o suor, a angústia, a ansiedade, o medo, a dor. Eis 
algumas sensações que povoam o novo texto que Ana Carolina da Silva Borges 
oferece aos leitores da história regional e do Brasil. Nas águas do “sertão”: meio 
ambiente e cotidiano do trabalho forçado o Pantanal Norte (1870-1930) reúne 
acontecimentos, situações, pessoas, instituições, públicas e privadas, em seguidas 
evocações, não para ostentar a comprovação de ações humanas nesta ou naquela 
direção, de opressão, submissão ou de resistência e de luta. Historiadora atenta 
e competente trata-os como dados colhidos entre fragmentos de realidades 
passadas, entrevistos muitas vezes – inúmeras vezes – no presente. Dados, nomes 
e fatos que não obedecem a um ordenamento cronológico, mas, antes, sugerem 
acompanhar os rastros e os fios emaranhados de história, retórica e prova, nos 
termos sugeridos pelo historiador italiano Carlo Ginzburg. E como tal, provas são 
esgrimidas aqui não no sentido de comprovar e de aferir verdades proclamadas, 
mas como demonstração de experiências humanas vividas, enfeixadas, narradas, 
guardadas na memória social de indivíduos, grupos, instituições e momentos 
variados. Experiências percebidas, lidas, entendidas e explicadas a contrapelo, 
em fontes e documentação igualmente diversificadas. São como fiapos, lascas 
e cacos da rotina de vida e de trabalho, fisgados, peneirados, recolhidos em 
relatos, testemunhos, depoimentos, relatórios, fotografias, processos-crime, 
confissões, dados estatísticos, edificações, entre outros registros.

 Estes fragmentos de cotidiano no Pantanal Norte revelam entrelaçamentos 
pouco evidentes, capturados pelo arguto olhar da historiadora, em trânsito pela 
multiplicidade de formas de convivência e de conflitos, que se anunciam nas 
ranhuras entre subordinação e autonomia, resistência e ambivalências, dos 
tempos cósmico, da natureza, da sociedade. Sobretudo, o tempo da disciplina 
do trabalho na produção, transporte, circulação e destinação de mercadorias 
de áreas rurais e urbanas. A labuta da pesquisa aflora, ininterrupta, e escorre 
nos capítulos, títulos, subtítulos, parágrafos, conceitos, autores, livros, técnicas, 
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documentos, parágrafos, frases e palavras, meticulosamente acionados pela 
autora. Um movimento contínuo para desencapar afirmações genéricas e ideias 
homogeneizadoras – nação, civilização, povo, índio, escravo, progresso, indústria, 
agregado, camarada, mulher etc. – e antepor a elas as pegadas superficiais e 
profundas, frescas ou não, sempre indeléveis, da diversidade cultural e natural, 
biológica do Pantanal Norte, flagradas nos interstícios de campo e cidade, terras 
baixas e altas, das cheias e vazantes das águas, do sim e não da vida diária de 
indivíduos e comunidades. 

Ana Carolina da Silva Borges dilui contrapontos, desfaz dicotomias, 
degela polaridades, submetendo-as ao exame das realidades referidas na 
documentação, ao questionamento, dúvida, desconfiança e denúncia de 
artimanhas da linguagem, da percepção, das metáforas, das imagens, dos 
valores e sentidos ali inscritos. Para tanto recorre a procedimentos que apontam 
na direção de uma inescapável descrição densa. Uma estratégia eficaz na 
captação, registro e interpretação, que privilegia a especificidade histórica, em 
suas múltiplas e singulares determinações. Aquelas que informam e modelam 
a convivência diária, tensa e violenta, entre sujeitos culturais díspares, quase 
sempre, também ásperos, e que se compõem em diversos arranjos e ajustes de 
solidariedade, cooperação e autodefesa. Sucessivamente, em busca da vida, 
da esperança, do pão e do abrigo, quando e onde são tão estreitas as rotas e 
passagens para outro futuro, qualquer que seja. 

Há nestas páginas uma recuperação minuciosa de contextos cotidianos 
perdidos, esquecidos, desconhecidos, ignorados, desprezados, dissimulados, 
omitidos – são muitos os estratagemas da negação histórica – soterrados sob a 
nomenclatura, os juízos, as representações, na diversificada tipologia de registros e 
testemunhos examinados – política, administrativa, jurídica, econômica, técnica, 
estatística, moral, religiosa. Contextos que revelam com limpidez a genealogia, 
o peso, o anacronismo, a discriminação, erguidas na obstrução de liberdades 
fundamentais, direitos humanos, democracia e da paz, ainda em nossos dias.

Nas trilhas de autores e livros da historiografia emergem cenas vivas 
do conhecimento técnico, científico, estético da Segunda Revolução Industrial 
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alimentando a brutalidade, a violência, a predação e a destruição de paisagens, 
de ecossistemas, de culturas e de pessoas. Uma arrogância política, tecnológica 
e moral do conhecimento que viabiliza com eficácia e precisão a opressão 
social e a exploração econômica das gentes, dos espaços e dos territórios no 
Pantanal Norte. Em Relações de força, Carlo Ginzburg lembra que a natureza 
do conhecimento no século XIX está marcada por um “espelhamento passivo 
da realidade”. É no empenho por uma descrição pormenorizada das evidências 
empíricas e dos contextos sociais e políticos em que se produziram que se 
consegue transpor e ir além dessas bem sabidas limitações. 

É no esforço perseverante da pesquisa e da interpretação, conduzidas de 
mãos dadas e dedos entrelaçados, que Nas águas do “sertão” alcança a percepção 
de elementos ativos, retidos nas fontes e na documentação, tal como átomos, 
invisíveis e inquietos, em sua existência confinada, porém, em ritmo incessante e 
desesperado de sua liberação. A amostragem empírica poderia ser mais ampla e 
diversificada? Inegavelmente, mas isso pouco importa. A historiadora encontrou 
um caminho e nos convida a percorrê-lo, sinalizando os passos que foram dados. 
E isto é sempre muito bom e necessário em qualquer prática historiográfica.   

Paulo Henrique Martinez
Assis, 25 de janeiro de 2022
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Apresentação

O presente livro – Nas águas do “sertâo” – é o resultado do aprofundamento 
e consolidação da pesquisa sobre o Pantanal Norte, dessa pesquisadora nata e 
incansável. Como pesquisa inicial, cujos resultados apareceram na sua dissertação 
de mestrado, Ana Carolina havia até então destinado suas preocupações na 
compreensão da dinâmica das relações societárias estabelecidas entre homem 
e natureza no Pantanal Norte, entre os anos de 1870 e 1930. Nessa primeira 
démarche, Ana privilegiou os chamados “ribeirinhos”, apontando aí, como 
ela mesma anota, “um rico e diversificado universo sociocultural, constituído por 
múltiplos grupos sociais” – vivências particulares e coletivas, alianças, conflitos e 
negociações, laços de consanguinidade, solidariedade, representação, apropriação 
e práticas desses agentes sobre a natureza.

Nesta nova empreitada, ampliando o espectro da pesquisa, há que se 
destacar a sua preocupação em advertir e desmistificar três construções, fruto 
das relações de poder, que foram se consolidadndo   ao longo do processo 
de constituição do Estado-Nação brasileiro: em primeiro lugar, a ideia de o 
Pantanal, com toda a sua biodiversidade, é indestrutível e eternamente renovável 
(uma imagem edênica enganadora e perversa, haja vista, como outros exemplos 
dessa natureza, o que vem acontecendo com as regiões de cerrado e com a 
Mata Atlântica); em segundo, da mesma maneira como Ana discorre sobre 
o “sertão” plural e suas marcas pejorativas e generalizantes (regiões caóticas, 
indisciplinadas, improdutivas...), pode-se inferir que não é apropriado afirmar 
que o processo de degradação pelo qual vem passando o pantanal, pelo menos 
a partir de 1870 em diante, é fruto da ação do Homem (uma generalização 
para lá de questionável), e sim de um tipo especial de homem (que no caso 
não são muitos, mas poderosos) – indispor com tal generalização é afirmar e 
denunciar que nesse caso não há como repartir responsabilidades; por último, 
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como consequência, e este livro também tem esse propósito, não foram os 
ribeirinhos, ex-escravos e seus descendentes, mestiços, grupos indígenas e um 
número considerável de foragidos e acoitados nesse espaço que provocavam 
as grandes queimadas e o empobrecimento desse rico bioma (há quem diga, 
sem conhecimento,  por pura ignorância ou interesses políticos escusos, que o 
grande responsável por essas ações sempre foram os genericamente chamados 
de “caboclos”, numa referência às recentes queimadas na região amazônica); 
de certo mesmo, é que a prática de limpar terreno para fazer um roçado, em 
espaços de minifúndios, de parcerias e de solidariedades, como o “muxirum”, 
é centenária, localizada e muitas vezes necessária para garantir a sobrevivência 
de seus habitantes. 

Assim, narrar e denunciar aqui se confundem. De fato, como o 
leitor irá constatar ao longo do livro, para Ana Carolina estes são pontos 
inegociáveis em sua narrativa – desmistificar e denunciar, como um compromisso 
sociocultural com os grupos societários excluídos e explorados, eis aqui duas 
virtudes indispensáveis ao historiador que dispende, a não ser por uma questão 
metodológica, a neutralidade axiológica; o que, em outras palavras, reafirma 
o propósito de não se conformar com as grandes generalizações (quase sempre 
em prejuízo de uma micro-história rica em seus multifacetados detalhes e 
fragmentações), habilmente construídas pelas relações de poder e invariavelmente 
dicotômicas – capital versus trabalho; dominados versus dominantes... 

Ana Carolina vai em busca de outras pistas, reconhecendo a tensão 
dinâmica nesse espaço de negociação e resistência. Como ela mesma afirma 
logo na Introdução, sua proposta se volta para “trabalhar com os moradores 
(...) que vendiam sua força de trabalho aos grandes proprietários” (fazendeiros e 
proprietários de engenhos); mais precisamente, colocar “em visibilidade situações 
nas quais o trabalho forçado se fazia presente (...) numa condição estafante de 
precariedade humana. Surras, mortes, perseguições, chantagens, dívidas”; enfim, a 
autora busca “redimensionar políticas territoriais de exclusão social, dos descendentes 
de escravizados, indígenas, mestiços e os foragidos da lei na formação da Primeira 
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República brasileira”. Trata-se, como afirmado mais acima, em romper com “as 
rasuras, contradições e silêncios” escamoteados pelas narrativas generalizantes. 

Neste sentido, as balizas temporais ganham novas dimensões e 
significados: do final da Guerra com o Paraguai (1870), com a retomada 
do fluxo comercial fluvial, dando início a uma grande expansão do capital  
por toda a região pantaneira e a inserção das populações ribeirinhas nesse 
processo, ao golpe de estado de Getúlio Vargas (1930), ano esse marcado por 
uma rearranjo político mais centralizador por parte do Estado face às elites 
nacionais  - provocando, consequentemente, “modificações no cenário das políticas 
locais, interferindo também nas relações entre fazendeiros, usineiros e moradores 
norte-pantaneiros".

Face a essa expansão comercial, “Nas águas do Sertão” contempla 
um sentido que é muito caro à autora. Para Ana, falar das fixações territoriais 
pantaneiras nesse período é tratar da enorme importância das águas, cujo fluxo 
fluvial impunha modificações constantes aos seus habitantes, que travavam com 
esse ambiente dinâmico uma luta incessante pelas terras não alagáveis; luta essa 
marcada por conflitos, resistências e adaptações. E é em meio a esse processo 
de expansão capitalista que surgiam as fissuras e as racionalidades particulares, 
os agenciamentos, a engenhosidade na tomada de decisões, ampliando o jogo 
conflituoso de interesses individuais e coletivos.

Para atingir seus objetivos a historiadora recorre a uma ampla investigação 
no rico corpus documental e a uma extensa bibliografia sobre o pantanal. Aí 
ganham relevância os relatórios, falas, mensagens e discursos de presidentes da 
província e governadores do estado de Mato Grosso, as crônicas e memórias, 
relatórios de viajantes, mapas, documentos avulsos, correspondências, a 
iconografia e os processos-crimes. E, para tratar desse rico material e atingir 
os objetivos propostos na investigação, Ana Carolina  buscando compreender o 
sentido inerente ao que denomina de habitus local, preferencialmente daqueles 
que praticamente caíram no anonimato, a autora recorre ao conceito de 
habitus formulado por Pierre Bourdieu. Em Foucault de “A vida dos homens 
infames”, encontra inspiração para dar voz a esses homens-pirilampos (homens 
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que vagavam na imensidão de uma memória histórica excludente e elitista), 
que só se iluminaram  porque ousaram desafiar o poder, ainda que apenas 
por um dia, porque, como ela mesma afirma, “a narrativa histórica é fruto de 
escolhas do historiador”; neste caso, não esconde seu fascínio pela incompletude 
da narrativa, principalmente quando se trata de dar voz àqueles que ficaram 
à margem da história a espera de um lugar na memória coletiva. Mas será em 
E. P. Thompson que irá se apoiar para discutir, principalmente nos capítulos 
II e III, tratados sob a rubrica de “fragmentos do cotidiano”, das diferentes 
temporalidades – o tempo da natureza em conflito e negociação com o tempo 
do capital, o tempo dos trabalhadores rurais (práticas de trabalho, laços de 
vizinhança e parentesco, relações de gênero...) e o tempo do capital, no caso, 
das usinas e dos coronéis (o tempo do trabalho disciplinado).

E é em meio a essa luta incessante que afloram as memórias fragmentadas 
do homem pantaneiro – os “pequenos pedaços de vidas” e suas percepções sobre 
o universo pantaneiro -, só possíveis porque, para além dos ricos depoimentos 
recolhidos pela autora, por motivos diversos camaradas, agregados e ribeirinhos 
ousaram um dia desafiar a lei e tiveram seus nomes anotados nas crônicas 
policiais e processos judiciais. De todo modo, neste caso é preciso apontar que 
até os chamados “homens bons”, vez por outra, pelos excessos cometidos em 
suas propriedades também podiam ser atingidos pelo poder do Estado; a esse 
respeito, não são poucos os casos observados nos relatórios dos chefes de polícia 
da Província de Mato Grosso.

Para finalizar, achamos por bem esclarecer o leitor que, no transcurso 
lógico da narrativa, Ana Carolina se deparou com tantos acasos e com as 
incertezas próprias de um trabalho com memórias fragmentárias. Assim, 
após um capítulo inicial, em que a autora procura estabelecer um debate sério 
com a historiografia, cujo discurso, ainda que algumas pesquisas venham 
buscando romper com um modelo que reiteradamente insiste  em apresentar 
o homem pantaneiro como personagem “marginal” no processo de formação 
agrária do Brasil, a autora se volta para os “fragmentos do cotidiano” nos dois 
capítulos seguintes. Mas que não se espere uma história fragmentada, ainda 
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que a memória o seja, pois, como muita habilidade, a autora tece (a partir de 
“pequenos pedaços de vida”) uma narrativa envolvente.

Envolvente, mas complexa, pois, como diz Raimundo Faoro, em “Os 
donos do poder”, o pantanal (desde a Colônia) se perdia na “extensão misteriosa 
da América”, num mundo geograficamente caótico. Sem pretensões holísticas, 
o presente trabalho busca contribuir com o esforço historiográfico voltado para 
a compreensão desse mistério. E o faz com competência.

Caro leitor, o convite está feito. Boa leitura!

prof. Dr. osvalDo MaChaDo fIlho
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Notas de Apresentação

Este livro é fruto da minha tese do Doutorado, na Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), desenvolvida graças à dedicação e ao incentivo 
que pude desfrutar via Bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP). A bem da verdade, quando elaborei o meu projeto de 
pesquisa de Doutorado, entre os anos de 2009 e 2010, em Cuiabá, justifiquei 
que a ideia havia se formado durante o meu Mestrado em História, realizado 
na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT,1 mediante o contato com 
um conjunto de documentos encontrados no Arquivo Público de Mato Grosso 
(APMT), na Biblioteca setorial da UFMT e no Núcleo de Documentação 
Histórica Regional (NDHIR). À época, as minhas preocupações estavam 
concentradas em compreender a dinâmica das relações estabelecidas entre a 
sociedade mato-grossense, os “ribeirinhos” e a natureza do Pantanal Norte, 
entre os anos de 1870 e 1930. Ao longo da investigação documental no Núcleo, 
na Biblioteca e no Arquivo já citados, desenhava-se à minha frente um rico e 
diversificado universo sociocultural, constituído por múltiplos grupos sociais, 
cujas práticas de sociabilidade emergiam dos registros, como se fossem uma 
espécie de apelo para entrar na história. Pouco alheios aos estudos historiográficos, 
os indígenas Bororo, Guaná e Guató, assim como negros livres, escravizados 
e libertos, refugiados paraguaios e demais mestiços, presentes numa pequena 

1  Esta pesquisa foi orientada pelo Prof. Dr. Oswaldo Machado Filho. Defendida e aprovada 
com distinção, em novembro de 2008. A dissertação intitulada: “Nas margens da história: 
ruralidade e comunidades ‘ribeirinhas’ do Pantanal Norte (1870-1930)”, teve como um dos 
principais frutos o prêmio “Dissertação Premiada”, organizada pelo Programa de Mestrado: 
“História, território e fronteiras” da UFMT, no ano de 2009, que em comemoração aos seus 
dez anos de criação formara uma comissão examinadora constituída pelos professores: Dra. 
Leonice Aparecida de Fátima Alves e Drs. Cândido Rodrigues, Ely Carvalho, Ernesto Cerveira 
de Sena, Pablo Diener e Vitale Joanoni Neto. Dissertação esta, considerada a pesquisa que 
mais se aproximava das investigações que o Programa entendia como exemplares e signifi-
cativas para as reflexões históricas de modo geral e, por conta disso foi publicada e lançada 
em dezembro de 2010, no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso – IHGMT, no 
evento chamado “Pratas da Casa”.
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porção do território “interiorano” brasileiro com as suas vivências particulares 
e coletivas, trocaram experiências em meio às incertezas dos seus futuros, 
montando alianças e mobilizando negociações perante um novo quadro agrário 
que estava se instituindo. De tudo isso, o que mais me chamou a atenção foram 
os fatores culturais, tais como os laços de consanguinidade e de vizinhança, 
de solidariedade, compadrio e fidelidade, além da representação, apropriação 
e práticas sobre a natureza. Engendrava-se, assim, uma lógica local, repleta de 
códigos e regras visíveis e invisíveis. 

Apesar de ter estudado esses aspectos, o fiz com foco nos minifúndios 
da beira dos rios navegáveis da região. Contudo, achei oportuno realizar um 
breve mapeamento do corpus documental integral que — mesmo não sendo 
utilizado no mestrado — poderia servir para um trabalho futuro, no qual 
também seriam consideradas as grandes propriedades rurais. Essa é, em síntese, 
a razão desta pesquisa, dedicada ao universo de grupos sociais residentes 
na vasta região alagável mato-grossense. Nesse sentido, os motivos que me 
levaram a permanecer tratando do mesmo recorte temporal e espacial que 
havia desenvolvido no Mestrado provieram de uma indagação que insistia 
em me acompanhar, influenciando-me do mesmo modo, na minha decisão 
em dar continuidade, no doutorado, às questões agrárias do Brasil. Tal opção 
corresponde ao simples fato de que o universo rural do Pantanal ainda não 
havia sido mapeado e aprofundado, pelo menos não da maneira como julgava 
que deveria ser discutido, porque certos pontos ainda estavam soltos e, claro, 
a minha intenção era alinhavá-los, lançá-los em uma zona de interlocução, 
diálogos e significados plurais.

Se na dissertação analisei os pequenos e médios agricultores livres, 
que tinham um pedaço de terra para acolher a si, a sua família e demais os 
laboriosos via relação de parentesco e vizinhança, faltava agora centrar-me 
naqueles que se encontravam em situação distinta. Isto significou trabalhar, 
no doutorado, com os moradores que, prezando pela própria sobrevivência, 
vendiam a sua força de trabalho aos grandes proprietários. Assim, coloco 
em visibilidades situações, nas quais, o trabalho forçado se fazia presente, 
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de forma nua e crua, numa condição estafante de precariedade humana. 
Surras, mortes, perseguições, chantagens, dívidas, entre outras circunstâncias 
serão exploradas nesta narrativa, a redimensionar políticas territoriais de 
exclusão social, dos descendentes de escravizados, indígenas e mestiços na 
formação da Primeira República Brasileira. É nesta ordem que sim, caros leitores, 
esta escrita tem uma tônica de denúncia. Parte dos habitantes aqui tratados, 
pouquíssimo estudados pela historiografia brasileira, e, porque não da América, 
eram conhecidos localmente como agregados e camaradas, sendo ambos meus 
sujeitos históricos. Obviamente, que para compreendê-los foi preciso mirar em 
documentos e elementos que ecoassem significados, assim como em lugares e 
condições existenciais produzidas sobre as suas vidas.

É nesse sentido que a narrativa histórica aqui montada não se contentará, 
ao longo das centenas de páginas que a compõem, em restringir-se a trilhos que 
abarquem apenas o lugar e a posição social dos grupos estudados. A proposta 
aqui é convidar o caro leitor a viajar num vagão escriturário que corra sobre esses 
e outros trilhos do “progresso”, que aliás, se entrecruzam no meio do caminho, 
afetando os camaradas e agregados e, ao mesmo tempo, sendo afetados por 
eles, os deslocando e sendo deslocados, assim como nós leitores que estamos 
passando por eles, igualmente permeados por rasuras, contradições e silêncios. 
Nesse percurso, surgirão as figuras dos usineiros, dos “ribeirinhos”, dos grupos 
indígenas, dos fazendeiros e dos proprietários de engenhos. As roças, as áreas 
campeiras, as hortaliças, os portos, as moradias e os seus quintais, as fábricas de 
açúcar, as aldeias e as colônias indígenas, como tantas outras paisagens, trarão 
ao leitor os possíveis passeios pelos fragmentos de vida dos trabalhadores rurais. 
Estes, em certa medida, à margem da historiografia, à espera de “lugares na 
memória”, estão sujeitos aos ofícios do historiador — que coloca alguns aspectos 
em cena, apagando ou pondo em segundo plano os demais —, conformando 
uma possibilidade de narrativa que é fruto de escolhas. Eis o fascínio da 
incompletude dessa e de qualquer investigação do passado: abertura de novos 
feixes para trabalhos futuros.
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Ao traçar esse caminho, optei por mudar o foco, ou melhor, ampliar o 
olhar sobre a extensa área alagável e os seus habitantes. Sendo assim, ao invés de 
partir de uma perspectiva analítica que visasse à experiência dos grupos estudados, 
resultante da história social, desenvolvi nesta obra, maiores diálogos com os 
historiadores culturais, filósofos, linguistas e cientistas sociais. Isso proporcionou 
entender a região pesquisada no âmbito da cartografia geográfica e política, 
visando determinações espaciais que camuflam, muitas vezes estrategicamente, 
as tentativas de consolidações de projetos de Estado-Nação. Tomemos nota: 
na tentativa de se apropriar e utilizar as áreas que abrangiam a parte norte 
do bioma Pantanal havia o interesse da elite mato-grossense, alinhada à elite 
brasileira, de explorar a tudo e a todos que estavam sob o seu domínio: os seus 
animais, os seus vegetais, as suas terras, os seus rios e a sua gente. O intuito 
desse texto, dessa forma, foi problematizar a aplicabilidade de iniciativas 
governamentais, em contextos de invasões territoriais, que buscavam delimitar e 
controlar não apenas as produções agrárias, mas também os grupos que estariam 
envolvidos nesse processo, mesmo que obrigatoriamente. Contudo, não se deve 
jamais perder de vista que desde o começo a intenção maior foi e, permanece 
sendo, compreender tudo o que escapava a esses empreendimentos políticos: a 
criatividade, a reformulação de si e do modo de viver dos habitantes tratados.

Outro ponto que se mostrou expressivo condiz ao simples fato de o 
conjunto de faixas de terra estudado ser descrito, pelos autores dos registros, 
como áreas que abrangessem o “sertão”. O “sertão”, no caso, não deveria ser 
confundido com o Cerrado, o Cariri, a Floresta Amazônica ou tantas outras 
explicitadas para muito além dos seus aspectos físicos e geográficos. Esse “sertão” 
plural, ou seja, esses “sertões” brasileiros, que apresentados nos discursos dos 
grupos hegemônicos tinham como ponto em comum serem considerados 
áreas “periféricas”, articuladas às demais conotações pejorativas: “caóticas”, 
“indisciplinadas”, “desordenadas”, “isoladas”, “improdutivas”, “desabitadas”, 
“selvagens2”, mas a pergunta que fica é: no que o “sertão pantaneiro” destoava 

2  Para discutir sobre o conceito de “sertão” ler: (ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999; 
GALETTI, 2000; ARAÚJO, 2012).
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dos demais? Quais as características mais expressivas em relação às suas 
condições físicas, geográficas e populacionais? O que necessariamente urgia 
dominar naquele lugar?

Para responder a essa questão, como a motivação maior dessa pesquisa 
reside em compreender a racionalidade da população interna norte-pantaneira, 
vou preferir estampar a maneira como os próprios moradores se autodenominam, 
ao invés de me deter especificamente nas retóricas dos autores dos registros, 
que na sua maioria, eram brancos e pertencentes aos grupos mais letrados. 
Ao enveredar por esse trajeto não pretendo mostrar que ele esteja desconexo 
com as questões levantadas acima, pelo contrário, ele apresenta-se como um 
percurso fundamental para costurar linhas que parecem frouxas e importunas 
na montagem de um tecido complexo relativo às particularidades do contexto 
espacial e temporal aqui tratado. Para que o leitor vislumbre melhor o que 
estou tentando colocar, trago a seguir pequenas falas de alguns residentes do 
Pantanal Norte. Ao serem indagados sobre o que seria o Pantanal e o seu povo, 
vieram as seguintes narrativas:

É pantaneiro mesmo porque foi criado com as coisas daqui do 
pantanal, né; do povoado do pantanal, povo daqui. Pantanal, 
que eu sei, é onde desce a água, vai descendo, tem os morrote 
da mata, mata alta, e tem as várzeas que são os baixos, então, 
é isto que consta. O pantanal é a beira de rio que passa para 
o meio dele: do rio. Aqui a água que desce para nós é dos rios 
Cuiabá e o São Lourenço. Sr. Joaquim Santana Rodrigues

O povoado quer dizer que é o povo reunido, né, no lugar, não é 
cidade. E o pantanal é lugar baixo, com muitas lagoas, muitos 
corixos, então aí é o pantanal, que desce a água, é corrente, 
e os rios que nós temos que põe água aqui, é dois, é rio São 
Lourenço e rio Cuiabá. Sr. Pedro Silvestre

É povoado pantaneiro porque nós somos bastante; somos uma 
povoação aqui; e sempre só no pantanal. Quando enche, vem 
muita água, nós ficamos presos, não temos aonde ir; de uma 
casa muda pra outra, nós não temos onde ficar. Diversas pessoas 
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ficam na mesma casa, e tudo fica assim: um pra lá e para cá 
quando a água vem grande. E é por causa disso que é pantanal. 
Agora está seco, todo mundo vem e pensa que é seco, mas na 
hora que enche ninguém vem mais aqui. Nós ficamos aqui 
sem direito a nada, só correndo para cá numa casa, noutra, em 
qual é mais alto, em qual tem mais cômodo para nós ficarmos. 
Aquele que mora num lugar mais baixo tem que mudar. É 
isso que é pantanal, agora que enche nós ficamos assim, eu 
acho que é certo. Maria José da Silva. (CASTRO, Sueli 
Pereira; CASTRO, Carlos Alberto. “Povoado Pantaneiro de 
Joselândia”. In: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos 
e Comunidades Tradicionais do Brasil, FASCÍCULO 10. 
Brasília DF, abril 2007).

Os trechos dessas entrevistas são oriundos do projeto: Nova Cartografia 
Social, que no fascículo 10, intitulado: “Povoado Pantaneiro de Joselândia”, 
publicado no ano de 2007, trouxe informações a respeito dos moradores fixados as 
margens dos rios São Lourenço e Cuiabá. Mapas, croquis, fotografias e entrevistas 
constituem fontes, usados como pilares no conjunto de dados selecionados 
para dar formato à edição citada. Fruto das pesquisas desenvolvidas por uma 
equipe de cunho interdisciplinar, do Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos da 
Universidade Federal de Mato Grosso (NERU da UFMT), na qual inclusive 
trabalhei durante três anos ao longo da minha graduação (2002-2005), o fascículo 
centra-se nos moradores mais antigos, explorando temas variados: religiões, 
altares, labuta diária, ocupações espaciais, moradias, muxirum (Nome indígena 
que denomina trabalhos realizados em comum), entre outros. Tanto é que os 
três moradores mencionados acima têm mais de cinquenta anos e nasceram no 
lugar. De igual maneira, apesar de o projeto debruçar-se no tempo presente, 
pequenos resquícios da longa duração encontram-se presentes nas falas.

Conforme os relatos algumas observações merecem ser feitas, pois, a 
água é a palavra corrente na narrativa de todos os entrevistados. A água do rio 
Paraguai, que deságua anualmente no rio Cuiabá, proporciona a chegada de 
um volume substancioso nas áreas baixas do bioma Pantanal, permanecendo ali 
por algum tempo e depois indo embora, cambiando em lama e, posteriormente, 
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sugada e engolida pela terra. Nesse sentido, o movimento aquático é uma 
peculiaridade da paisagem e da vida das pessoas que são diretamente atingidas 
por essa atuação rotineira antrópica. Tal aspecto fica acentuado na menção da 
migração do gado, da fartura da pesca, das casas “no alto” e das casas “no baixo”, 
das modificações temporárias sobre o ambiente, esboçadas perante as próprias 
denominações locais como os “corixos”, as “baías”, o “marrote”, as “várzeas”, a 
“mata alta”, e tantas outras coexistentes que não foram mencionadas. Seca e cheia, 
alto e baixo, vai e vem constante entre terminologias que parecem contrárias, 
opostas, mas se complementam no interagir peculiar de um universo agrário 
que, longe de se apresentar passivo e inativo, aponta para o pulsar constante de 
lugares refeitos periodicamente e, portanto, reelaborados por quem se utiliza 
deles. O Pantanal, enquanto “sertão”, era, nesse ponto de vista, dinâmico, 
operacional, fluido, cheio, ostentoso. 

 Assim, nas “águas do sertão” contempla duplo sentido para esta obra. 
Porque essas terminologias recorrem à imagens, objetivos, fantasias e desejos 
jorrados sobre áreas ainda pouco conhecidas ou praticadas pelo Estado, gerando 
propósitos que, no intuito legítimo de se apoderar do que era tido como 
potências locais e lucrativas, vagavam pela delimitação fronteiriça entre “centro” 
e “periferia”, ou “avançado” e “atrasado”. Por outro lado, considera também as 
formas de ver, sentir e agir da população local que, ao ser taxada de “incivilizada” 
e “sertanista”, mostrava a força de um movimento que não se alinha ao repouso 
do tempo e das regularidades; desliza, transpõem, transita à sua maneira 
entre um mundo que é pensado pelos grupos “de fora” e o mundo operado 
pelos grupos “internos”. Porque, sem dúvida, falar das fixações territoriais 
do Pantanal entre finais das décadas do século XIX e as primeiras décadas 
do século seguinte é tratar da importância das águas para os povoamentos ali 
contidos, é dialogar com interações em meio à terra, aos rios que a banham 
e os seus habitantes, é vislumbrar paisagens que, embora estivessem sofrendo 
modificações drásticas frente aos “processos civilizatórios”, ainda assim abriam 
fissuras onde acendiam as racionalidades particulares, os agenciamentos dos seus 
residentes — como em qualquer outro lugar — mediante um jogo de interesses 
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coletivos e individuais. Para que esses aspectos fiquem melhor esboçados, basta 
nos determos as características físicas deste bioma, que como perceberemos 
ocupa um lugar expressivo mediante a sua localização geográfica.

***

Com uma área correspondente a aproximadamente 396 800 km², 
abrangendo regiões centrais da América do Sul, dividida entre os países da 
Bolívia, Brasil e Paraguai, o Pantanal é um dos biomas mais ricos do mundo em 
biodiversidade, com uma economia que se volta cada vez mais para a exploração 
do turismo ambiental. A parte brasileira que compõe este extenso território 
localiza-se nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, possuindo terras 
tanto elevadas quanto inundáveis. O pantanal mato-grossense situa-se da Bacia 
do Alto Paraguai. A historiadora Maria de Fátima Costa (1995), ao fazer um 
apanhado histórico desta bacia, enfatizou que em Mato Grosso, esta ocupa uma 
área correspondente a 186 352 km², partindo da Chapada dos Parecis, lugar em 
que nascem muitos dos rios, seguindo até a baixada cuiabana e estendendo-se 
às terras ao sul, onde seus rios encontram-se, formando uma enorme planície 
inundável. Tida como a região mais populosa de Mato Grosso, esta área é 
formada por dois ecossistemas que são significativos para o planeta: o Pantanal 
e o Cerrado. (Cf. COSTA, 1995).

Para entender um pouco a região do Alto Paraguai, torna-se necessário 
compreender a importância do rio Paraguai em sua dimensão física. Este rio 
tem sua nascente no brejal das Sete Léguas, a, dezoito quilômetros da cidade 
de Diamantino, em Mato Grosso, com distância de aproximadamente 240 
km do norte de Cuiabá. O rio Paraguai está geograficamente dividido em três 
partes. Segundo Edil da Silva, a primeira parte constitui-se pelo Alto Paraguai, 
que atravessa o Brasil, a Bolívia e o Paraguai, percorrendo uma distância 
de 1.873 km desde o seu nascedouro até atingir o rio Apa; a segunda parte é o 
Médio Paraguai, trecho que segue do rio Apa em diante, até encontrar-se com 
o rio Tebicuaru, percorrendo um trajeto de 797 km que atravessa o Paraguai 
e a Argentina; e a terceira compreende o Baixo Paraguai, que também corta 
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os países supracitados, partindo do rio Taquari até juntar-se ao rio Paraná 
(Cf. PONCE apud SILVA, 2002). Ou seja, é no Alto Paraguai, portanto, que 
está localizado o Pantanal Norte Mato-Grossense, assim como as cabeceiras 
de todos os seus rios formadores, que por sua vez encontram-se inseridos em 
território brasileiro.

Este trabalho tem como recorte espacial uma parte do território 
pantaneiro mato-grossense, abrangendo as áreas situadas às margens dos rios São 
Lourenço e Cuiabá. No tocante ao ambiente físico do rio São Lourenço, pode-se 
dizer que tem mais de 850 km de extensão, dos quais aproximadamente 600 km 
são navegáveis. Os seus maiores afluentes são os rios Água Branca, Paranaíba, 
Roncador, Itiquira e Cuiabá – tido como seu principal afluente. Já em relação 
ao rio Cuiabá existe registros de que este vem desde a montanha do Tombador, 
despencando suas águas em uma cascata em torno de trinta metros de altura, 
tendo como principais tributários os rios: Triste, Quicho (Diamantino), 
Manso (Chapada), Coxipó-Açu, Coxipó-Mirim, Cocaes, os dois Aricás e o 
Cuiabá-Mirim. (Cf. SILVA, 2002).

A importância desses rios em termos geográficos para a extensa área 
alagável se apresenta na própria cartografia espacial, relacionada aos ciclos de 
cheias e de vazantes, divididos em quatro momentos: enchente (outubro a 
dezembro), cheia (janeiro a março), vazante (abril a junho) e estiagem (julho a 
setembro). Neste contexto, temos de ter em mente que a paisagem do Pantanal 
anualmente se transformava, e ainda o faz, uma vez que seu extenso território 
era tomado por corredores aquáticos de diversos tamanhos, que cobriam 
as áreas mais baixas, ao mesmo tempo, em que as matas se tornavam mais 
fechadas. Este fluxo das águas acabava constituindo um conjunto de unidades 
de paisagens próprio à região, como os canais (rio principal, sangradouro ou 
córregos, corixos e antigo leito do rio), dique marginal (barranco) e as áreas 
alagáveis (largos, várzea e baixadas). Nesse contexto, seria interessante também 
esclarecer os motivos que levam esta pesquisa a analisar uma parte do Pantanal 
brasileiro, ou seja, Pantanal Norte. Neste caso, os fatores estariam atrelados às 
questões de ordem física, tendo em vista que o recorte espacial trata de uma 



25

região alagável inserida no Alto Paraguai, cuja principal característica está na 
presença das chamadas Cordilheiras — áreas altas e férteis —, que viabilizavam 
a produção agrícola em pequena, média e larga escala por mini fundiários 
ou grandes proprietários agrários. Este aspecto não se encontrava presente, 
por exemplo, no Baixo Paraguai, que era constituído, sobretudo, por grandes 
fazendas de gado, cuja proporção de áreas baixas, alagáveis e menos fértil era 
bem maior. (Cf. CÔRREA FILHO, 1946).

***

A valorização que esse bioma brasileiro possui atualmente insurgiu há 
dois séculos num contexto bem diferente. Isto é, o Pantanal adquiriu na última 
parte do século XIX, novos ares, outros ângulos das lentes que o miravam frente 
a mais um dos dramas da colonização que se desenrolava intenso, às vezes 
veloz, às vezes lento, recriando tragédias, mas também esperanças de pessoas 
que buscavam não aplacar as tecnologias de submissão. Colocar esse pedaço 
de terra no mapa do Brasil em meio à conquista de um “sertão” que deveria 
ser incorporada ao domínio da Nação tornou-se uma pretensão dos grupos de 
letrados, mato-grossenses ou não, que vislumbravam a todo custo explorar as 
bordas da economia-mundo, os inserindo em trabalhos forçados sob a égide 
disciplinar do corpo. Ou seja, os grupos hegemônicos de Mato Grosso e os seus 
aliados (empresários, representantes políticos, fazendeiros, usineiros, militares 
e investidores nacionais e internacionais) animavam formas de apropriação da 
região pantaneira, tornando-as “territórios usados” (tomando emprestada uma 
definição de Milton Santos).

Um dos resultados desse projeto pode ser vislumbrado na própria 
produção de todo e qualquer tipo de informação relativa a essa área. A geografia 
do lugar, os seus habitantes, as suas maneiras de ocupar, ler e organizar o 
ambiente à sua volta, assim como os aspectos biológicos e físicos do bioma 
foram registrados mediante um Estado que gostaria de se fazer mais presente. 
Para além desses dados, houve também notícias que diluíam interesses, ideias, 
valores e juízos dos seus autores criando representações sobre o Pantanal. Assim, 
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veio um conjunto de documentos elaborados por distintos grupos hegemônicos 
que tinham alguma ligação com o Estado. Parte desse material hoje se encontra 
disponível em Arquivos Públicos, Bibliotecas, Núcleos de Pesquisas, Bibliotecas 
particulares e outros, brindando os historiadores com variedade de documentos 
sobre a planície alagável. Parte desse material, inclusive, serviu de suporte 
analítico para presente obra.

Compondo o corpus documental elencado para essa pesquisa, destaca-
se o grande volume de relatórios, falas, mensagens e discursos de governantes 
Provinciais e Estaduais de Mato Grosso disponibilizados no Arquivo Público de 
Mato Grosso (APMT), no Arquivo Público Nacional do Rio de Janeiro (APNB)3, 
assim como na biblioteca virtual norte-americana de nome Center for Reserch 
Libra4. Entre os anos de 1860 e 1930 mais de trinta e cinco documentos foram 
identificados, catalogados e transcritos para o desenvolvimento da obra. Além 
das fontes mencionadas, contei também com os relatos de viajantes nacionais 
e estrangeiros, crônicas, memórias, documentos e publicações oficiais, revistas 
e obras de propaganda. Esses podem ser encontrados em diversos lugares: na 
Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na 
hemeroteca da Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) e no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT). 
Aproximadamente quarenta e dois registros foram elencados, considerando, 
inclusive, as suas particularidades: a maioria é de impressos publicados em 
forma de livros, que datam de 1818 até a década de 1960, por intermédio deles 
muni-me de notícias sobre o dia a dia dos residentes visitados.

Outro material manuseado corresponde aos processos-crimes. Está farta 
documentação encontra-se organizada em latas e está disponibilizada no Arquivo 
Público de Mato Grosso (APMT). No Fundo do Tribunal de Relações e entre a Caixa 
Atual de número quinze e a de número cinquenta. Aproximadamente noventa e 
oito processos foram identificados e digitalizados e, um pouco mais que a metade 

3 Lembrando que alguns Decretos e Relatórios de cunho ambiental também foram incorporado 
em algumas discussões arrolados no primeiro capítulo.

4 Cujo endereço eletrônico é http://www.crl.edu/content/brazil/mato.htm.
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(cinquenta e dois), transcrita, embora nem todos fossem citados e analisados na 
investigação. Para além destes, gostaria de destacar aqui outra fonte, fundamental 
para muitas das indagações inferidas sobre o objeto estudado: as iconográficas. 
Além do Arquivo Público de Mato Grosso (APMT), mais especificamente no 
que diz respeito à edição do Álbum Gráfico de Mato Grosso (AYALA; SIMON, 
1914), outra parte foi publicada na obra intitulada: um olhar para Cuiabá, de 
Cláudio e Raimundo Bastos (1920–1940). (RAMOS, 2002). Dentre estes, um 
total de cinquenta imagens relativas ao Pantanal Norte foram catalogadas. Já 
no tocante aos mapas, estes foram estudadas com vista às obras e relatórios 
de dois personagens emblemáticos no cenário intelectual e político de Mato 
Grosso: Virgílio Côrrea Filho (2002; 1926; 1946) e Marechal Cândido Mariano 
Rondon. (RONDON, [19--]).

Além da seleção dos documentos, uma das decisões mais difíceis 
relacionadas a esta pesquisa diz respeito à escolha do período que deveria 
ser trabalhado. Isto porque a ideia era não tratar as balizas temporais como 
algo fechado, marcado por processos contínuos e uniformes que sofressem 
modificações apenas quando fossem atingidos por eventos ou acontecimentos 
históricos maiores, de ordem nacional e internacional. A intenção foi a de 
problematizar certas datas, evocando-as de acordo com a sua importância para 
a atualização das formas de ocupações dos moradores estudados. Tendo como 
pano de fundo semelhante preocupação, escolhi para o início da pesquisa o fim 
da Guerra do Paraguai (1870), perante o comércio da província de Mato Grosso, 
que se intensificou. A partir de então, o barco a vapor passou a ser utilizado com 
maior regularidade, diminuindo o tempo das viagens, que chegavam a durar 
em torno de três a quatro meses para um mês, saindo do porto de Corumbá 
e tendo como destino o de Cuiabá, movimento responsável pela inserção 
da região no comércio internacional. Esses fatores contribuíram para que os 
proprietários do Pantanal passassem a auferir maiores lucros e investissem nas 
fazendas e usinas de açúcar, ao mesmo tempo, em que os moradores fixados à 
beira dos rios puderam ver consideravelmente aumentadas as trocas e vendas 
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de produtos caseiros, de animais domésticos e, principalmente, silvestres, bem 
como de lenha, dentre outros bens.

Aliás, a reabertura fluvial na província é um marco referencial de 
reordenação estrutural devido às modificações que ocasionaram em todo o 
território de Mato Grosso, tanto nas cidades quanto no meio rural. Nas primeiras, 
as transformações estavam ligadas diretamente às novas relações de comércio 
e eram muito mais visíveis devido às modificações em seu espaço edificado: 
“Em Corumbá, Cuiabá e Cáceres surgiram casas comerciais responsáveis pelas 
importações e exportações. Novas e modernas ruas foram traçadas, praças 
foram abertas de forma a dar a estas cidades um perfil mais cosmopolita”. 
(SILVA, 2002, p. 51).

Há de se destacar que Corumbá, nesse momento, alcançou grande 
destaque, pois serviu como porta de entrada para grandes embarcações que saíam 
do Rio de Janeiro e percorriam os países platinos (Bolívia, Paraguai, Uruguai e 
Argentina). Ao chegar a Corumbá, as grandes embarcações eram substituídas 
por barcos menores, também movidos a vapor, que se destinavam aos portos 
de Cuiabá e Cáceres. O porto de Corumbá representava para a economia da 
província o lugar de maior volume de negócios de Mato Grosso, fazendo com 
que o número de estabelecimentos voltados para o comércio aumentasse em 
Corumbá, “porto de entrada dos navios em Mato Grosso, que se tornou um 
centro comercial de peso na região. A abertura da navegação permitiu, também, 
a penetração de capitais estrangeiros em Mato Grosso, através do estabelecimento 
de grandes empresas agropecuárias, entre as quais destacavam-se os saladeiros, 
onde se abatia o gado para a fabricação de charque e/ou extrato de carne. (Cf. 
CASTRO; GALETTI, 1994, p. 20). 

Sobre Cuiabá, a capital da Província, 

Foram abertas grandes casas de comércio de importação 
e exportação e a montagem de pequenas indústrias. As 
casas de comércio prestavam serviços que, em outras 
localidades eram realizados pelos bancos, porém, iam além, 
controlavam setores importantes da economia, financiando 
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ou produzindo nos principais setores de extração vegetal e de 
produção industrial e agrícola. (COVEZZI, 2000, p. 73).

Somado a isso, há de se reiterar que no meio rural os vapores viabilizaram 
a introdução de algumas máquinas industriais, havendo casos em que os 
engenhos acabaram sendo transformados em usinas:

Os antigos engenhos – construídos a madeira e movidos a 
água e tração animal –, espalhados ao longo do rio Cuiabá, 
situados, a maioria, em Santo Antonio do Leverger, que 
até meados do século XIX produziram a aguardente e o 
açúcar apenas para o consumo local, com o advento da 
navegação via bacia platina foram transferidas em modernas 
usinas movidas a vapor pelos seus proprietários, os coronéis 
usineiros que dominaram a política durante o período 
republicano, compravam máquinas modernas na Europa, 
aumentando dessa forma, a sua produção e passando a 
atender não só a população local, mas de toda a região. 
Essa maquinaria, responsável pelo aumento da produção 
de açúcar e pela destilação de aguardente do álcool, foram 
trazidas pelas embarcações via rio do Prata, Paraguai e 
Cuiabá. Impulsionada por essas mudanças, a cidade de 
Cuiabá também recebeu iluminação elétrica, trilhos urbanos 
e linhas telegráficas. (SILVA, 2002, p. 52-53).

A reabertura do comércio fluvial intensificou as vendas e trocas com os 
moradores que se encontravam às margens dos rios navegáveis, de tal forma, 
que muitas práticas passaram a ser cada vez mais realizadas redundando em 
transformações na reprodução da vida rural e na sua relação com a natureza. 
Esses aspectos serão aprofundados na obra.

Como marco final de nosso recorte temporal, optei pelo ano de 1930, 
por expressar uma mudança expressiva na província de Mato Grosso, quando 
se deu a utilização de estradas terrestres, que substituíram os barcos movidos 
a vapor no transporte de mercadorias; e o Golpe de Estado implementado por 
Getúlio Vargas, que provocou modificações no cenário das políticas locais, 
interferindo também nas relações entre fazendeiros, usineiros e moradores norte-
pantaneiros. Obviamente, tais modificações não ocorreram especificamente em 
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1930, mas este ano marca de maneira específica essas transformações. Tanto 
é que as fazendas permaneceram latentes, enquanto atividades de exploração 
agrária tinham grande visibilidade até os anos de 1940 e a caça ocupou lugar 
expressivo no cenário econômico até os anos de 1960. (CASTRO; GALETTI, 
1994). No entanto, percebemos que na década de 30 do século XX emergiu um 
conjunto de características provocadoras de alterações e fortes descontinuidades 
nas décadas seguintes, a exemplo de mudanças políticas e sociais significativas, 
como o fim da Primeira República e o início do combate e perseguição da 
política do coronelismo, assim como a gradual diminuição das exportações de 
produtos florestais.

***

 Não é nenhuma novidade que parte dos textos finais apresentados aos 
leitores em forma de obra não corresponde à ideia que o autor havia imaginado 
no ponto de partida. O contato com as fontes direcionam os estudos, dialogando 
com os limites e as possibilidades inerentes à problematização levantada. A 
pesquisa que desembocou na construção desta escrita histórica não fez percurso 
diferente. Das visitas à Biblioteca, aos Arquivos e aos Núcleos de Pesquisa, das 
leituras e das digitalizações das fontes encontradas, algumas possíveis de serem 
lidas, outras ilegíveis, escritas em papéis que se despedaçavam com o simples 
toque, sem contar aquelas microfilmadas, em meio a borrões que denunciavam 
o descuido com os dados disponíveis (a exemplo dos registros cartoriais), fui 
envolvida em um caminho nebuloso, no qual persistia em continuar, pois, 
demorei a perceber a importância dos enunciados, o peso da variedade de 
situações a que os grupos sociais encontravam-se expostos e, ao mesmo tempo, 
as limitações das informações documentadas, dada as intencionalidades dos 
autores dos registros e a seleção do que queriam noticiar.

Somado a isso, vieram as ponderações de intelectuais que ajudaram no 
resultado final deste livro, perante as leituras e observações feitas ao longo da 
investigação então realizada: o historiador Prof. Dr. Paulo Miceli (UNICAMP), 
o sociólogo Prof. Dr. Oswaldo Machado Filho (UFMT), o historiador Prof. 
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Dr. Pedro Paulo Funari (UNICAMP). Além da cientista social Profa. Dra. 
Cristiane Santos Souza (UNILAB), bem como os historiadores Prof. Dr. José 
Augusto Pádua (UFRJ) e o Prof. Dr. Paulo Martinez (UNESP). Todos, sem 
sombra de dúvidas, me deram um suporte fundamental para a estruturação 
deste livro e para as questões conteudistas nele, abordadas, particularmente 
no que diz respeito à análise dos dados obtidos e à produção de narrativas 
históricas desta investigação, que diluem três eixos centrais: Discurso, Espaço 
e Fragmentos do Cotidiano. 

 Do mesmo modo, foi enfatizada a necessidade de esclarecer as distinções 
entre os grupos investigados, dado que as relações sociais estabelecidas entre 
si, com o patrão e o meio ao redor, envolviam um rico universo cultural 
não desvinculado das relações de poder, em muitos casos, praticadas por 
códigos invisíveis e internos. A partir daí apontou-se que um dos caminhos 
possíveis a ser seguido era averiguar a importância do conhecimento local e 
da representação inferida sobre a natureza, que de fato havia sido explorada 
perante a documentação levantada, mas sem a devida atenção às alianças 
familiares e comunitárias traçadas no contexto pós-Guerra com o Paraguai. 
Ou seja, os trabalhadores rurais, que praticamente caíram no anonimato 
historiográfico, seriam mais bem compreendidos se o conteúdo documental 
abordado ressaltasse as estratégias diárias construídas para manterem a si e 
às suas famílias, numa configuração que valorizava e colocava na arena de 
disputa aquilo que mais assegura a própria sobrevivência: os recursos naturais 
disponíveis e a criatividade em manuseá-los. Deste modo, o foco deveria ser a 
engenhosidade, as tomadas de decisões que os possibilitaram reformularem as 
suas atividades e o seu habitus local.

 Tendo isso em vista, os(as) pesquisadores(as) mencionados(as) salientaram 
a necessidade de que as observações relativas ao cotidiano ficassem mais evidentes 
por meio dos fragmentos da vida e não de generalizações que reduzem o complexo 
universo rural que emergiu perante as ações e estratégias internas montadas pelos 
grupos pesquisados. De igual maneira, seria absolutamente plausível, que as 
discussões sobre metodologia das pesquisas culturais e agrárias fossem suprimidas 
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ou manipuladas em consonância com a documentação, haja vista que os estudos 
que enveredam por questões culturais e sociais desenvolvem contribuições 
que se apresentam como método, e não apenas como teoria. Sinalizam ainda, 
que a noção de diferença ajudaria, significativamente, na compreensão da 
multiplicidade das formas de vida interna, à medida que possibilita compreender 
a fluidez dos processos mais amplos e complexos, a depender da escala analítica 
que o pesquisador mobiliza; e, por último, que as primeiras décadas dos anos 
novecentos estivessem mais presentes nas análises documentais.

As reflexões acima mencionadas serviram como referência para que 
eu montasse os capítulos que deram formato ao presente livro. O primeiro 
capítulo, intitulado: “Desestabilizando a Teoria da Transição: por uma definição 
de agregados e camaradas”, abrange temáticas relativas aos dispositivos de 
enunciação frente ao material levantado. Com foco nos moradores que se 
autodenominavam como agregados e camaradas, seria pertinente mostrar por que 
parte das percepções construídas por grupos externos ao universo pantaneiro 
são tão fortes e, por ironia do destino, atuais a ponto de circularem em distintas 
instâncias, incluindo os lugares produtores de saberes científicos. O objetivo 
maior desta primeira parte corresponde em explicitar que muitos elementos 
discursivos vigentes no corpo documental que analiso ainda reverberam no plano 
discursivo de pesquisadores da história rural, haja vista que os grupos rurais 
estudados são concebidos como grande parte da população, mas explicitados 
como personagens “marginais” no processo de formação agrária do país. Algumas 
pesquisas criticando esses modelos tradicionais vêm rompendo, sobretudo, com 
a retórica de que o meio rural tivesse uma estrutura rígida, fechada e em certa 
medida “isolada”. Historicizar os termos e fazer ecoá-los, em meio ao universo 
conflituoso e diante do contexto peculiar no qual estavam dispersos, foi a 
intenção operante nesta parte da obra. 

 Já a outra parte da obra, contemplada pelos capítulos: Fragmento do 
Cotidiano I e Fragmento do Cotidiano II, centrou-se na análise de informações 
dispersas, que de alguma forma evocassem o dia a dia da região estudada. 
No mais, quatro espaços internos serviram para dar formato à narrativa de 
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pequenos pedaços de vidas discutidas: um engenho de açúcar, uma pequena 
propriedade agrícola, uma viagem de expedição telegráfica e, por último, a 
rotina das usinas de açúcar. Nesse bojo, várias temáticas foram cautelosamente 
arranhadas e discutidas ao logo das situações percorridas através da escrita: 
a importância da família, os fortes laços de vizinhança e de parentesco, as 
relações de gênero, a informalidade, as distintas temporalidades — o tempo da 
natureza em conflito e negociação com o tempo moderno, ou o tempo da usina 
e dos coronéis. A documentação necessária para elaborar tais tramas veio das 
tipologias documentais já mencionadas, incluindo as fotografias.
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Capítulo I

Desestabilizando a Teoria da Transição: por 

uma definição de agregados e camaradas

Não vemos [...] no mal estado presente de Mato Grosso 
uma garantia para o seu futuro: e se [...] o governo do 

País não der um remédio ao desânimo do povo desta 
província, acreditamos que, em breve talvez, ela seja 

reduzida a um estado lamentável. O único meio de eu 
pode servir-me o governo brasileiro para salvá-la, é abrir 
mão de suas riquezas às companhias estrangeiras [...]. Se 

os estrangeiros [...] não vierem arrancar do abandono esses 
tesouros quase fabulosos, ficarão estes para sempre sepultados 

no esquecimento, sem que produzam os resultados que 
deviam produzir; e a província [...] representará um 
papel bem diferente daquele a que foi destinada pela 

beneficência da Natureza.

Bartolomé Bossi –  
Viagem pitoresca pelos rios Paraná, Paraguai, São Lourenço, 

Cuiabá e o Arinos, tributário do grande Amazonas

Estas frases escritas pelo viajante Bartolomé Bossi nos anos de 1860 
foram escolhidas para abrir este capítulo, pois, acredito, o seu conteúdo textual 
possibilita levantar algumas questões. A advertência que elas contêm é similar 
àquelas que tiveram eco nos estudos históricos do Brasil – responsáveis pelas 
análises dos anos oitocentistas –, uma vez que a retórica corrente é a de que 
o povoamento e a colonização seriam o ponto de partida para a exploração e 
comercialização das riquezas locais, desde que fossem guiados pelas mãos e 
investimentos dos estrangeiros. Este foi o motor que impulsionou parte das 
narrativas historiográficas do Brasil, dando pouca visibilidade a milhares de 
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trabalhadores nacionais em anos posteriores à libertação dos escravizados, em 
1888, em virtude da grande leva de imigrantes europeus que se deslocou para 
o País e dos capitais internacionais disponíveis aplicados em vários setores.

Problematizando esta perspectiva interpretativa, a historiadora Silvia 
Lara publicou em 1998 o artigo “Escravidão, cidadania e história do trabalho 
no Brasil”, no qual desenvolveu reflexões significativas sobre as implicações 
historiográficas e políticas sobrepostas à experiência da escravização no período 
pós-abolição. Nele, critica às análises de intelectuais consagrados, como Jacob 
Gorender, Florestan Fernandes e José de Souza Martins, as quais defendiam 
o que a autora chamou de “teoria da transição” ou “teoria da substituição”, 
Lara questionou o quanto essas leituras implicavam a exclusão dos negros (ex-
escravizados ou não), “num piscar de olhos”, na história social do trabalho no 
Brasil. O seu maior incômodo esboçara-se nas suas críticas às ideias referentes 
a dois “Brasis”, delineados nos modelos explicativos da temática agrária e 
urbana que tratavam dos anos oitocentos: um antes e outro após a abolição. O 
mais interessante foi perceber que este paradigma ressoou, de certa forma, nos 
silêncios em torno dos trabalhadores assalariados ou não do campo, incluindo, 
é claro, agregados e camaradas.

 Vou explicar melhor este aspecto. Quando nas últimas duas décadas, 
alguns estudiosos da história social fizeram levantamentos bibliográficos, 
objetivando repensar a maneira como foram colocadas e exploradas as questões 
raciais dentro dos estudos acadêmicos, perceberam que a lógica e o sentido, 
conferidos aos grupos afrodescendentes, seja nas formas de organizações 
políticas, seja no âmago das suas relações de trabalho e estratégias de resistência, 
privilegiaram como foco analítico os grupos instalados em ambientes urbanos. 
Tal evidência aponta, por si só, para com uma parcela dos grupos sociais, que 
compunham o Brasil foi silenciada entre as pesquisas históricas, dado que a 
maioria da população do país encontrava-se, até a década de 1950, assentada 
no campo. Além disso, os laboriosos que desenvolviam tarefas informais e não 
eram contratados pelas fábricas das cidades eram, automaticamente, descartados 
como objetos de estudo. 
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 Parte dos trabalhos analisados buscava compreender o processo de 
“modernização” ocorrido no Brasil, assim como o impacto atribuído à leva 
de migrantes que vieram para o país. (Cf. CHALHOUB; SILVA, 2009). É 
evidente o quanto estes estudos adensaram e enriqueceram a produção de 
textos, colaborando assim para a história dos trabalhadores no Brasil, rompendo 
com visões clássicas e sugerindo novos caminhos de investigação. Contudo, 
o que proponho é basicamente dilatar as abordagens que objetivam formular 
a compreensão relativa à inserção dos descendentes de escravizados, libertos e 
indígenas na sociedade civil como um todo. Neste ponto, creio que as reflexões 
desenvolvidas nesta obra podem contribuir para as discussões que se centram 
nos processos de “modernização” que ocorreram no campo e na cidade. Apontar 
para as ausências de pesquisas direcionadas para o contexto rural brasileiro 
evidencia a problemática relativa aos estudos históricos cuja atenção centra-se 
nas regiões com maior ocorrência de deslocamentos de imigrantes, como a 
maioria da região do Sudeste.

Importante notar que, se em parte das investigações referentes às questões 
raciais, as quais envolvem recorte temporal similar ao que desenvolvo, estas 
questões são ainda tímidas, quando tento aludir também à questão indígena a 
espécie de vácuo ou vazio presente nas narrativas históricas torna-se ainda mais 
expressiva. (Cf. CHALHOUB; SILVA, 1980; PAOLI; SADER; TELLES, 1983). 
Em se tratando do Pantanal Norte, os poucos trabalhos sobre os moradores que 
praticavam e construíam a paisagem pantaneira tiveram recortes e perspectivas 
analíticas que se distanciam das que estou elaborando, pois, muitas delas 
centraram-se na formação agrária dos grandes latifúndios. Pautados por visões 
regionalizadas, a maioria desses trabalhos evidenciou aspectos gerais da produção 
pastoril, aguçando a escassez e os entraves do dinamismo econômico.

 Paralelo a esta vertente explorada, situam-se os trabalhos escritos pelos 
descendentes das figuras políticas — figuras estas que também eram proprietárias 
de extensas faixas de terras, incluindo a região alagável — inventando e 
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firmando a memória dos grandes “desbravadores”5. Tal vertente recuperou a 
retórica vigente na primeira metade do século XX em Mato Grosso, em que a 
“dinastia dos pioneiros” da região pantaneira condizia com a valorização dos 
grandes latifundiários rurais e os seus “feitos” para o “desenvolvimento” do 
estado. Nesses discursos, mais uma vez, os negros e os indígenas foram pouco 
estudados, quando não eram apontados como causa dos impasses econômicos 
por parte dos autores que estimulavam, nutriam e sustentavam o gênero da 
biografia romanceada de cunho memorialístico. (Cf. BRAZIL, 2009).

Frente aos poucos estudos relativos à imersão de negros e indígenas na 
sociedade civil brasileira como um todo, no tocante ao período que abarca as 
últimas décadas do século XIX, graças à teoria da “substituição”, restam as 
seguintes perguntas: onde insurge tal paradigma? Quem são e quais foram seus 
colaboradores? E, principalmente, até que ponto esta visão influenciou para 
que os grupos de trabalhadores rurais aqui estudados também saíssem de cena 
nos estudos sobre o trabalho no Brasil? 

Para responder a estas questões, traçarei um diálogo com alguns 
historiadores que montaram discussões importantes a respeito da história do 
trabalho no Brasil. Para tanto, concordo com as observações delineadas por 
Sidney Chalhoub e Fernando Teixeira Silva ao ponderarem figuras políticas 
renomadas do século XIX, como Joaquim Nabuco e José de Alencar, com suas 
versões abolicionistas e escravocratas, as quais, embora contraditórias, tiveram 
papel fundamental para fazer com que o cerne das questões raciais continuasse 
no porão da história ainda após a abolição. Estas figuras imputavam, de forma 
notável, a “doçura” das relações escravocratas no Brasil dos oitocentos, como se 
a escravidão tivesse aniquilado as pessoas e suas culturas políticas. Supridas por 
produções intelectuais dos oitocentos, essas leituras abdicaram de uma reflexão 
acerca da violência implicada nas relações sociais do período.

5 Ora, o próprio estudioso Corrêa Filho, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso, ao se referir a população local que não esteve circunscrita aos usineiros e fazendeiros, 
usava o termo “plebe rural”. Como não pretendo reproduzir as visões “progressistas” embutidas 
nesta retórica “desenvolvimentista”, acredito que estes termos sejam inadequados para aludir 
os trabalhadores locais que estou analisando.



38

A retórica do “país sem povo”, que ainda reverbera entre alguns 
intelectuais atuais como José Murilo Carvalho (1987; 1997) e outros que se 
aproximam das suas leituras e interpretações6, reforça a ideia de um Estado 
poderoso, ativo. Enquanto a sua população homogeneizada perante a ideia de 
nação, ou melhor, perante o discurso envolvido nos projetos de “formação da 
nação” brasileira, adensava a exclusão política, irracional e violenta de grupos 
que deveriam ser disciplinados, tornando-os ao mesmo tempo em seres passivos 
e inertes no episódio da proclamação da República. 

Chalhoub e Silva enfatizam como esta corrente de pensamento encadeou 
um desdobramento historiográfico de semelhante ordem de ideias. Assim: 
“[...] o desenvolvimento histórico lacunar, aparente peculiaridade nacional, 
teria produzido a ausência de classes definidas ou vice-versa, abrindo um 
espaço a ser preenchido pela ação demiúrgica do Estado, sujeito principal da 
história do país”. (PORTELA, 2009, p. 26). Em suas análises, estes autores 
privilegiaram a questão da violência implicada nas relações escravistas, sendo 
este o ponto de partida (e não de chegada) no tratamento das fontes históricas 
sobre as quais se debruçaram, documentação em muitos aspectos, ampliada 
nas últimas três décadas. Tal perspectiva articulava-se à visão do escravizado 
como ser coisificado, destituído de significado social ou político, extirpado em 
meio a identidade nacional — conectada a memória do país construída nos 
anos oitocentos. Ao ser incorporada e não problematizada entre os teóricos da 
história e das ciências sociais, tal visão apagou os sujeitos e a complexidade dos 
seus conflitos e das suas diferenças.

 Segundo Silvia Lara, historiadora social, é preciso abrir esse leque e 
despender, de igual forma, atenção aos anos de 1950 e de 1960 perante as 
obras formuladas por historiadores e sociólogos, que colocaram em relevo, 
linhas analíticas a respeito: “[...] dos desajustamentos dos trabalhadores na 
sociedade industrial, a falta de consciência de classe do proletariado e o 

6 Aliás, aproveitando o ensejo no próprio âmbito político, no que concerne ao período coro-
nelista da primeira República, ainda é corrente historiadores se identificarem com as teorias 
de José Murilo Carvalho. Mostrando o quanto as suas observações têm raios de influência 
significativos entre alguns estudos históricos. (Cf. PORTELA, 2009).
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estabelecimento de um sindicalismo controlado pelo proletariado”, fazendo 
com que fosse inaugurado “um estudo sobre a classe operária”. (PORTELA, 
2009, p. 30). Quadro este que sofreu alterações no pós-64, quando o pesquisador 
Francisco Weffort colheu bons frutos dos seus estudos desenvolvidos sobre 
a classe operária brasileira. (Cf. WEFFORT, 1971; 1978). Isso porque esse 
autor questionou as interpretações que liam o sindicato, o partido e a fábrica 
enquanto lugares fixos de possibilidades da formação da classe operária, como 
se não houvesse outros espaços de atuação e organização de cunho político. 
Foi partindo dessas discussões que Weffort ampliou o campo dos estudos a 
respeito do trabalho, concebendo significado histórico na dinâmica da ação da 
sociedade. Tal aspecto, que hoje pode até parecer evidente entre os historiadores, 
na época ocupava lugares bem modestos. 

A esse respeito, Lara, concordando com Weffort, se alinha a idéia de que 
“[...] os debates se caracterizam mais pelas discussões teóricas e conceituais do 
que propriamente históricas”. (WEFFORT, 1978, p. 28). Em outras palavras, 
nos meandros dos estudos historiográficos que abarcavam o período republicano, 
a historiadora observou que a maioria das linhas interpretativas montadas até 
então ainda estariam amordaçadas pela história política e a história econômica, 
centrando olhares a temas já consolidados, tais como: oligarquias, militares, 
classes médias, industrialização, plena constituição do Estado burguês, entre 
outros. Estas abordagens só eram quebradas quando entravam em cena estudiosos 
de temas relacionados à militância política. Contudo, apesar da colaboração, 
no tocante aos estudos das práticas dos operários, uma parcela expressiva desses 
autores aportava suas pesquisas em recortes temporais a partir dos anos de 1920. 
Isto é, produziam textos centrados em períodos mais recentes. (Cf. WEFFORT, 
1978, p. 30). O envolvimento desta temática e desta temporalidade não era 
aleatório. Fazia parte de assuntos que interessavam a grupos de intelectuais que 
tinham posicionamentos políticos ligados à esquerda, fossem eles influenciados 
pelo marxismo ou pelo Partido Comunista do Brasil. Assim, tais balizas 
cronológicas nos anos 20 desconsideravam os períodos anteriores porque os viam 
como espécie de “pré-história do operariado do Brasil”, não merecendo, portanto, 
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espaço entre os estudos acerca do assunto, tendo em vista que não dariam 
elementos para entender a emergência histórica do operariado em meio à 
fundação e trajetória política, sobretudo, do PCB. Dessa forma, a classe operária 
da Primeira República era ignorada, colocada em segundo plano em relação a 
objetos de pesquisas listados como prioridades. 

 Por outro lado, houve uma reviravolta nos anos de 1970, marcados por 
certa inflexão dentro dos estudos históricos. Isso se deu tanto no âmbito dos 
recortes selecionados pelos estudiosos, tendo em vista que as décadas iniciais 
do século XX começaram a ser trabalhadas entre os historiadores e mesmo 
sociólogos; quanto no âmbito dos tipos de abordagens exploradas, pois o diálogo 
realizado com a economia e a política expandiu também para as questões sociais. 
Essas mudanças de abordagens tiveram como motivações dois pontos cruciais. O 
primeiro condiz à ampliação das perspectivas analíticas. Se afastando dos típicos 
trabalhos elaborados por sociológicos pautados nas “grandes interpretações”, 
historiadores elaboraram estudos monográficos que consideravam as formas de 
organização, o cotidiano do operariado para além das fábricas, a composição da 
força de trabalho, além dos aspectos da cultura, habitação, educação e outros; 
alargando os agrupamentos profissionais, aumentando o volume de dissertações 
e obras que olhavam com mais cuidado ao acréscimo temático e cronológico. 
Estas investidas conseguiram se firmar, principalmente, nos anos de 1980, 
momento de expansão de trabalhos que redimensionavam as possibilidades 
de investigação do tema. (Cf. WEFFORT, 1978).

 Há de se destacar que na década antecedente as análises em torno dos 
movimentos operários foram estendidas às vertentes anarquistas e anarco-
sindicalistas agenciadas nas primeiras décadas do século XX, ganhando formato 
de tema privilegiado para as novas discussões que efervesciam. (Cf. WEFFORT, 
1978). Não obstante, é preciso ponderar que “[...] a classe operária emergia, 
assim, como vítima de uma modernização incompleta e de um capitalismo 
tardio, capaz apenas de servir como vetor de sustentação das estratégias políticas 
populistas e como peça de manobra da engrenagem da dominação burguesa”. 
(CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 27).
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E dessa versão, “sociedade civil frágil – Estado forte”, não faltaram 
empenhos por parte dos intelectuais em darem respostas a essa linha interpretativa 
assombrosa que teimava em vagar entre os modelos conceituais de alguns teóricos. 
Para isso, as chamadas “classes operárias” começaram a ser investigadas em suas 
circunstâncias históricas, sujeitos políticos que ao invés de serem atrofiados pela 
passividade histórica, ganhavam ares mais múltiplos e valorativos7.

Dentro desse debate historiográfico, acredito que Sidney Chalhoub 
e Fernando Teixeira Silva, vão mais adiante. Para os autores, a geração de 
historiadores e cientistas sociais que tratavam das relações raciais nos anos de 
1960 e 1970, os chamados “revisionistas”8, tais como Emília Viotti da Costa, 
Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, tiveram 
papel importante nas abordagens em torno da questão racial no país. Isto 
porque, esses pesquisadores reivindicavam um olhar mais atento aos modelos 
interpretativos solidificados até então e, para tal, não mediram esforços para 
se distanciarem do quadro pintado por Gilberto Freyre, sustentado pelo mito 
da “democracia racial”, segundo o qual a diluição ou a mistura entre negros e 
brancos havia proporcionado aos primeiros tanto a mobilidade social quanto 
uma expressão cultural, a qual os paralisava frente a qualquer tentativa da sua 
“consciência de serem negros”9. 

Para Chalhoub e Silva, os pesquisadores acima citados avançaram 
bastante ao desconstruírem as questões reluzentes à ideologia da harmonia racial 
construída por Gilberto Freyre, denunciando as condições desiguais do Brasil 
nas quais ao negro cabiam posições desfavoráveis e de grande discriminação, 
ainda mais quando entravam no mercado para disputarem com os brancos. 

7 “Esta ‘virada’ está intimamente relacionada com os movimentos grevistas que emergiram, 
sobretudo, em São Paulo e no ABC paulista a partir de 1978, quando os trabalhadores se 
expressaram à margem dos antigos canais institucionais e criaram novas formas de mobilização 
e organização. A explosão operária verificada naqueles anos surpreenderia o mundo acadêmico, 
a imprensa, parcelas significativas da opinião pública, questionando fortemente a imagem 
de atrofia e passividade histórica dos trabalhadores”. (CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 30).

8 Ibid., p.19
9 (Cf. CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 19-20).
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Entretanto, conforme já assinalado, visões abolicionistas sobre a escravidão, 
insurgidas nos anos finais dos oitocentos, longe de serem definitivamente 
“enterradas”, asseguraram lugar de destaque nas narrativas acadêmicas dos 
“revisionistas”. Nessas leituras: 

A violência inerente à escravidão havia resultado em anomia 
ou patologia social entre os negros, destruindo quase todo 
o vestígio de sua herança cultural. Impedidos de constituir 
famílias no cativeiro, tornara-se impossível criar formas de 
cooperação e ajuda mútua que lhes pudesse valer na ‘ordem 
social competitiva emergente’ do mundo pós emancipação. 
(CHALHOUB; SILVA, 2009, p. 20).

Os autores acrescentaram ainda que: “Em certos casos, apesar do verniz 
erudito e da aparente sofisticação teórica, o que temos é a negação caricatural 
da relevância da cultura política dos trabalhadores, a fé inabalável na ‘teoria 
do escravo-coisa’10”. A extrema vitimização relegada aos grupos escravizados 
e seus descendentes acarretou a imobilização destes, os inibindo de qualquer 
possibilidade de “autorrepresentar-se”, inclusive no âmbito institucional.

Em trabalhos como os de Chalhoub e Silva, especialmente aqueles 
oriundos de pesquisas desenvolvidas a partir de 1988, quando em comemoração 
ao centenário da abolição, algumas noções deixaram de ser refutadas e passaram a 
ser repensadas após extensas reformulações. Abriram-se linhas interpretativas, que 
relegavam aos cenários operados pelos escravizados, libertos e seus descendentes 
outros papeis. Tais pesquisas influenciaram em perspectivas analíticas, que 
não liam mais a população ou a sociedade civil como amorfas e impotentes no 
âmbito da cultura e práticas políticas em momentos decisórios. Assim, conceitos 
fundamentais tais como resistência, comunidade, (Cf. CARVALHO, 2012; 
FARIA, 2007); liberdade, trabalho, estratégia, (Cf. LARA, 1988; SCHWARTZ, 
2001); violência, (GOMES; MOTA, 2009; JESUS, 2007); família (SLENES, 
2011) e outros, foram reformulados. Ao complexificar essas definições em 
meio a preocupações calcadas, especialmente, em abordagens que prezavam 

10 Ibid., p. 20
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mais por historicizar termos e contextos distintos, ao invés de apropriar-se 
deles, historiadores, de diferentes formas, ao abrirem registros históricos ainda 
timidamente manuseados, olharam com atenção e criatividade para aspectos 
e lógicas até então não discutidas de maneira intensa. 

Embora essas reflexões historiográficas avancem em análises relativas à 
vida dos grupos desafortunados, em períodos que abarcam o fim da escravidão, 
algumas lacunas ainda assim persistem. Silvia Lara notou um “divisor de 
águas” nos estudos históricos produzidos sobre o século XIX em nosso país. 
No primeiro momento, o negro, inscrito nas relações de escravidão, era passível 
de ser estudado – já que suas atividades teriam papel fundamental para as 
plantações de exportação. Posteriormente foram relegados à “marginalidade” 
historiográfica e suas vivências apagadas no que ficou conhecida como a passagem 
do Estado a um “novo” mundo, marcado pelo universo assalariado, livre, 
industrial e desagregador. Com o advento da abolição, os ex-escravizados e seus 
descendentes saíram da história. Nestas leituras, suas práticas desenvolvidas nas 
grandes propriedades agrárias, ou mesmo aquelas empreendidas em ambientes 
urbanos, foram alocadas para o plano incessante da “substituição” ou da simples 
“ausência” da mão de obra desses agentes, inseridas no processo de formação 
de uma sociedade de trabalho livre e assalariado.

 Silenciados nas matrizes explicativas relativas às últimas décadas dos 
anos oitocentos, os negros, para a historiografia tradicional, teriam cedido 
lugar ao migrante europeu. (Cf. BRESCIANNE, 1993). Partindo desta linha 
de raciocínio, muitas pesquisas históricas e sociológicas não abriram mão da 
“[...] exaltação do imigrante branco, associado à incapacidade do negro para 
o trabalho e à afirmação da passividade dos nacionais, devidamente depurada 
de seus termos racistas”. (LARA, 1998, p. 29). Ou seja, a historicidade da 
ruptura, ao invés de ser problematizada, tendo como suporte maior os registros 
do período, foi incorporada em muitos modelos interpretativos, ancorando-se 
em dicotomias: “[...] como a oposição entre campo e cidade, entre arcaico e 
moderno”, aparecendo “[...] nesse contexto associadas à oposição entre escravidão 
e capitalismo”. (LARA, 1998, p. 29-30). É no interior dessa paradoxal versão 
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que emergiu a teoria de “transição”, de “passagem”, de “substituição” da mão 
de obra escrava para a mão de obra livre, a qual, igualmente à historiadora em 
questão, busco desconstruir. 

Tal narrativa, presente nas teorias históricas no Brasil, ainda arrasta 
consigo alguns resquícios que, creio, merecem ser expostos e discutidos. 
Sobretudo as questões relativas aos recortes temporais, pois parte deles selecionam 
como marco inicial ou final de suas análises a abolição da escravidão, como se 
as relações agrárias no País desestabilizassem outros direcionamentos históricos 
mediante esse evento, aportados no contexto específico da região sudeste do 
Brasil, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro11. 

Quando delimitei o recorte temporal desta pesquisa, fui questionada 
justamente por selecionar temporalidades que supostamente abarcam momentos 
históricos distintos. Minha ideia era a de tentar montar um arcabouço agrário 
que abrangesse os sujeitos sociais do campo – ex-escravizados e libertos  –, assim 
como os descendentes indígenas (Guanás, Bororos e Guatós), não delimitando 
propriamente o ano de 1888 como momento que estivesse associado a metáforas 
de quebra, ruptura brusca ou rompimento com os valores internos, os quais 
seriam dissipados ou engolidos pelo processo de expansão das relações comerciais 
mais amplas. Apesar de tratar das descontinuidades, não objetivo colocá-las em 
plano secundário em relação aos acontecimentos de cunho mais geral e, menos 
ainda partir do pressuposto de que as interrupções internas não refletiram 
modificações agrárias nas regiões ocupadas pelos grupos aqui estudados. Busco, 
sim, encontrar elementos que consubstanciem as qualidades ou as atribuições 
devidas a esses agentes sociais. Em outras palavras, ao dar visibilidade à aresta 
ou ao palco em que esses moradores se movimentavam, praticando suas 

11 Para a autora: “[...] análises mais acuradas das tensões do período final da escravidão e dos 
entrelaçamentos entre trabalho escravo e trabalho livre, assalariado ou não, vem se somando 
ao redimensionamento dos estudos sobre a resistência escrava e o significado de liberdade 
aos cativos”. Temas como cotidiano, cidade, operário e outros têm proporcionado “Uma 
produção recente sobre escravidão e abolição, ao revelar novas dimensões da experiência 
escrava, tem problematizado os paradigmas explicativos para o processo de abolição e para a 
caracterização da experiência negra no período pós-emancipação”. (LARA, p. 33, 1998, p. 33).
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espacializações e as refazendo constantemente, intenciono demonstrar que, 
entre a ruralidade costumeira e os empreendimentos inovadores por parte dos 
grandes proprietários ali existentes ao longo dos anos oitocentos, ocorreu a 
atualização desses dois universos distintos.

Embora esse aspecto pareça evidente, pretendo apontar que foi justamente 
na emergência desses interstícios, no encontro dessas forças desiguais, que ocorreu 
também a reformulação do sentido empregado às condições concernentes 
aos camaradas e agregados. Revelando a aquisição de poder, o exercício de 
contestação e negociação dos grupos acionados, traçarei, a partir de indícios 
documentais, algumas considerações acerca das diferenças que permeavam os 
trajetos de laboriosos do norte pantaneiro, sem me deter especificamente na 
busca por uma essência que os caracterize.

Para perceber isso, utilizo como referência as observações delineadas 
por Hommi Bhabha no que diz respeito ao seu conceito de “entre-lugares”. Esta 
definição condiz a confluência de interesses variados e disputados entre pessoas 
ou grupos de pessoas, através da qual se dá o empoderamento, a sobreposição e o 
deslocamento de domínios da diferença. O que este estudioso indiano pretendeu 
discutir foi justamente a complexidade inerente à formação de sujeitos, pautada 
no interior “[...] das representações concorrentes de comunidades em que, 
apesar das histórias comuns de privação e discriminação” (BHABHA, 1998, 
p. 20), nem sempre se abrem brechas ou fissuras ao intercambio de valores e 
significados que resultem em caráter colaborativo e dialógico. 

A grande questão que se apresentou a este autor é: de que maneira o 
pesquisador tem condições para perceber esses processos em que transcorrem 
reinvindicações distintas, que ao invés de apaziguar os ânimos dos agentes 
mobilizados, em certos casos corroboram pelo aprofundamento de tudo que 
esteja relacionado aos aspectos “antagônicos, conflituosos e incomensuráveis?”. 
(BHABHA, 1998, p. 20).

Para responder a esta pergunta, o estudioso levantou o primeiro 
ponto para o qual os intelectuais devem atentar: o modo como as pretensões 
concorrentes de comunidades distintas no embate cultural, viabilizadas por 



46

meio de antagonismo ou filiações, são produzidos performativamentes. Esse 
aspecto, creio, trouxe inúmeros desdobramentos para a minha análise. Assim, 
a “[...] representação da diferença não deve ser lida apressadamente como 
reflexos de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa 
da tradição”. (BHABHA, 1998, p. 20). O que Bhabha propõe é outro caminho, 
ou seja, a compreensão de negociações complexas, que ao transcorrerem, 
conferem hibridismos culturais em contextos de transformações históricas, 
perceptíveis se estas mesmas compreensões detiverem suas análises à própria 
periferia do poder, ou seja, a grupos inscritos na marginalidade. Foi por meio 
desta perspectiva da “minoria” – que intenciona traçar e dar legitimidade à 
sua diferença – que o pesquisador entendeu que os privilégios autorizados não 
dependem das persistências da tradição, mas sim da reinscrição dessa mesma 
tradição em virtude das contingências e contrariedades que insurgem ao serem 
praticadas. Longe de relegar às tradições qualquer pressuposto unitário, estático, 
carregado ou sustentado por certa essência, Bhabha atribuiu a diferença cultural 
como constituída por si só em movimentos de fluidez, vai e vem incessante 
que lhe permite deslocar, diluir, dividir-se, enfim, “fender-se”. Sendo estes os 
movimentos que obstruem o olhar do pesquisador, dado que: 

Os embates de fronteira acerca da diferença cultural 
têm tanta possibilidade de serem consensuais quanto 
conflituosos; podem confundir nossas definições de tradição 
e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o 
público e o privado, o alto e o baixo, assim como desafiar 
expectativas normativas de desenvolvimento e progresso. 
(BHABHA, 1998, p. 21).

Por encarnar essas preocupações é que Bhabha buscou se afastar da 
ideia de que a tradição é composta por elementos do que é recebido, espécie 
de cultura já autenticada, que carece ser exclusivamente operada de forma 
completa. Para o autor, por mais que a emergência cultural remeta ao plano 
do projeto, ela concebe também uma visão e atuação que mobilizam práticas. 
É nesse sentido também que há certa atribuição e correlação de “entre-lugares” 
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com o “entretempo”, pois a performatividade no tempo e no espaço permite 
intervenções criativas que quebram a lógica da intensificação de polaridades, 
pontos extremos que fixam identificações. O “além” discutido por Bhabha 
sugeriu outro lugar. Ele não remete a um vínculo com o passado e com o 
futuro, a partir da interrupção do presente, dado que sua lógica se constitui 
em instâncias que lhes ultrapassam. Acenando ao contexto contemporâneo, 
especialmente as migrações pós-coloniais, o autor reiterou que a própria auto 
presença imediata, a imagem pública, é colocada em relevo tendo como base 
justamente a descontinuidade, as desigualdades, as minorias. É por essas linhas 
de redefinição do sujeito, essas passagens de mobilizações e esses caminhos 
morosos que me aproximo do autor, à medida que a totalização da experiência 
se torna algo inviável. Dessemelhante às linhas de disjunção, ao processo de 
deslocamento, que leva muitos estudiosos a repensar a metrópole ocidental diante 
da sua história pós-colonial. Esta se dá no além-mar, no influxo de migrantes 
e minorias em cuja autenticação da história de exploração e desenvolvimento 
– por parte das estratégias de resistência – formula a constituição “de outro 
modo que não a modernidade12”. 

Ao esboçar esse “além”, Bhabha problematizou a questão de identidade 
em local e tempo contemporâneos, cuja característica primordial é a não 
fixidez, e mais a fluidez do que antes era tido como estático. Ao renegar 
noções bipolares, ou mesmo contrariar categorias de subjetividades dentro de 
pensamentos e referências tradicionais, Bhabha realocou costuras de raciocínio 
aferidas no plano intelectual, pois sinalizou a necessidade de tratarmos pontos 
de interstícios enquanto passagem, movimento do presente que se transpõe, 
cuja coisa buscada não é mais ela mesma, tampouco totalmente outra. Sendo 
que as polaridades, ao serem desestabilizadas, permitem a mescla daquilo que 
antes parecia separado e imóvel, criando espaço intersticial. 

12 Nas palavras do autor: “Tais culturas de contra-modernidade pós-colonial podem ser 
contingentes a modernidade, descontínuas ou em desacordo com elas, resistente as suas 
opressivas tecnologias assimilacionistas; porém, elas também põem em campo o hibridismo 
cultural de suas condições fronteiriças para ‘traduzir’, e portanto reinscrever, o imaginário 
social tanto da metrópole como da modernidade”. (BHABHA, 1998, p. 26).
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É dentro desta esfera de lógicas que desenvolvo leituras sobre o meu 
objeto de pesquisa. Vejo que parte das alterações paisagísticas sobre o ambiente 
do Pantanal ao longo do século XIX e nas primeiras décadas do século XX 
emergiram em meio a hibridismos culturais, que ora misturavam em seus 
processos elementos da alta e da baixa cultura, do que era considerado “moderno” 
e do que era considerado “atrasado”, acolhendo e diluindo “[...] a diferença sem 
uma hierarquia suposta ou imposta”. (BHABHA, 1998, p. 20). Sendo estas as 
questões que pretendo desenvolver: trabalhar com aspectos de confluência da 
periferia do poder do Pantanal. Mas não no campo da diversidade, dado que 
quando se recorre a esta, principalmente no âmbito dos discursos de projetos de 
nação, ela não só homogeneiza como fixa identidades pretendidas, se firmando 
em seus extremos13.

Veremos tal aspecto, por exemplo, entre os grupos indígenas: Guatós, 
Bororos e Guanás. Estes grupos, ao passarem por um longo processo de 
expropriação de suas formas de vida, cultura, propriedade e ethos local ao 
longo dos anos oitocentos, foram, sobretudo, conduzidos, mesmo diante de 
suas resistências, à lógica da expansão capitalista. “Selvagens”, “violentos”, 
“indisciplinados” e caóticos frente à ordem que se buscava alcançar, estes 
agentes foram relegados à ideia fixa da exclusão, negação contínua presente 
no conteúdo textual dos registros históricos que justificavam aldeamentos, 
colonização, bandeiras e guerra civis internas, com o intento de os colocarem 

13 “As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico com o 
qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm a ver, entretanto, com 
a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção 
não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos. […] Elas têm tanto a ver 
com a invenção da tradição quanto com a própria tradição, a qual elas nos obrigam a ler não 
com uma incessante reiteração mas como ‘o mesmo que se transforma’. […] É precisamente 
porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos 
compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior 
de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além 
disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, 
mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade 
idêntica, naturalmente constituída, de uma ‘identidade’ em seu significado tradicional […]”. 
(HALL, 2000, p. 108-109).
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em seus devidos lugares: moradores abonados de traços identitários, avessos às 
características pretendidas nos projetos e na concepção de nação do período. 
Representado em campo oposto, o Estado forte, enérgico e unificador, prezava o 
bem comum, o que incluía grupos dispersos considerados “brandos”, “passivos” 
e “impetuosos”. Na onda de seus discursos, embora ressoasse a diversidade, ao 
mesmo tempo se reivindicava o apagar ou excluir dos traços culturais dos mais 
variados, tidos como ameaçadores da uniformidade que se buscava alcançar.

É justamente ao dar prosseguimento a estas discussões, relativas ao 
universo cultural, que ao invés de me centrar na diversidade de identidades, 
opto pelo estudo das diferenças culturais. Para tanto esclareço que os camaradas 
e agregados não emergiram especificamente no período correspondente ao pós-
guerra com o Paraguai. Eles já se encontravam espalhados ao longo dos rios 
Cuiabá e São Lourenço e outras regiões em período anteriores, desenvolvendo 
atividades até mais amplas ou diversificadas do que as praticadas no Pantanal 
Norte. Mas, afinal de contas, quais eram as diferenças entre estes dois grupos 
rurais? Quais os elementos morais e locais que esboçavam o lugar e a relação 
destes trabalhadores entre si e seus “patrões”?

Aviso ao leitor desde já que começarei a minha busca de explanação 
reflexiva dando atenção especial aos camaradas. Mas não pense que ao fazer isso 
não estarei, em alguns momentos, comparando-os aos agregados. Ao colocar 
em relevo os cenários operados e decodificados por estes moradores agrários 
torna-se difícil segmentá-los e separá-los de forma tão demarcada, pois suas 
formas de vida e a própria modificação de uma instância social para outra eram 
fenômenos comuns. Camaradas poderiam tornar-se agregados e o contrário 
também acontecia. Ao realizarem suas práticas nas grandes propriedades rurais 
do Pantanal Norte. Os trabalhadores ali instalados reformulavam os espaços, 
refaziam seu lugar e se deparavam com situações variadas. 

No ano de 1823, soldados que realizavam a ronda policial na cidade 
de Cuiabá foram chamados para prestar depoimentos na Delegacia de Polícia. 
O motivo se deu em decorrência de evento acontecido durante a atribuição de 
suas funções, quando estes se depararam com um tumulto de pessoas aflitas na 
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tentativa de fuga de um homem que estava sendo acusado de roubo14. (APMT, 
cx. 05, 1835, doc. n. 133). Os soldados José Pinto e Figueiredo e seu parceiro 
Joaquim José da Silva, ambos residentes da cidade de Cuiabá, declararam viver 
“de seus soldos, como Guarda Municipal”, e trataram de tomar as providências 
para prender o acusado. Ao deporem sobre a ação policial, os mesmos utilizaram 
a palavra camarada para se referirem a si e a outros colegas de serviço que faziam 
parte da mesma patrulha.

Além dos relatórios de polícia, é possível perceber que a palavra camarada 
aparece em outras tipologias documentais, a exemplo dos relatos de viagens. 
Francis de La Porte, Conde de Castelnau, esteve à frente das Expedições centrais 
da América do Sul, percorrendo não apenas o estado de Mato Grosso, mas 
também os estados hoje conhecidos como Goiás, Pará, Amazonas e Minas 
Gerais, além dos países da Bolívia e do Peru. Desta expedição resultaram seus 
diários, recheados de descrições que exploravam temas das mais diversificadas 
áreas de conhecimento. Este viajante se deixou levar pela vida “exótica” dos 
habitantes estabelecidos nas áreas visitadas e de igual maneira as registrou, 
mesmo que passageiramente. No ano de 1845, ao discorrer sobre a exploração 
de ipecacuanha15 na cidade de Vila Maria, observou que, 

[...] além das pessoas necessárias à navegação, as canoas dos 
poaieiros levam certo número de indivíduos, contratados 
à razão de 6 a 7 mil réis por mês, com direito à comida; 
são os chamados camaradas, nome que no interior se dá 
a todos os assalariados. (CASTELNAU, 2000, p. 17-18).

Conforme a narrativa do viajante, os camaradas eram trabalhadores que 
prestavam serviços em troca de salários e alimentação. No caminho para a cidade 

14 Podemos mencionar também outro documento que investigava a tentativa da tomada do 
Parques das Armas, o Paiol de Pólvora, por parte e alguns soldados que intencionavam também 
prender o comandante. Neste registro o termo camarada foi usado entre os soldados acusados 
para se referirem a seus companheiros de serviço. (Cf. APMT, cx. 04, 1823, doc. n. 104).

15 Espécie de erva intensamente explorada no período
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de Diamantino, no ano de 1827, Georg Heinrich von Langsdorff16, em suas 
anotações usou a terminologia camarada para se referir ao morador contratado 
para as funções de tocador de tropa.17 Mais indícios podem ser encontrados 
nas descrições de outros viajantes. Bartolomé Bossi (2008), percorrendo as 
terras mato-grossenses nos anos de 1860, ao chegar à cidade do Diamantino, 
mencionou que na expedição pelo rio Arinos contratou dois práticos, além 
de “[...] doze remadores a que dão o nome de camaradas”. (BOSSI, 2008, p. 
84). Assim como Bartolomé Bossi, Hercules Florence, décadas antes, pagou 
pelo mesmo serviço, no vilarejo de Porto Feliz, classificando estes empregados 
também como camaradas. 

O termo camarada nomeou nos anos finais do século XVIII e ao longo 
do século XIX as circunstâncias as quais estes trabalhadores sujeitavam-se. Longe 
de estarem presentes apenas nos ambientes rurais, os camaradas foram localizados 
em outros espaços, como nos urbanos. A extração, a caça, a lavoura, a criação 
de gado vacum e cavalar, as atividades realizadas nos transportes fluviais18, as 
operações cotidianas nos engenhos e usinas de açúcar (Cf. MESQUITA, 1931-
1932; ALEIXO, 1980), nas fazendas de gado e nas propriedades de extração 
merecem ser compreendidas como tipologias de funções em espaços diversificados 
aos quais os camaradas estavam diretamente ligados. (Cf. SENA, 2010). Essa 

16 Médico e explorador alemão, Langsdorff foi elevado a cônsul-geral da Rússia no Rio de 
Janeiro por Alexandre I. Em 1825, comandou a expedição científica, atendendo pedido 
feito pelo Império Russo, ao interior do Brasil, na qual Hercules Florence participou como 
segundo desenhista. (Cf. FLORENCE, 1977, p. 17-18).

17 “No dia 14, de manhã, os animais estavam reunidos e tudo pronto para a viagem. Um 
tocador (camarada), alegando estar doente, não quis mais nos acompanhar. Com isso, tive-
mos que alugar um outro às pressas, por 24 oitava (=28.800 réis), ida e volta. Felizmente 
encontramos um”. (LANGSTORFF, 1997, p. 95).

18 “A aldeia da tribo Guaná está em menos de uma milha de distância da freguesia [de Albu-
querque]; tem atualmente pouca gente; grande porção dos seus habitantes veio formar outra 
aldeia nas margens do Cuiabá perto da cidade. / Os índios desta nação costumam ajustarem-se 
como jornaleiros; existem em grande número, espalhados pela cidade de Cuiabá, e pelos 
sítios do seu distrito. São também eles que tripulam boa parte das canoas, que se empregam 
na navegação da província, no interior dela e para S. Paulo”. (BOSSI, 2008, p. 222).
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variedade de tarefas condensa, de certa forma, a gama de experiências a que 
estes trabalhadores estavam submetidos, fossem elas boas ou ruins. 

Passando dias, meses e, dependendo da situação, anos na mata adentro, 
acampados em propriedades agrárias localizadas nas redondezas das cidades e 
vilarejos ou afastados destes, se acoplando em excursões exploratórias de cunho 
expedicionário ou científico, participando de viagens relacionadas a algum 
tipo de comércio ou negociação, estes agentes assumiam responsabilidades em 
qualquer tipo de atividade na qual pudessem ser aproveitados. Aproveitamento 
este, que a partir do momento em que é frequentemente potencializado, vira 
rotina, e a rotina revela um hábito, que por sua vez se torna obrigação temperada 
à necessidade de labutas pesadas, cansativas, árduas. Maximizar as atribuições 
destinadas aos camaradas ativava dispositivos, muitas vezes, inesperados, que iam 
desde a conformidade até ações mais bruscas, que desembocavam no destrato 
com os contratos e todas as relações estreitas que a convivência com os demais 
trabalhadores e patrão havia lhes proporcionado. É partindo desse ponto de 
vista, que algumas considerações estão sendo traçadas, considerando o recorte 
espacial aqui trabalhado. Mas afinal de contas, o que significa ser camarada?

 De acordo com o conhecido: Vocabulário português e latino de Raphael 
Bluteau (1712-1728), camarada 

[...] deriva-se de câmara, ou de cama, e vale o mesmo que 
companheiro de casa, e mesa; e é particularmente usado 
entre gente de guerra, e soldados, alistados na mesma 
companhia, ou que vivem no campo, ou arraial debaixo 
da mesma tenda; companhia; gente da mesma facção19. 

Recorrentemente usado em ambientes militares para se referir aos 
colegas de trabalho, a palavra camarada seria uma terminologia associada ao 
companheiro, às parcerias asseguradas por meio dos convívios provisórios, 
ou ainda à prestação de serviços estabelecida mediante acordos verbais, ou 

19 BLUTEAU, R., Vocabulário portuguez e latino – (1712-1728), n/e. Significado semelhante 
pode ser encontrado em dicionários publicados no século XIX, ver: Novo Diccionario da 
Lingua Portugueza – 1806; SILVA, A. de M., Diccionario da língua portugueza – 1813, n/e.
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escritos. (Cf. SENA, 2010). Assim, metidos em confusões, empenhando suas 
funções, estabelecendo ou desfazendo alianças e tantas outras circunstâncias 
que eram enredadas pelos testemunhos brancos dos registros, estes operosos 
desenhavam cenários em que a instabilidade financeira se mostrava como uma 
das principais características que perpassavam seus serviços. Em virtude destes 
aspectos, percebi como em parte dos casos o uso do termo camarada esteve 
correlacionado a uma denominação local. 

O mais interessante dentre as informações perscrutadas diz respeito 
àquelas oriundas das expedições científicas e exploratórias, uma vez que nos 
relatos mencionados, seus autores afirmaram, categoricamente, que os contatos 
estabelecidos com estes trabalhadores giravam em torno dos contratos. Um dado 
favorável a esse respeito é a coincidência de que estes contratos prescreviam, 
segundo as publicações ou os relatos de viagens, a remuneração, o ordenamento 
pelas tarefas prestadas, tanto é que o valor pago a estes laboriosos chegava a 
ser mencionado. Mas será mesmo que os camaradas devem ser reduzidos aos 
contratos firmados em troca de salário ou alimentação? Será que os autores 
desses registros ao fazerem suas versões, aportadas em observações, conversas 
informais, anotações exibidas em meio a desígnios valorativos ou referenciais, 
além das visitas rápidas sobre os lugares, tenderiam a captar os elementos 
que exprimissem a atuação dos camaradas? E mais, serão estas informações 
suficientes para que se possa desenvolver reflexões não acerca, especificamente, 
das atividades a que estes eram alocados, mas também ao conteúdo das crenças, 
angústias e mesmo esperanças mobilizadas internamente?

Certamente, o historiador Reinhart Koselleck (2006) é um dos autores 
que colabora com estas questões. Alertou aos pesquisadores para a chamada 
escola da “história dos conceitos” (Bregriffsgeschichte), que propõe uma análise 
das transformações que incidem tanto sobre o conteúdo, quanto sobre a 
utilização dos conceitos para entendimento profundo das transformações 
históricas de duração mais ampla, sobretudo no período entre 1750 e 1850, 
que Koselleck denominou como Sattelzeit e que marcou a emergência da 
modernidade. Discorrendo sobre a seriedade da história dos conceitos, o autor 
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alemão abordou a ligação entre este “campo particular de estudos” e a história 
social. (Cf. KOSELLECK, 2006). Para ele, a história dos conceitos contribui 
para a história social como algo que lhe seja intrínseco, pelo menos no que se 
refere ao recorte cronológico trabalhado pelo autor: 

Desde que a sociedade atingiu o desenvolvimento 
industrial, a semântica política dos conceitos envolvidos 
no processo fornece uma chave de compreensão sem a qual 
os fenômenos do passado não poderiam ser entendidos 
hoje. (KOSELLECK, 2006, p. 103). 

 Por isso, conclui Koselleck, “[...] a história social que queira proceder de 
maneira precisa não pode abrir mão da história dos conceitos, cujas premissas 
teóricas exigem proposições de caráter estrutural”. (2006, p. 118). O desafio 
maior do projeto de história conceitual foi apontar de que forma o conceito 
pode voltar-se contra seus próprios pressupostos. Isto é, quando e em que 
formato insurgem as mutações nos significados em torno dos conceitos, pois, 
um conceito não deve ser visto como algo inalterável, fixo e estável, mas sim 
como um objeto imerso na temporalidade e na linguagem, pois para Koselleck 
(2006), de fato, existem processos históricos que escapam a toda compensação 
ou interpretação linguística. Neste sentido, o autor centra suas preocupações 
em dois pontos: a importância da hermenêutica e a ênfase da historicidade nas 
palavras e sua pertinência para a história social.

 Seria justamente por reconsiderar a importância em historicizar a criação 
e uso das terminologias, tendo como base o conteúdo dos registros históricos e, 
de igual modo, as relações de forças nas quais estão envoltos, que acho pertinente 
dar visibilidade ao sentido local que os enunciados, agregado e camarada, 
acionavam para os moradores norte-pantaneiros. Pretendo demonstrar aqui, 
como já enfatizado, que estes trabalhadores não devem ser considerados dentro 
de um plano unitário e homogeneizante que os caracterize, e sim investigados 
mediante as metamorfoses que sofreram ao longo dos anos tratados, e a 
pluralidade de situações acionadas em meio às tarefas que poderiam desenvolver. 
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Além do mais, por considerar que a palavra camarada estava relacionada 
a uma espécie de nomenclatura local, pelo menos para os viajantes estrangeiros (a 
saber, que existiam estes trabalhadores espalhados em outras áreas do território 
brasileiro no mesmo período histórico), (Cf. FRANCO, 1983; CANDIDO, 
1997), resta compreender em que medida havia particularidades entrelaçadas 
no âmbito do recorte temporal em questão. Nesse ponto, gostaria de trazer 
à tona algo que é fundamental para as reflexões feitas em torno deste grupo, 
principalmente no que diz respeito à ideia latente de que os contratos são 
determinantes para nomeá-los. Essa formulação, contudo, merece ser olhada 
com desconfiança, dado que as informações sobre as quais os historiadores se 
debruçam, por serem produto dos grupos proeminentes estão, portanto, longe 
de exibir escassez de interesses e passam em diferentes escalas por processos 
de distorções. Seus interlocutores, se apropriando de crenças, pensamentos, 
esperanças e outros elementos dos diferentes grupos sobre os quais delineavam 
qualquer tipo de notícias, lhes injetavam filtros, já que abertamente ligados 
à cultura dominante, uns mais, outros menos, traçavam em suas escritas 
deformações que ora se aproximavam, ora se distanciavam, significativamente, 
do universo que estavam descrevendo. 

Foi tentando avançar nessas ponderações tão polêmicas, e ainda caras 
aos historiadores, que o italiano Carlo Ginzburg reiterou que, em determinadas 
situações: “[...] os termos do problema mudam de forma radical se a proposta 
[for a] de estudar não a ‘cultura produzida pelas classes populares’, e sim a 
‘cultura imposta às classes populares’’’. (GINZBURG, 1998, p. 17), entretanto, 
buscando ultrapassar essas barreiras, o historiador propôs uma saída que, ao 
invés de descartar – e, nesse sentido, tratar as notícias que se tem sobre os grupos 
“subalternos” como algo inutilizável, já que não são frutos de “uma sondagem 
direta, sem intermediários” (GINZBURG, 1998, p. 20) dever-se-ia aventar sobre 
essas mesmas notícias aspectos indiciários da cultura popular mencionada nos 
registros. Dando como exemplo os trabalhos elaborados por Nathalie Davis e 
Edward Palmer Thompson, Ginzburg enfatizou o quanto alguns historiadores: 
“Mesmo com uma documentação exígua, dispersa e renitente, pode, portanto, ser 
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aproveitada”. (GINZBURG, 1998, p. 20). Ao procurar estes aspectos, Ginzburg 
não abriu mão de trabalhar com o que entendia como circularidade cultural, e 
foi assim, na tentativa de organizar o amontoado de ideias e fantasias presentes 
no conteúdo dos registros, que o estudioso italiano percebeu ali a convergência 
de aspirações que remetiam tanto à “alta cultura” quanto à “cultura popular”. 
É nesse plano que o herege Menochio, camponês pesquisado pelo autor, de um 
pequeno vilarejo da Itália, foi entendido em sua obra: O Queijo e os Vermes, 
como “[...] o nosso passado, mas também um fragmento perdido, que nos 
alcançou por acaso, de um mundo obscuro, opaco, o qual só através de um 
gesto arbitrário pode incorporar à nossa história”. (GINZBURG, 1998, p. 31).

De igual maneira devem ser compreendidos os grupos agrários aqui 
estudados, especialmente os camaradas, personagens estranhados pelos viajantes 
em seus relatos e que, talvez por isso, tenham, de algum modo, despertado 
atenção a ponto de serem alvos de pequenos comentários que reluzem resquícios 
do universo cultural no qual encontravam-se circunscritos. Pois, como afirmou 
o próprio Ginzburg: “Nas sociedades baseadas na tradição oral, a memória da 
comunidade tende involuntariamente a mascarar e reabsorver as mudanças” 
(GINZBURG, 1998, p. 31). Mudanças estas que muitas vezes surgem com o 
gosto amargo da vida, frustradas diante a necessidade de se inserir num mundo 
novo que se pretende impor a todo custo e a tudo que não lhe seja condizente. 
Para o autor este é o principal motivo pelo qual a Inquisição que investigava o 
moleiro Menochio insistiu no combate, sob a penalização de morte, às palavras 
de profanação expressas pelo camponês, em meio a pronúncias irregulares que 
escapavam dos preceitos morais da Igreja.

As atividades dos camaradas e seus contatos eram citados dentro 
de planos classificatórios que obviamente eram tangidos por linguagens e 
enunciados que faziam muito mais parte do contexto referencial dos autores dos 
registros vários, do que de si mesmo. É por isso que as linhas argumentativas 
delineadas por Ginzburg me ajudam a refletir nos pretextos que levaram os 
viajantes estrangeiros que estiveram em Mato Grosso, e alguns destes na região 
pantaneira, a associarem os camaradas a grupos de assalariados temporários. 
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Embora o universo cultural e, portanto, ocidental, estivesse impregnado nos 
relatos de viagens, guiando qualquer olhar e escrita produzida sobre a cultural 
local, estas narrativas não deixam de respingar aspectos das práticas internas 
dos moradores observados. Para avançar na captação dos demais aspectos que 
também enredavam a atuação dos camaradas, creio que um caminho plausível, 
e porque não estratégico, seria voltar a outras tipologias documentais que 
iluminam, mesmo que de forma distorcida, elementos mais amplos da cultura 
agrária deste grupo de trabalhadores norte-pantaneiros. E, nesse contexto, a 
pergunta permanece: mas afinal o que significava ser camarada?

 Procurando mais indícios me deparei, então, com outra terminologia 
local utilizada para aludir as funções despendidas a estes moradores agrários. 
Terminologia está encontrada principalmente nos processos-crimes. Em algumas 
investigações policiais os trabalhadores contratados que estavam desenvolvendo 
tarefas nas terras de outrem mobilizaram a palavra ajustes para denominar 
suas funções. Para que isso fique mais claro, gostaria de elucidar a testemunha 
do camarada Reginaldo Xavier, pardo de 22 anos de idade, natural do baixo 
Paraguay, morador na freguesia de São Luiz da Vila Maria, distrito da Vila 
de Poconé, da Comarca de Cuiabá. Ao apresentar-se como testemunha ocular 
do homicídio cometido a facadas em estado de embriaguez pelos réus Manoel 
de Souza, Marcelino Côrrea e Antonio Corrêa, Reginaldo Xavier declarou ao 
delegado que: “viv[ia] de seus ajustes de camarada”. A palavra ajustes também 
foi citada pelos acusados20. (Cf. APMT, cx. 05, 1836, doc. n. 135).

20 Outro processo-crime que creio ser pertinente relatar corresponde ao crime cometido pelo 
escravizado africano de nome José na estrada que ligava Cuiabá ao distrito de Serra Acima, 
transportando mercadorias acompanhado de seu proprietário Manoel Gomes da Silva, no ano 
de 1838. Este irritado com o seu escravizado, alegando que o mesmo José havia arrumado as 
cargas na besta com má vontade, lhes cometeu alguns castigos. Reagindo o cativo mencionado 
deu uma facada no braço direito de seu dono, uma na coxa esquerdas e outras nas costas 
levando o mesmo a óbito. Entre as pessoas que testemunharam o crime e socorreram a vítima 
estava Alexandre Pedro, solteiro, natural da província de Mato Grosso, que em depoimento 
relatou que vivia “de ajustes como camarada”. O escravizado ainda relatou que dentre os 
testemunhos conhecia apenas Alexandre Pinto desde “seu senhor o ajustara para camarada”. 
No caso à atividade envolto ao camarada dizia respeito ao transporte de mercadorias, ou 
seja, próxima às práticas do tropeiro. Ou seja, nos relatos de viagem e nos processos crimes 
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No Vocabulário português e latino a palavra ajuste possui sentido de 
convenção, concerto, culminando em certo tipo de trato, pacto do contratante 
com o contratado. (Cf. BLUTEAU, 1728). Isto é, a palavra ajuste poderia 
ser acionada para definir combinação entre duas partes, mediante tarefas 
prestadas em troca de soldo, alimentação e, em alguns casos, de moradias 
temporárias. Ora vejamos: camarada, soldo, ajustes foram termos ativados para 
a identificação dos empregados que prestavam serviços temporários. Mas será 
que eles estavam em “pé de igualdade” nos seus sentidos? Ou melhor, como é 
possível presumir que a associação destas terminologias não poderia embutir 
consigo significados distintos? 

Ao considerar essas indagações, penso que seja interessante acompanhar 
de que maneira emergem certos enunciados perante a elasticidade de definições 
que adquirem e a possibilidade de sua aparição em configurações jamais 
antes pensadas. Evidenciando que longe de se esgotarem em pontos estáticos, 
flutuavam, escapavam à fixidez e eram apropriados em diferentes contextos. 
Para dar um exemplo dessa fluidez da palavra, e dos sentidos e práticas sociais 
que as mobilizavam, basta nos reportarmos as nomenclaturas “soldo” (Cf. 
APMT, cx. 04, 1823, doc. n. 104) e “ajustes” explicitadas, especialmente, nas 
situações em que as prestações de serviços eram dadas aos militares. Visto 
como sinônimos, termos semelhantes, colocados lado a lado, a verbalização 
“ajustes” vai criando, gradualmente, autonomia, contornos próprios que lhe 
permitiram, em certas ocorrências, descolar-se da verbalização “soldos”. Se 
ambos eram designados em meio as prestações de serviços oficiais, com o passar 
do tempo houve alargamento demasiadamente grande no que consiste a ideia 
de “ajustes”, incorporando e, logo, sendo atribuído, às funções desenvolvidas 
em ambientes agrários. Diferente da palavra “soldo” que permaneceu sendo 
usada, especificamente, no âmbito dos empregos militares.

informações fragmentadas se encontram em relação a práticas dos camaradas. Mesmo que 
este documento não aluda a moradores fixados ao longo dos rios São Lourenço e Cuiabá, 
o crime a que se refere ocorreu numa área próxima à que delimitei como recorte espacial.
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 Aliás, outro ponto que deve ser acrescentado é que, embora o dicionário 
consultado não corresponda, especificamente, ao século XIX alguns elementos 
explicitados não se distanciam do contexto tratado. Nesse sentido, é possível 
observar que as formas de ajustamento não passaram despercebidas entre os 
letrados que pesquisaram e montaram materiais correspondentes ao cotidiano 
dos moradores do norte-pantaneiro, uma vez que esta terminologia foi citada 
pelo estudioso Virgílio Corrêa Filho. João Antônio Botelho Lucídio Neto 
(1991), ao analisar a contribuição de Virgílio Corrêa Filho (1946), no artigo: 
Nos Confins do Império um Deserto de Homens Povoados por Bois, publicado na 
obra: A Ocupação do Planalto Sul Mato Grosso 1830-1870, apontou que,

A descrição sobre os camaradas é menos minuciosa, 
entretanto, a abordagem assume uma perspectiva de 
resgate histórico da sua existência na formação social mato-
grossense. Em linhas gerais, pode-se dizer que o camarada 
foi o elemento que, junto com os escravos, formavam 
a mão de obra básica nos primeiros tempos de abertura 
das fazendas e usinas. À medida que os segundos foram 
diminuindo em quantidade esses foram paulatinamente 
ocupando seu lugar como força de trabalho. (LUCÍDIO 
NETO, 1991, p. 62).

Ainda sobre os camaradas, o próprio Corrêa Filho afirmou que,

Empregam-se de acordo com as normas vigentes, mediante 
remuneração ajustada. Na região sulina já os nomeiam de 
peão, por influência forasteira. Quando se iniciou a pecuária 
pantaneira, ser-lhe-ia diminuto o número, em confronto 
com o dos escravos, que então constituíam a maioria dos 
trabalhadores rurais. À medida, porém, que os segundos se 
reduziam, beneficiados pelas alforrias, aumentava aqueles 
em proporção. (CORRÊA FILHO, 1946, p. 122-123).

Em ambos os excertos trazidos, é permitido admitir que os escravizados e 
os libertos constituíam a maior parte da massa de trabalhadores que compunham 
o universo norte-pantaneiro. Somente com a diminuição do número de 
escravizados é que se percebe o crescimento da quantidade de camaradas, 
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evidenciando como as tarefas informais foram tomadas, aos poucos, pelos 
descendentes de escravizados e libertos. Há algo importante a ser retomado, 
pois estes aspectos das dinâmicas das relações de trabalho norte-pantaneiras 
sugerem a importância das pequenas modificações locais para se compreender 
as configurações dos quadros agrários da região. 

Emolduradas por grupos marginalizados que deram o tom, o retoque 
particular, dos novos contextos que estavam emergindo no período, estas 
relações de trabalho evidenciam o quanto a atividade realizada por camaradas 
possibilitava, facilmente, a incorporação de novos grupos livres, a exemplo 
dos libertos. Isso porque parte dessas funções não exigia, necessariamente, 
o que era tido como especialização técnica por parte dos contratantes, o que 
leva à compreensão dos motivos pelos quais os camaradas tiveram análises 
interpretativas históricas tão tímidas no período pós-abolição. Se em outras 
áreas de Mato Grosso, conforme apontam os estudos sobre população da 
província, parte dos escravizados foram aglutinados em atividades extrativas 
e pecuaristas (Cf. PERARO, 2001), com o advento de vários acontecimentos 
ao longo dos oitocentos, ampliam-se as tarefas e a quantidade de pessoas que 
exerceriam serviços de forma temporária. Em outras palavras: escravizados e 
camaradas eram lugares sociais distintos, mas essa distinção só foi exercida 
durante a existência de populações escravizadas. Paulatinamente, os escravizados 
e os camaradas, em virtude das contingências do período dos anos finais do 
século XIX, tiveram suas vidas costuradas em um tecido que os ligariam para 
sempre: os fortes laços de servidão. 

Nesse ponto, recorro mais uma vez a algumas reflexões delineadas por 
Bhabha, especificamente no que diz respeito às suas considerações em torno 
dos interstícios incertos das mudanças históricas. Mudanças estas que lançam 
rumos tão imprevisíveis em meio as suas mutações, que ao invés de jogar os 
indivíduos para lados extremos, solidificando ambivalências entre si, prefere 
quebrá-las, encerrando-as no “além”. Ademais, esse “além” pode ser assimilado 
às relações que sofrem metamorfoses, deslocamentos e diluições. (Cf. PERARO, 
2001, p. 29-32). O caldo destes interstícios oriundos de dois universos distintos 
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(o escravizado e o camarada) e, principalmente, o caldo do hibridismo insurgido 
da fusão de grupos periféricos do poder no Pantanal, inferiu aos camaradas 
outros contextos que indicam uma nítida atualização cultural.

Por outro lado, se me é permitido perceber as modificações recaídas 
sobre os serviços temporários, ainda resta entender, a relação destes com seus 
patrões. O fim da escravidão, a mudança político-administrativa de Monarquia 
para República, as novas leis territoriais, a política coronelista, o processo de 
cercamento de terras, a inserção de propriedade privada foi um conjunto de 
transformações que incidiram, sobremaneira, as tarefas e as relações de trabalho 
dos empregados temporários com os grandes proprietários rurais. O que estou 
tentando colocar em relevo é o simples fato de que os camaradas podem ser 
caracterizados como os trabalhadores que compunham um dos grupos sociais 
mais desfavorecidos nas relações de trabalho no campo, ocupando lugar muito 
próximo ao do emprego compulsório. Algumas vezes denominados também de 
“peões”, este grupo de trabalhadores, sem dúvida, inferia relações diferenciadas 
das conferidas aos agregados, tendo em vista que era reduzido o compromisso 
com os laços de fidelidade estabelecidos com o seu contratante. Aliás, a própria 
qualificação de “peão” possibilita perceber certa dimensão da relação destes com 
as fazendas, que empregavam mão de obra, sobretudo, para a lida com o gado. 

Entre as diferenças tangenciadas entre os agregados e camaradas, acredito 
que a terminologia ajustes só será compreendida se antes for feito o exercício 
de colocar na balança o peso que essa condição os impunha. Por que viver de 
ajustes era uma condição e não uma escolha? Este aspecto deve ficar bem claro. 
O que estou apontando é que os camaradas, muito mais do que estarem numa 
situação temporária, esboçavam em muitos casos que esta situação deveria ser 
superada. Os ajustes articulam a ideia de que a atividade contratada era alugada 
por um determinado tempo e para a execução de uma determinada tarefa. Os 
assim contratados remetem, mesmo que por momentos pré-estabelecidos, à 
qualidade de se subordinar, de se locar, de dispor sua mão de obra aos patrões 
nas atribuições do que havia sido combinado. Era a mão de obra barata, 
desqualificada, que poderia ser utilizada em qualquer função vista como pouco 
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sofisticada ou especializada. Espécie de “pau para toda a obra”, incluindo, como 
se verá mais adiante, serviços ilícitos. Não à toa, com declaração da abolição, 
afrodescendentes, assim como os libertos, foram incorporados a estes grupos, 
como também indígenas expropriados de suas terras de diversas formas se 
transformaram em operosos temporários. A condição de “ser” camarada era 
assimilada à noção de forasteiro, de pessoas sem terras, sem apego, sem família, 
sem rumo certo, sem contatos duradouros, marcadas por fases passageiras 
de suas vidas, cujas funções poderiam ser interrompidas. Se dessem sorte, se 
suas atribuições fossem de alguma forma reconhecidas, tenderiam a esticar 
seus contratos por mais tempo, mas isso era apenas expectativa. A vida desses 
laboriosos de certa forma, era atravessada por expectativas.

Possivelmente, entre os principais vínculos desenvolvidos entre os 
camaradas e os proprietários rurais, estava a viabilidade da moradia temporária, 
especialmente, mediante o aumento das relações de troca e comércio com as 
embarcações fluviais. Era ali, no cotidiano, nas tarefas pesadas, praticando o 
meio e transformando a paisagem ao seu redor que os camaradas extrapolavam 
seus ajustes junto ao seu patrão e as estendiam aos demais moradores com os 
quais estabeleciam contato diariamente. Longe de enxergarem o proprietário 
como a única figura a quem deveriam demonstrar confiança, os camaradas 
desenvolviam laços estreitos com os residentes com os quais partilhavam 
trabalhos, angústias e lazer. Proteger e defender os colegas tornara-se uma ação 
mais comum do que se possa imaginar. Vigentes nas ações policialescas, os 
desentendimentos e as desavenças redimensionavam esse aspecto interno, no 
qual a contradição assentava-se justamente nos conflitos que, paralelamente, 
revelam também as relações de proximidades possíveis entre esses trabalhadores, 
pois momentos de tensão que abriam as cortinas para colocar em cena ações 
cotidianas, expressas por meio de lógicas de solidariedade entre os pares, se 
apresentavam como forte probabilidade. A investigação aberta no ano de 1894, 
contra Theodoro Corrêa de Lima, morador da região de Santo Antônio do rio 
abaixo, responsável por ferir e matar outro habitante da região, (Cf. APMT, 
cx. 36, 1896, doc. n. 747), não deixa dúvidas a esse respeito. No documento, 
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o promotor de Justiça Dr. João Claudio Gomes da Silva informou que o crime 
ocorreu no sítio denominado “Bella Vista”, de propriedade do Major José da 
Silva perante “[...] uma briga de Isidio de Sousa e Azevedo com Pedro Alves 
Cabral, ambos armados de faca21”. O primeiro morador obteve a ajuda do 
amigo Manoel João que, ao dar “uma planchada no dito Pedro o denunciado”, 
foi surpreendido pelo réu decidido a “armar-se da faca que Isidio deixara no 
chão”. Este ato levou a fim lamentável, pois Theodoro Correa de Lima “[...] 
traiçoeiramente ferira a Manoel João que faleceu pouco tempo depois em 
consequência do ferimento”. (VOLPATO, 1993, p. 113).

Não importa averiguar se o fato corresponde à verdade ou não, tendo 
em vista que o interesse nesse documento é encontrar informações esparsas que 
revelem, mesmo que indiretamente, o universo praticado pelos agentes sociais em 
questão. Começarei lembrando que os processos-crimes, como qualquer outro 
registro, devem ser compreendidos mediante a sua parcialidade, na medida em 
que juízos de valor são incorporados nas narrativas como foi apontado por parte 
do juiz (Cf. GRAHAM, 2001), em relação à ação “traiçoeira” do acusado no 
tocante ao crime e, tal como a denúncia, que não partiu de um morador comum, 
mas do proprietário de terra que já havia inclusive indicado as testemunhas. 
Esses dados foram registrados de forma a assinalar o lugar social ocupado pelas 
partes envolvidas no evento. A importância dos cargos profissionais pleiteados 
por grupos proeminentes, a exemplo das muitas funções públicas existentes, 
assegurava àqueles que os ocupavam um índice de autoridade legítima.

Para o historiador Richard Graham, os principais cargos renomados 
eram: oficial de Guarda Nacional, juiz substituto de município e delegado de 

21 “O uso da palavra ‘sítio’ para designar essas propriedades menores pertencentes a pessoas 
pobres, que dividiam suas casas com seus camaradas e escravos, exige certo cuidado. Embora 
essas pessoas pobres ou remediadas denominassem suas propriedades de sítio, também o faziam 
alguns proprietários da Chapada, como é o caso de Antonio Bruno Borges, da primeira vez 
que se dirige ao presidente da Província. Além disso, é necessário cuidado para definir essas 
áreas como pequenas, pois eram oriundas de sesmarias e tinham dimensão respeitável, sua 
definição como pequena compara-se às grandes propriedades que encerravam os engenhos 
ou que se dedicavam à exploração do gado nas cabeceiras do Pantanal, ou ainda do baixo 
valor que a tinha por essa época”. (VOLPATO, 1993, p. 113).
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polícia. O autor reiterou que a motivação para o exercício destas funções não 
estava pautada, necessariamente, nos benefícios financeiros de forma direta, 
dado que: “Esses oficiais... não recebiam salários e obtinham seus rendimentos 
de suas atividades particulares comuns. Eles normalmente, viviam na localidade 
e a preferência a uma indicação para o posto também ia para um ‘abastado’”. 
(GRAHAM, 2001, p. 38). Sendo assim, os proprietários rurais que optavam 
por residir, ou passar temporadas em suas casas no campo, vislumbravam tais 
posições profissionais como uma ferramenta de autoridade complementar, 
estendendo seus favores, isentando ou protegendo seus aliados, mostrando o 
quanto seus mandos e desmandos decidiam o futuro de muitos moradores, 
e se essas vantagens eram desfrutadas entre seus parceiros ou comparsas, a 
seus inimigos restavam os danos de quem não se rendia facilmente a política 
clientelista a qual Graham relatou. Dentre essas funções oficiais os que mais 
conseguiram ampliar os benefícios foram, indubitavelmente, os delegados 
de polícia que no ano de 1841, por meio de uma reforma do código judicial, 
passaram a assimilar mais funções e poder na envergadura do cargo. Tanto é 
que lhes cabia a função de acusar, reunir provas, selecionar e ouvir testemunhas, 
elaborar relatórios escritos dos inquéritos que deveriam ser apresentados ao juiz 
baseado em seu veredicto:

Além de expedir mandatos de prisão e estipular fianças, 
delegados julgavam casos menores, como a violação de 
posturas municipais... Delegados podiam temperar a 
severidade com a clemencia paternalista, especialmente 
para quem estavam politicamente comprometidos, 
mas, sem dúvida, permanecia na mente de qualquer 
um que a benevolência poderia tornar-se castigo. 
(GRAHAM, 2001, p. 39).

Tais empregos possibilitavam, nesse sentido, a criação de toda uma 
rede de laços com os grupos agrários e, em muitos casos, atravessados por 
certa dependência, que servia para beneficiar seus ocupantes. Se os grandes 
proprietários rurais usavam desse artifício para conseguir contemplar e manter 
seus interesses, os demais moradores buscavam criar outros vínculos que os 
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protegessem, em certa medida, dos prejuízos que lhes atingiam. Difícil saber até 
que ponto os raios de ação, girados em torno desse jogo de disputas assimétricas, 
obtinham efeitos profícuos. Ao olhar com atenção às ferramentas utilizadas pelos 
grandes proprietários rurais, faz-se necessário por ora, voltar ao percalço que havia 
proposto a desenvolver, relativo às reflexões embutidas na diferenciação entre 
agregados e camaradas. Paralelo a isso, discutir os instrumentos de resistências 
e criatividade no território estudado. Em outros termos, caracterizar camaradas 
seria inviável sem a devida comparação com os agregados, ou seja, sem a devida 
exibição do universo operado entre esses dois grupos de moradores. Nesse 
âmbito, a pergunta continua no ar: afinal, o que significa ser camarada? A 
pergunta pode ser uma questão ainda mais interessante se a ampliarmos para: 
o que significa ser camarada, e o que significa ser agregado?

Pois bem! Já temos ao menos a pista de que os camaradas, em alguns 
registros associados a pessoas que viviam de seus “ajustes”, eram aqueles 
contratados temporariamente, ou em tarefas variadas em troca de um valor 
combinado, ou em outras instâncias: trabalhos cambiados por comida ou 
moradia. Pegadas rasas dos registros, deixadas nos caminhos percorridos 
por este estudo, detectaram também que ao prestarem serviços, relações de 
fidelidades deveriam ser estabelecidas junto aos patrões, a reluzir a expectativa 
de que a condição de instabilidade poderia passar de uma situação temporária 
a condições que refletissem raios mais estáveis na vida desses laboriosos.

Para tanto, é preciso destacar que circunstância distante permeava 
a condição dos agregados. Tendo em mente que se a situação dos camaradas 
estava imersa na insegurança, a trajetória que poderia ser desenhada pelo 
agregado pincelava quadros dos mais diversos. Ou seja, no plano simbólico ser 
agregado demandava a permanência ou a manutenção de atividades cotidianas, e 
concomitante a isso, tais atividades estavam longe de conclamar a ruptura extrema 
junto ao seu patrão. Não que isso não acontecesse, mas dadas as circunstâncias 
eram situações menos comum. Mergulhados na moralidade que carregava 
não apenas a segurança sobre si, mas estendia também a seus dependentes 
consanguíneos, os agregados, dentro da hierarquia interna da valorização dos 
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serviços braçais utilizados nas fazendas de gado, usinas e engenhos de açúcar 
espalhados ao longo dos rios navegáveis, teriam posição mais estável. 

Isso se deve ao fato de que os agregados, vivendo com suas famílias, 
eram também aqueles que possuíam uma relação de maior proximidade 
com o fazendeiro, tendo acesso contínuo à sua residência e liberdade para 
desenvolver algumas atividades autônomas, como a agricultura e a criação de 
animais, garantindo, desse modo, a continuidade de sua reprodução social nas 
fazendas. A proximidade que se estabelecia entre agregados e patrão era marcada 
por códigos e comportamentos significativos para uma ordem desenvolvida 
nas propriedades no corrente do dia, consolidando relações de ajuda mútua 
e concomitantemente assimétrica. Estas relações de confiança não devem ser 
observadas sem a articulação com certo funcionamento lógico – a fidelidade – 
que orientava as atividades e as relações estabelecidas entre ambos – o dono da 
propriedade e o agregado – em que cada um, no limite de suas forças, buscava 
tirar vantagens sobre o outro. Longe de fazer emergir ligações harmoniosas e 
inquebráveis, a permanência dessas relações era reconstruída cotidianamente 
para garantir e solidificar os benefícios que os agregados adquiriam frente ao 
proprietário. Ao se referir aos empregados rurais livres de Goiás, Anzai (1985, 
p. 25), afirmou que,

Este rígido sistema de dependência pessoal carregava as 
relações entre trabalhador e proprietário de elementos 
extra econômicos: dos agregados [...], exigia-se não 
apenas o trabalho mas também, e talvez principalmente, 
demonstração de lealdade para com o patrão; a este por 
sua vez, cabia avaliar, formalmente diante da sociedade, 
a honradez e correção de princípios de seu agregado, este 
aval é que abria espaços ao trabalhador para uma série de 
atividades sociais.

Os donos das grandes propriedades mediam sua confiança junto a 
seus empregados de acordo com os benefícios que cada trabalhador e sua 
família poderiam lhes proporcionar. A complexidade desta relação reside nesse 
sistema de agregação, que de acordo com Anzai “[...] existia provavelmente em 
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função da não existência da acumulação de capital, que não fazendo da terra 
uma mercadoria, permitia que a mesma fosse cedida sem maiores problemas, 
devido principalmente à sua abundância e aos baixos impostos cobrados pelos 
fazendeiros”. (ANZAI, 1985, p. 44).

 Assim, como já foi salientado, ser agregado, significava ser um trabalhador 
que tinha pelo menos a segurança de perpetuar suas atividades, não correndo o 
risco da indefinição tão característica de outros moradores locais, como era o 
caso dos camaradas. De fato, como salientou Virgílio Corrêa Filho: “Fora dos 
compromissos periódicos, vivem em relativa independência, ao contrário dos 
camaradas, a quem cabe um quinhão maior nos campeios e demais diligências, 
que se intensificam nas estiagens até o começo da época das águas”. (CORRÊA 
FILHO, 1946, p. 122). Espalhados em inúmeras áreas rurais, a profusão de 
funções a que estavam predispostos a praticar dependia claramente da ruralidade 
operada nos lugares onde estavam assentados. Este talvez seja um dos pontos 
em comum entre os camaradas e os agregados: a predisposição em praticar 
diversidade de atividades conforme as necessidades, ou mesmo, as exigências 
de seus patrões. 

Devo advertir o leitor que não apenas os camaradas encontravam-se 
inseridos no universo agrário norte-pantaneiro em período que antecede o 
recorte temporal aqui trabalhado. Os agregados também estavam presentes em 
inúmeras propriedades rurais. No começo do século XIX, na região do Rio 
Acima, foram identificadas 157 pessoas que viviam como agregados. Destas, 
67 eram menores de 14 anos (29 do sexo masculino e 38 do sexo feminino), 
76 tinham de 14 a 59 anos (25 do sexo masculino e 51 do sexo feminino) e 9 
acima de 60 anos (6 do sexo masculino e 3 do sexo feminino). Dentre as funções 
rurais operadas pelas famílias ou proprietários que abrigavam os agregados, 
encontravam-se: a lavoura (58,55%), a mineração (31,58%), a agência (4,60%), 
o tecelão (1,97%), o latoeiro (1,32%), o padre (1,32%), além das atividades 
não especificadas nos dados (0,66%). (Cf. MAPA... 1808).22 No que concerne 
à posição dos agregados em relação às famílias que os acolhiam, 20,39 % eram 

22 Dados ou informações que vislumbrem a região da Rio Cuiabá Abaixo não foram encontrados.
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possíveis parentes (tendo como critério os sobrenomes dos moradores), 78,95% 
não tinham laços consanguíneos e 0,66% não especificaram se eram parentes 
ou não. (Cf. MAPA... 1808). O curioso destas informações corresponde à 
quantidade de agregados que as famílias rurais teriam em suas propriedades, 
variando de 1 a 18 o número destes residentes reunidos na mesma área23.

Não obstante, torna-se pertinente ressaltar que as formas de acesso 
à terra por parte dos agregados não condiziam, especificamente, à concessão 
dada pelos proprietários rurais, uma vez que os usos costumeiros de ocupação 
territorial não deixaram de ser procurados, frente à Coroa, pois foram encontradas 
solicitações de terras para si por parte destes grupos rurais entre o final do 
século XVIII e começo do século XIX. Assim, no ano de 1795, Luiz Barbosa, 
preto forro, casado, possuidor de quatro escravizados, morador do distrito de 
Cuiabá consolidou concessão de sesmaria. De acordo com o suplicante, estaria,

[...] arranchado há mais de doze anos nos arrabaldes da 
sesmaria que possui José da França no córrego da Coivara 
de quem o suplicante é agregado e como no dito arrabalde 
nasce um ribeirão que deságua para as partes do Ribeirão 
Bravo, donde o suplicante tem paiol desde o tempo que 
alega. (REQUERIMENTO..., 1795).

Segundo a historiadora Vanda da Silva, as formas de acesso à terra, 
buscadas pelos meios jurídicos entre os moradores rurais (arrendatários, agregados 
e posseiros) eram admissíveis em inúmeras situações. (Cf. SILVA, 2009). No 
que diz respeito aos pedidos de sesmaria que envolviam os agregados em Mato 
Grosso, a autora frisou como nestes requerimentos, encontrar pistas relativas 
aos jogos de interesses não era algo tão incomum. Não era se esquivando ou 
“burlando” as Ordenações de Sesmarias que os grupos rurais livres questionavam 

23 Divino Sena ao analisar essa documentação observou que: “Alguns agregados (as), assim 
como demais moradores de Serra Acima, foram citados no mapa da população de 1809, com 
a especificação de pardo (a), caburé, cabra, índio (a), preta e crioula. Em alguns casos essas 
denominações foram mencionadas como sobrenome do indivíduo, como foi o episódio de 
João Corrêa Cabure, solteiro de 60 anos de idade, agregado do lavrador Ricardo Manoel 
de Albuquerque, de 74 anos de idade. E de Francisco Pardo, 1 ano de idade, agregado do 
lavrador de Manoel Peixoto, solteiro de 66 anos de idade”. (SENA, 2010, p. 44).
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a legitimidade dos processos de ocupação e utilização territorial. Pelo contrário, 
acionavam as autoridades legais no intuito de formalizar as suas fixações rurais, 
conforme os indícios deixados pelo documento exposto logo acima. Isto é, o 
habitus costumeiro dos agregados com seus códigos invisíveis que – tinham como 
um de seus principais quesitos a posse e a produção da terra – comunicavam-
se com os códigos oficiais, representados no campo do Estado monárquico. 
Ao invés de atuarem em campos separados ou incompatibilizados, traçavam 
articulações estreitas, dissolvendo universos valorativos e referenciais. A própria 
concessão dos requerimentos feitos pelos agregados já demonstra que o Sistema 
das Ordenações teve readaptações diante dos valores locais. Estes contornos não 
passaram despercebidos pelos sesmeiros, que chegaram a utilizar-se do nome dos 
agregados para aumentar seu domínio territorial, a exemplo do que aconteceu 
no ano de 1796, quando o proprietário Antônio Luiz da Rocha declarou que, 
estava de posse das terras concedidas no nome de seu agregado, João Rodrigues 
Ferreira Freire. (Cf. DEMARCAÇÃO..., s/d; REQUERIMENTO... 1796 
apud SILVA, 2008). Mas o caminho inverso também aconteceu, haja vista 
que os agregados, não se encaixando no grupo rural de sesmeiros, tiveram seus 
nomes usados nos requerimentos que justificavam pedidos de concessão. Assim, 
Custódio José da Silva, no ano de 1796, morador do distrito julgado de São 
Pedro Del Rey (Poconé), informava em seu requerimento de concessão que 
precisava de “meia légua de terras lavradias para fazer roça”, tendo em vista 
que nunca obtivera terras de sesmaria e “[...] possui[a] somente uma sesmaria 
de campo por compra, na paragem de Piranema e necessita[va] de concessão 
pois tinham uma família numerosa e mais setenta agregados pobres sob a sua 
responsabilidade”. (REQUERIMENTO... 1796 apud SILVA, 2008).

Uma historiadora que colabora nas discussões a respeito das questões 
agrárias é Márcia Motta (1998). Discutindo as disputas e as lutas pelo acesso 
à terra, a pesquisadora notou que no século XIX a legislação agrária reunia 
elementos que transitavam entre os costumes locais e o universo legal, no que 
concerne à própria concepção e papel de justiça envolvida. Problematizando 
os avanços e os retrocessos da tradição cultural em torno da legitimidade ou 
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não a um pedaço de terra e a seu uso territorial, a autora acrescentou algumas 
questões expressivas que não devem ser ignoradas. Se para os fazendeiros que 
a estudiosa tratou, ou seja, o grande proprietário agrário, havia a clara visão 
relacionada à ocupação das áreas devolutas, pautadas na ideia de que fosse 
absolutamente normal ampliar seus domínios sobre os limites de outrem, 
expandindo suas propriedades sem se submeter a qualquer determinação de 
terceiros, para os pequenos posseiros a tradição acionada era composta por quesitos 
diferentes, tendo como pilar a percepção de que a primeira ocupação justifica 
por si só a aquisição de uma parcela de terra. Ambos muitas vezes navegam 
no mesmo pressuposto: declaram serem os primeiros a talhar o quinhão em 
disputa. Entretanto, o sentido, o significado do usufruto da terra, é diferente 
entre estes grupos. Tomemos nota. Enquanto ao fazendeiro a ocupação estava 
encerrada numa concepção patrimonial acerca da terra, para os pequenos 
posseiros ter um pedaço de chão afagava o retorno das suas atividades diárias, 
isto é, a possibilidade de exercer liberdade efetiva, calcada na reprodução de 
sua unidade familiar, sem a dependência para com um proprietário. 

Segundo Motta (1998), é dentro dessa lógica que girava a noção de 
“justiça” entre os posseiros dos oitocentos. A experiência adquirida junto à terra, 
em meio a atribuições diárias e estafantes que envolviam a derrubada da mata, 
a limpeza do solo para a plantação e colheita, e mesmo a expectativa boa pelos 
resultados da labuta desenvolvida, acena com os princípios definidores do que se 
entendia como “justo”. Isso sem contar o convívio com outros componentes da 
comunidade, que também conclamavam esforços para serem reconhecidos entre 
os pares como donos das terras. Foi partindo desse princípio de “justiça” que os 
posseiros, reivindicaram junto às Ordenações de Sesmaria o seu reconhecimento 
pelo Estado como proprietários da terra, tendo como pressuposto uma “economia 
moral”, baseada em valores compartilhados na localidade, que ao serem 
praticados tem força de lei, os permitindo, em determinados contextos, traçar 
comunicação direta com os direitos escriturários do período. 

É nesse ponto que amplio as considerações levantadas pela autora, 
sinalizando o modo como os agregados desenvolveram na região ações bem 
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parecidas com as iniciativas legais reclamadas pelos posseiros que Márcia Motta 
estudou. Dado que, ao invés de se submeterem aos desmandos de um grande 
proprietário em áreas do Pantanal, os agregados tentavam se defender, entrando 
com pedidos para se tornarem donos das faixas territoriais que operavam, 
propondo descartar qualquer probabilidade de manterem relações estreitas 
e de dependência com aquele senhor que lhes havia concedido espaços para 
se reproduzirem ruralmente, galgando, dessa forma, a posição de pequeno 
proprietário. Contudo, a pergunta levantada logo no início do capítulo permanece 
em aberto, uma vez que: afinal de contas, quais as diferenças tangenciadas entre 
o sentido atribuído em ser camarada e o sentido atribuído em ser agregado?

Sem dúvida, a questão territorial está entre os aspectos centrais à 
compreensão das distinções que, de certa forma, traduziam o que significava 
ser camarada e o que significava ser agregado no Pantanal Norte. Os agregados, 
tendo a possibilidade de usufruir da terra de forma oficial – quando se tornavam 
donos das áreas que ocupavam – ou de forma não oficial – quando moravam na 
terra de terceiros – estabeleciam, assim, outro tipo de relação com os grandes 
proprietários rurais que atuavam no campo da tensão ou de maneira mais 
amenas. Mais amenas porque, em alguns casos, um pedaço de área seria algo 
viável ao agregado por meio do código invisível, sistema de confiança, o qual 
permitia ao trabalhador o usufruto da terra do patrão sancionado por meio de 
códigos não legais, e mais tensos, porque os requerimentos do agregado junto às 
Ordenações de Sesmaria os proporcionavam tornarem-se pequenos ou médios 
proprietários rurais (fazendo com que alcançassem outro lugar na hierarquia 
social), diminuindo a mão de obra livre e disponível de qualquer localidade 
e ocupando, legalmente, áreas que pudessem ser de interesses dos sesmeiros. 
Sem contar que era interessante para o próprio Estado garantir o processo de 
formação agrária, em que o mapeamento de seus residentes e de suas labutas, 
facilitava o seu controle sobre esses territórios, tirando de cena os indígenas 
entendidos como empecilhos e os ajudando a alcançar um de seus principais 
objetivo: povoar regiões retoricamente anunciadas como pouco habitadas.
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Para mapear ou mesmo redimensionar esta fixação territorial era 
imprescindível também articulá-la a relevância das características geográficas das 
áreas inundáveis. Serei mais clara a esse respeito. No curso da espacialização da 
ruralidade norte-pantaneira havia um fator peculiar: o tamanho das sesmarias 
doadas aos moradores locais em suas múltiplas formas. A extensão territorial 
era algo comumente presente na aquisição das posses de terras na medida em 
que, perante a sesmaria adquirida, o proprietário requeria áreas contíguas, 
formando-se grandes planícies alagáveis pertencentes a um único dono, 
utilizadas para a prática extensiva da pecuária que no século XIX proporcionou, 
concomitantemente a isso, maiores instalações de engenhos e usinas de açúcar. 
(Cf. CORRÊA FILHO, 1946).

O historiador Paulo Esselin (2009), estudando a composição agrária do 
Pantanal sul-mato-grossense, explicou que “[...] a justificativa para incorporar 
grandes áreas de terras” na extensa planície pantaneira teria como arranjo as 
inundações anuais, pois “[...] durante as cheias, como parte das terras ficava 
alagada, necessitava-se de outro terreno correspondente, inacessível às enchentes 
para onde o gado pudesse refugiar-se”. Ou seja, “[...] a pecuária extensiva praticada 
no Pantanal tem características próprias” as quais, realizadas em extensas áreas, 
exigia “[...] pequeno suporte dos campos, que comporta em cada 3,3 há apenas 
uma cabeça”. (ESSELIN, 2009, p. 169). O que estou tentando mostrar aqui é 
que o tipo de bioma influenciava diretamente na composição das propriedades 
rurais cedidas via sistema de sesmarias. Corrêa Filho, em seus estudos, também 
deixou pistas sobre os artifícios dos trabalhadores pantaneiros para terem ou 
continuarem a ter acesso à terra:

O exemplo por ventura mais típico de tal processo subdivisão 
virtual, da propriedade, sem alteração nas linhas divisórias, 
proporciona a do capitão Antônio José da Silva, que se 
julgava possuidor do pontal entre Cuiabá e São Lourenço, 
até frontear, o Uacurutuba, além de outras glebas. Montou 
sede em Santo Antônio da Barra, onde o sobrado em meio 
dos sertões brutos, avultava como símbolo de poderio. Não 
obstante abranger, pela declaração levada em registro, área 
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excedente de trezentos mil hectares, a fazenda começou a 
diminuir pela cessão a outros interessados dos lotes mais 
distantes. Encolheu-se a limites mais modestos, após o 
desaparecimento do desbravador, cuja colaboração na 
abertura do caminho do Piquiri em 1837, o presidente 
Pimenta Bueno enalteceu. A criação em comum, cuja 
manutenção dependia aliás, das pastagens proporcionadas 
pelos pantanais vizinhos, assinalou o condomínio, que 
outrora disporia de terras sobrejacentes para a partilha 
entre os herdeiros. (CORRÊA FILHO, 1946, p. 128-129).

A concessão de terras dada ao Capitão Antônio José da Silva, área que 
abrangia porções de solos entre os rios São Lourenço e Cuiabá, acusa bem o 
tamanho da sesmaria que uma única pessoa era capaz de adquirir. Demarca ainda 
que essas concessões, conforme foi elucidado acima, tinham a probabilidade de 
serem doadas a pessoas de diferentes condições e posicionamentos sociais, indo 
desde um morador livre e financeiramente desfavorecido – como os agregados 
ou pequenos agricultores rurais24 – até habitantes mais bem vistos por exercerem 
cargos importantes, como este capitão. Mas o que quero discutir aqui são 
outros componentes que este mesmo excerto pode explicitar, a exemplo das 
estradas feitas nessas áreas para dar passagem à circulação espacial das pessoas, 
fossem elas moradores, viajantes ou negociantes. Diferente de determinados 
grupos indígenas que poderiam tornar-se um problema no que diz respeito à 
mobilidade dos grupos rurais sobre os lugares, a ocupação territorial nos formatos 
oficiais considerava a importância das estradas que uniam uma região a outra 
e minimizavam o “isolamento”. 

Há de enfatizar ainda, que na formação dessas “glebas”, na construção 
de casas próximas à fazenda erguida “em meio dos sertões brutos”, no aumento 
das pessoas que as residiam e desenvolviam atividades agrárias diversas, ou ainda 
na edificação de estradas importantes como essa que dava acesso ao Piquiri 
no ano de 1837, bem vista, inclusive, pelo presidente da Província. Um dado 
interessante que deve ser adicionado às observações delineadas por Corrêa Filho 

24 Para saber mais sobre as formas de acessos a terra dos pequenos e médios agricultores livres 
ler: (BORGES, 2010).
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diz respeito à diminuição das sesmarias com o passar dos anos. Isso porque 
se a princípio essas extensas áreas concentravam-se nas mãos de uma pessoa, 
mais à frente suas dimensões tornavam-se menores em virtude das gerações 
posteriores que as herdavam. Veja bem, essa herança merece maior atenção, 
pois coloca em xeque as linhas de interpretações imputadas no legado de que 
os laços consanguíneos fossem a única premissa que versava sobre as formas de 
acesso à terra. Nessa esfera, acredito que dois pontos precisam ser explorados 
para a reflexão em torno da configuração espacial aqui problematizada: além das 
relações de parentesco e das relações de vizinhança, outro aspecto corresponde 
a algo já colocado anteriormente e relativo à importância dos aspectos físicos. 
Em outras palavras, as denominações incididas sobre os espaços demarcavam 
as maneiras de aquisição das terras ou porções destas e o jogo de interesses 
que os enredavam. 

É nesse plano que os termos, “criação em comum” e a formação dos 
“condomínios”, necessitam ser pensados. Os “condomínios” e a “criação em 
comum” eram pastagens utilizadas por diferentes sujeitos envolvidas por relações 
de parentesco e/ou de vizinhança, vistas de forma pejorativa por Corrêa Filho. 
A ideia de “involução” fica clara quando aponta, por um lado, os méritos do 
desbravador e, por outro, a subdivisão das terras entre os herdeiros. Por mais 
que o autor houvesse criticado esses valores internos, algo bastante recorrente 
entre os pesquisadores dos anos de 1940, seus trabalhos não deixam de ofertar 
subsídios para a compreensão da maneira como os moradores locais classificavam 
os espaços ao seu redor.

O que estou tentando explicar aqui é que os “condomínios” e os “pastos 
comuns” são terminologias internas que não merecem interpretações sem a 
devida compreensão do contexto peculiar na qual estavam imersas, por terem 
sido espaços praticados e estimados internamente e, sobretudo, coletivamente, 
correspondendo a áreas cuja labuta diária se dava de forma mais intensa, bem 
diferente dos “campos abertos”. Estes últimos recorriam à fisionomia interna e 
estavam associados a outra denominação dada pelos moradores como “pantanais”. 
Os “campos abertos” de fato, podem ser compreendidos como extensas faixas 
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de terra disponíveis ao usufruto de agentes sociais, residentes ou não de suas 
proximidades. Era uma espécie de “terra de ninguém” porque nenhuma pessoa 
detinha interesse sobre ela. Os “pantanais” eram apresentados como terrenos 
baixos e planos, que não abrangiam a beira do rio, ausentes de conflito sobre 
a posse de terra, sobretudo porque não agregavam consigo qualquer tipo 
de significado positivo de cunho econômico. Pelo contrário, seriam vistos e 
praticados como terrenos depreciativos. Não sendo produtivos, passavam parte 
do ano cobertos por água e simbolicamente não tinham a função de principal 
fonte econômica. Os “pastos comuns” e os “condomínios”, por outro lado, 
garantiam a perpetuação da lida diária com a roça e com o gado dos moradores 
menos afortunados financeiramente, na medida que eram lidas como espaços 
operados. A prática solidária das famílias, que optavam, estrategicamente, por 
usufruir de certos lugares de maneira comum, garantia a sua permanência. 
(Cf. SILVA; SILVA, 1995).

Os agregados, ao terem um pedaço de chão para morar, plantar suas 
roças, criar seus animais domésticos e produzirem seus doces, bolachas e 
rapaduras, ao conseguirem a autonomia para circularem em certos espaços e 
acessarem o rio para a pesca ou a floresta para a caça, estabeleciam vínculos 
com os demais, que compartilhavam das mesmas experiências e das mesmas 
preocupações ou interesses. Há algo de original nisso, há algo de estratégico 
nisso. O desmembramento da terra operada em virtude das gerações posteriores 
que os herdavam poderia ativar certas instabilidades na vida das famílias fixadas 
nessas áreas, uma vez que nada garantia que os trabalhadores ali instalados não 
fossem mandados embora do dia para a noite. Não era por mera coincidência 
que o estreitamento dos laços de fidelidade junto ao patrão era recorrido sempre 
que possível. Não sem intenção os agregados deixavam seus filhos aos cuidados 
dos grandes proprietários rurais25. Mesmo assim, o insucesso era bem provável. 

25 O historiador Divino Sena ao trabalhar com os dados relativos a quantidade de agregados 
presentes nas propriedades existentes na localidade do Rio Acima, no começo do século XX, 
enfatizou que comumente os pais deixavam os filhos sob a proteção de algum proprietário rural 
por isso a menção de agregados menores de 14 anos de idade vivendo com algumas famílias 
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Por mais que os agregados mobilizassem alianças com o proprietário, 
ainda assim qualquer prática que fosse entendida como “inadequada” dentro da 
lógica do sistema moral de confiança poderia pôr tudo a perder. Já sabemos que 
para ser agregado não era preciso necessariamente ter relações de parentesco com 
o dono da área usufruída, também sabemos que o Estado, a partir das ordens 
jurídicas, oficializava o acesso à terra. O que falta ainda complementar aqui é 
o simples fato de que o agregado era uma posição social que seria, em muitas 
famílias, herdada pelos sucessores. Se o tamanho da terra era pequeno, restava 
se juntar a outros que também estavam na mesma situação, ou seja, aqueles 
que detinham a posse de áreas diminutas demais para o desenvolvimento da 
diversidade de atividades rurais. Dessa forma, suas ações rotineiras não seriam 
interrompidas e nas fases mais difíceis e menos produtivas, poder-se-ia recorrer 
às famílias ou aos vizinhos para que prestassem sua solidariedade, assim seus 
esforços para se alimentarem das sobras dos terrenos no encurtado pedaço que 
ainda lhes cabiam, não sucumbiam. É dentro dessa lógica que os “condomínios” 
e os “pastos comuns” podem ser problematizados. Por outro lado, por mais 
que os agregados detivessem o acesso à terra, fosse mediante a permissão de um 
proprietário, fosse mediante a convivência cotidiana com os demais moradores 
que se encontravam na mesma condição, a pergunta ainda não foi colocada 
em suspense e, aliás, ela ainda perdura: quais as diferenças significativas que 
atravessavam o sentido atribuído em ser agregado e ser camarada?

Sem dúvida, é de fundamental importância explorar melhor os aspectos 
relativos às formas de acesso e uso da terra, sem desconsiderar os aspectos 
geográficos e as nomenclaturas locais. Para discutir isso, seria impossível 
ignorar algumas reflexões que colocam em relevo as condições sociais que 
incidiam sobre os moradores do universo agrário. Entre as pesquisas que se 
debruçaram na documentação histórica para delinear a complexidade desses 
fatores – ainda latentes na história agrária – destacou-se a estudiosa Hebe 
Mattos no livro As cores do silencio, publicado em 2013. Nas próximas páginas 

agrárias. Aliás se esboçava em números expressinhos, já que num universo de 157 moradores 
identificados como agregados 67 destes tinham de 0 a 14 anos. (Cf. SENA, 2010, p. 44).
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vou centrar-me nas observações feita pela autora. A justificativa se dá pelas 
contribuições significativas que me ajudaram a entender as terminologias 
comumente presentes na documentação do período, sem desarticulá-las das 
formas de exploração braçal nem tampouco das disputas internas nas quais os 
residentes locais estavam inscritos. 

Não perdendo de vista a diversidade dos grupos agrários, Hebe Mattos 
percebeu que a categoria de assalariados agrícolas, os camaradas (assim como 
os jornaleiros26), tinham suas vidas marcadas por grande transitoriedade 
e constituíam um único subgrupo profissional que não prestava serviços 
especializados. Conforme a autora, 

Essa caracterização não implica considerar que, em cada caso 
individual, essa situação seria superada, mas que o sentido 
social das ocupações só é atingido plenamente quando se 
percebe o caráter eventual ou transitório que era encarado 
pelos que as realizavam. (MATTOS, 2013, p. 53).

Por outro lado, dados que notificavam certa modificação, marcando de 
igual forma certas descontinuidades, foram identificados na região pesquisada 
pela estudiosa em virtude da inserção de escravizados foragidos, de forros e do 
contingente populacional composto por estrangeiros que chegavam ao Brasil. 
Isto é, “[...] o recurso à mobilidade espacial tornava-se cada vez mais acessível a 
libertos e brancos livres solapando uma das bases do controle social no mundo 
escravo: a cor da pele, como elemento de suspeição”. Era justamente por isso 
que; “[...] na segunda metade do século XIX, as fugas ‘para dentro’ se faziam 
possíveis não apenas em direção aos núcleos urbanos, mas também no sentido 
rural-rural”. (MATTOS, 2013, p. 53).

Além da transitoriedade, os camaradas e jornaleiros ainda se caracterizam 
pelo que Hebe Mattos chamou de “homem móvel e desenraizado”. Esta visão é 
pertinente visto que traduz a capacidade destes sujeitos de circular espacialmente 
para prover a subsistência e criar – com raras exceções - vínculos que permitissem 
certa permanência em dado lugar; “[...] as ocupações típicas do homem móvel 

26 Trabalhadores pagos diariamente.
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e desenraizado: ou apresentavam o caráter complementar da exploração de 
lavoura própria pela família ou geravam laços sociais suficientemente fortes para 
garantir a permanência na região”. (MATTOS, 2013, p. 53). Dentro de um 
plano de limitações, essa mesma capacidade de se “mover sobre si” assumia um 
princípio que estava vedado aos escravizados: a noção de autonomia.27 Todavia 
a autonomia mudava de sentido dependendo dos grupos e dos espaços em que 
eram praticadas. O “mover sobre si” não carregava, por exemplo, as mesmas 
ideias empreendidas pelos agricultores que eventualmente exerciam a função 
de camaradas. Hebe Mattos percebeu que estes “lavradores” e “lavradoras” 
eram em sua maior parte casados e tinham mais de trinta anos. Diferente 
contexto apresentava os camaradas, que eram em grande número solteiros e 
jovens de acordo com os dados que manuseou. Este aspecto pode parecer sem 
muita importância, mas a autora partiu da leitura de que o camarada “móvel e 
desenraizado” esboçava o perfil de moradores ainda destituídos de família, isso 
porque, laços de fidelidade, sociabilidade e pertencimento a uma comunidade 
ou a um lugar ainda não haviam se firmado, constituindo, portanto, situações 
instáveis. Quando estes laços conseguiam ser atingidos, eles quebravam a sua 
condição de camarada e poderiam tornar-se agregados.

Ao considerar essas ponderações, penso que algumas observações podem 
ser traçadas no que diz respeito ao objeto de estudo aqui tratado, pois na extensa 
área alagável o pequeno agricultor livre que prestava serviços temporários nas 
grandes propriedades também foi encontrado. Como exemplo recorro ao sítio 
Bella Vista, mencionando novamente o processo-crime que relata o assassinato 
cometido pelo réu Theodoro Correa de Lima. Além deste camarada, o documento 
fornece-me indícios de que alguns agricultores, chamados externamente também 
de “ribeirinhos”, compunham a vida local. Com idades diferenciadas, parte de 
seus residentes tinha seu habitus voltado para a agricultura. Assim Francisco 

27 “Mas essa capacidade de mover-se referia-se a um sentido especifico de liberdade. Significava, 
fundamentalmente, liberdade para escolher e estabelecer novos laços de amizade, família ou 
patronagem, que conferisse ao homem livre um status especifico numa dada comunidade. 
Ser lavrador de roça significava que esses laços preexistiam e, mesmo que negro ou mestiço, 
jamais seria confundido ou tratado como um escravo”. (MATTOS, 2013, p. 55).
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Paes de Oliveira, de vinte e dois anos de idade, solteiro, natural do Estado 
de Mato Grosso, declarou ser residente do sítio Bella Vista, desenvolvendo a 
atividade de lavrador. Outro morador do mesmo sítio e que exercia a mesma 
prática rural era a testemunha Pedro Alves Cabral, 28 anos de idade, casado, 
natural do Rio Grande do Sul, que respondeu também ser lavrador. Neste 
documento o que chama a atenção é a testemunha Elcéia Ferreira, de 58 anos 
de idade, solteira, que sendo moradora do sítio supracitado, não declarou a sua 
profissão, (Cf. APMT, cx. 36, 1896, doc. n. 747) tornando difícil identificá-la 
como camarada ou como agregada. Talvez pela idade fosse mais provável estar 
naquela propriedade na condição de agregada.

As informações contidas nesse documento me servem para questionar 
algumas das argumentações que compuseram a análise realizada por Hebe 
Mattos, pois se uma das diferenças centrais entre camarada e agricultor seria o 
fato de que este último, ao praticar temporariamente serviços na propriedade de 
outrem – por motivos vários que muitas vezes fogem das pistas oferecidas pelos 
registros históricos –, possuía o status, em sua maioria, de casados, os sinais, por 
outro lado, contidos neste registro trazem elementos que não condizem com o 
contexto no qual a historiadora trabalhou. Entre os lavradores que prestaram 
testemunha ao assassinato, dois tinham menos de trinta anos e um deles era, 
inclusive, solteiro. Mesmo assim, este aspecto não inviabiliza a possibilidade 
de que este lavrador independente fosse agricultor. Com relação ao estado civil 
das testemunhas arroladas em seu estudo a autora percebeu, por exemplo, que 
25% dos lavradores se declararam solteiros28.

Interessante notar que este documento serve para redimensionar a 
flexibilidade que as ocupações agrárias na região estudada apresentavam, dado 
que as funções sugerem variedade e variação dos residentes que as desenvolviam, 
muitos destes ocupando mais de uma posição profissional, dependendo da 
época do ano ou da instabilidade financeira que os faziam realizar trabalhos 
temporários na iminência de que sua situação econômica de precariedade fosse 

28 E aqui cabe observar que a autora desenvolve sua análise à partir de uma história quanti-
tativa, enquanto esta pesquisa optou por trabalhar com dados qualitativos.
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superada. Esse aspecto serve para quebrar a ideia de que teria uma fronteira 
muito bem estabelecida entre as atividades locais, a ponto de se fecharem 
rigorosamente em cargos específicos, com rigor e exigências que, ao invés 
de afrouxar, acabavam por fixar empenhos rurais. No intuito de elucidar 
melhor esses elementos, que ajudam na compreensão do que se entendia como 
lavrador ou como camarada, trago à tona outro processo-crime. Embora não 
tenha ocorrido na região estudada, e sim em suas adjacências, elucida bem 
os assuntos que estão sendo postos. (APMT, cx. 06, 1849, doc. n. 189). Este 
inquérito policial relata a investigação do assassinato do lavrador Vicente de 
Paula, residente do lugar conhecido como Cinco Oitavas, na área que abrangia 
o rio Cuiabá Acima, na freguesia de Nossa Senhora de Brotas. Ocorrido no ano 
de 1849, o principal suspeito do crime era outro habitante das proximidades, 
o lavrador Manoel Joaquim da Rocha que vivia no lugar denominado Quatro 
Vinténs. Ao ser perguntado se havia desavenças ou ações tensas com a vítima, 
o acusado alegou em sua defesa que suas relações se davam de forma amigável, 
sem conflitos. Todavia, entre os elementos contidos nesse registro, o que me 
chamou a atenção foi a fluidez ou a dinâmica das relações de trabalho, não 
deixando dúvidas de que certas funções poderiam ser alugadas por prazos 
determinados na própria vizinhança.

Feitas essas considerações e dando continuidade à linha de raciocínio 
aqui montada, voltemos ao trabalho desenvolvido pela estudiosa Hebe Mattos. 
Dentre as reflexões desenvolvidas pela autora, entendo que uma das mais 
significativas diz respeito às disputas internas que buscavam melhores condições 
sociais. Diferentes contextos estavam fadados aos camaradas não especializados, 
os quais tiveram suas trajetórias delimitadas pela forte concorrência estabelecida 
com os migrantes recentes e os lavradores de roça. Estes detinham a vantagem 
de possuir maior especialização e poderiam abrir caminho para situações mais 
estáveis, especialmente os migrantes que conseguiam vínculos mais duradouros. 
É justamente neste fluxo de disputas por certas ocupações e estabelecimento 
de relações sociais mais estreitas que entra em cena a figura do agregado. O 
trabalho de feitor ou a própria capacidade de exercer funções que exigiam 
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certo grau de especialização abriam brechas ou espaços do acesso costumeiro 
à terra na posição de agregado. Portanto, indubitavelmente, o domínio sobre 
um ofício serviria para garantir a si e à família o “passaporte” ao trabalho sobre 
um pedaço de terra. Para a autora:

Especializados ou não, na segunda metade do século XIX, as 
funções exercidas por camaradas e jornaleiros nas fazendas, 
inclusive a de feitor, eram concomitantemente exercidas 
por escravos. O sentido de transitoriedade (mobilidade) 
ou a situação de agregado (casa e roças próprias), além da 
ausência da coerção física, eram, assim, fundamentais para 
a afirmação da liberdade ante a realidade da escravidão 
[...]/ Alguns cativos, entretanto, conseguiam aproximar-
se bastante dessa situação. A ampliação do espaço de 
autonomia escrava no contexto das grandes fazendas estava 
fortemente ligada a obtenção de casa e roça próprias, no 
interior das fazendas e, portanto, de uma aproximação de 
modelo desse exercício de liberdade. A intensa valorização 
da roça cultural dos escravos, no interior das fazendas de 
café, na segunda metade do século XIX, deve ser discutida 
dentro desse contexto. (MATTOS, 2013, p. 57).

A afirmação da autora suscita questões que vão ao encontro de algumas já 
devidamente abordadas neste capítulo: as formas de acesso à terra. A originalidade 
das observações feitas por Hebe Mattos vai um pouco além, ao passo em 
que a historiadora permite problematizar as relações de luta arroladas não 
especificamente dentro do plano vertical, mas estendidas também para o 
plano horizontal. Não concordando com a autora que os camaradas estivessem 
completamente imunes aos castigos físicos (argumentarei sobre isso no último 
capítulo, quando tratarei das usinas de açúcar), compreendo, por outro lado, 
que as formas costumeiras de acesso à terra devem considerar as relações de 
luta. Outra expressiva contribuição refere-se à distinção entre os agregados e 
os camaradas. A especialização da mão de obra em algum ofício, os vínculos 
familiares, sociais e morais a determinadas comunidades e a determinados 
espaços e a própria possibilidade da fixação territorial questionam a condição 
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social em que os agregados encontravam-se mergulhados29 e, ao mesmo tempo, 
coloca em relevo a importância fundamental ao estabelecimento das relações 
pessoais para assegurar e estabilizar seus destinos. 

E assim, agregados e camaradas ocupam posições antagônicas em 
questões territoriais. Os primeiros são apresentados como as pessoas que tinham 
conexões com a terra, faziam parte de um determinado grupo, eram passivos de 
créditos, graças aos laços familiares e de fidelidade estabelecidos com o patrão 
e com a família deste, sem contar as relações estreitas desenvolvidas com os 
demais membros da comunidade. Enquanto os segundos não passavam de 
pessoas sem rumo, desacreditadas, testadas constantemente na perspectiva, 
ou pura justificativa, de que contatos de confiança só seriam desenvolvidos 
quando se mostrassem dignos de os alcançarem. Os primeiros eram pessoas 
que protestavam a sua permanência no solo, enquanto os segundos ainda se 
encontravam em situações provisórias, escorregadias. Em outros termos, toda 
essa representação, criada em torno do sujeito agregado e do sujeito camarada, 
não partia do nada, uma vez que é sustentada pela própria contrariedade. 
Os fatores que opunham estes dois grupos são então imprimidos no tecido 
discursivo e, mesmo analíticos, sobressaindo um em particular: o acesso ou 
não a terra. Dois grupos subordinados empurrados nos enunciados em seus 
extremos. O que estou tentando dizer é que os agregados, no cerne das discussões 
que os envolvem, são apresentados como aqueles que têm a capacidade de se 
reproduzirem e de se expandirem, enquanto os camaradas não. 

Ao colocar em relevo estes aspectos, acredito que essas análises 
interpretativas merecem ser discutidas, no sentido de compreender o porquê 
de os camaradas receberem cargas tão pesadas, ou mesmo carregadas de imagens 

29 “Numa sociedade marcada pelas relações pessoais, estabelecer laços era essencial, para a 
obtenção de um lugar, por mais obscuro que fosse, no mundo dos livres. Os reiterados pro-
cessos de enraizamento faziam, entretanto, parte estrutural desse mundo, e seus indivíduos 
possuíam recursos culturais suficientes – fossem forros, viúvas, órfãos ou jovens à procura 
de um destino – para conviver com essa realidade e se reinserir na ordem social sem que se 
tornassem socialmente anêmicos ou desclassificados. E os cativos, que buscavam aproximar-se 
dessa realidade, sabiam disso”. (MATTOS, 2013, p. 62).
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pejorativas. Assim, sem perder de vista a importância de todos esses modelos 
analíticos, gostaria de ampliar a leitura referente ao universo rural, considerando 
que ela colaboraria no entendimento para a diferenciação do que significava 
ser agregado e ser camarada.

Para responder a esta questão, penso que seria interessante dialogar 
com os estudos desenvolvidos sobre os grupos agrários aqui problematizados, 
especialmente, aqueles que despenderam olhares sobre os trabalhos temporários. 
O historiador Divino Senna (2010), estudando os camaradas em Mato Grosso no 
século XIX, também acenou para as marcas que a mobilidade espacial injetava nos 
corpos destes trabalhadores. Marcas estas circunscritas na condição social a qual 
muitos estavam restritos. Sabendo da sua situação temporária em determinados 
lugares, isto é, da qualidade itinerante e flutuante em que uma parcela desses 
moradores se situava, a busca por trabalho e melhores oportunidades para 
traçarem seus projetos futuros se dava em distintas ocasiões que ressoassem, 
de alguma forma, a estabilidade financeira, por mais passageira que esta fosse. 
Foi tentando encontrar algum sinal que explicitasse essas oportunidades que 
o pesquisador analisou os contratos firmados e, em certos casos, irrompidos 
e denunciados nos processos-crimes. Nessas investigações policialescas, o 
estudioso encontrou trabalhadores que saiam de suas localidades de origem para 
investirem em trajetórias que pudessem retirá-los de momentos tão indecisos e 
inconstantes, podendo se estruturar um pouco, nem que fosse apenas o mínimo, 
ainda que não pudessem chamar de seu tudo aquilo a que tivessem acesso. Os 
indícios encontrados aproximam-se bastante das ponderações realizadas por 
Marcia Motta. Foi este o caso de Reginaldo Xavier, nascido no Baixo Paraguai, 
e que no ano de 1836 residia no Distrito de Vila Maria. Foi o caso também dos 
camaradas, Joaquim Leite, Luiz José da Costa e Antônio dos Santos, que eram 
naturais de Cuiabá, e que assim como o camarada Benedito, homem pardo 
de 30 anos de idade, que era natural de São Paulo, estavam trabalhando, em 
1838, na freguesia de Nossa Senhora de Brotas, na província de Mato Grosso. 
Sem contar os irmãos Leonardo Baliza e Antônio Maciel de Almeida, que 
saíram da província do Pará para trabalhar como camaradas em Mato Grosso, 
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contratados por um negociante, (TAUNAY apud SENA, 2010). Além de tantos 
outros exemplos estudados e tratados por Divino Sena.

Soma-se a isso o estudo realizado por Valderez Antônio Silva (2004). 
Está pesquisadora, manuseando os documentos cartoriais de Porto Feliz, em 
São Paulo, atentando a rota das monções, nos anos iniciais do século XIX, 
deparou-se com dados bastante significativos a esse respeito. Entre 60 homens 
que declararam desenvolver atividades nessas viagens, números expressivos 
desses trabalhadores eram provenientes das localidades abarcadas pela calha 
média do Tiête e seus afluentes, sendo a parcela esmagadora desses sujeitos 
nascidos nos pontos terminais daquela rota. Dentre esses, 30 eram naturais de 
Porto Feliz, 12 de Cuiabá, 7 de Itu, 3 de Sorocaba, 2 de Parnaíba (Santana de 
Parnaíba), 2 de Piracicaba, 2 de São Paulo, 1 de Mogi Mirim e 1 de Viamão 
(RS), (Cf. TRABALHADORES... [Anexos] apud SILVA, 2004) e ainda 130 
outros que trabalhavam na navegação saíram de suas localidades de origem 
e estavam residindo ou situados em Porto Feliz. O mais interessante nestas 
informações corresponde às idades dos laboriosos, que se auto identificaram 
como camaradas e haviam nascido em Cuiabá. Como exemplo, podem ser 
mencionados Constantino Pinto, caboré, camarada de 20 anos de idade; 
Francisco de Paula, camarada, homem pardo, solteiro, de 20 anos de idade; 
os camaradas Francisco José de Freitas Lima, bastardo; e Francisco Nobre, 
branco, ambos com 18 anos de idade e solteiros; Joaquim de Melo, camarada, 
20 anos, solteiro e bastardo. 

Poderia custar caro a experiência desses trabalhadores de deixar tudo 
para trás: sua casa, seus pais e irmãos, suas memórias e lembranças da infância 
e da convivência que passara. A não ter os dispositivos financeiros que os 
beneficiassem no mundo do trabalho, ao não saberem ler ou escrever, ou por 
não terem especialização em determinadas atribuições, bem remuneradas 
e vistas pela sociedade, lhes restava sair dos lugares que não lhes garantiam 
melhores condições de vida, indo atrás de outras áreas que pudessem ofertar 
essas situações.
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Conforme a pesquisa citada acima, notemos que eram jovens, em sua 
maioria, descendentes de indígenas e negros, cujos braços explorados procuravam 
qualquer tipo de atividade que os livrassem da “mancha” malvista pelos grupos 
proeminentes do que seria chamado de “inútil”, “inválido”, “ocioso”. Dar alguma 
função àqueles homens, dar algum destino certo que os esvaziasse da fama ou 
interpretação depreciativa de “inativos” ou “vagabundos” era o objetivo desses 
rapazes. Se eles não fizessem por merecer, o Estado o faria. Ao Império caberia 
o desempenho em lhes delegar alguma atividade entendida como “adequada”. 
Era esse o discurso que alimentava e justificava o alistamento no Exército e 
a política dos desertores: colocar a força de sujeitos pouco “industriosos” no 
mundo “útil” da produção. 

A bem da verdade, os desertores não eram bem vistos pela sociedade civil. 
Eram os homens que se metiam em brigas, que viviam nas ruas, muitas vezes 
porque não tinham algum teto que os protegesse, eram aqueles que se excediam 
nas bebidas, que andavam sujos; ao não conseguirem emprego pediam comidas, 
roupas, cama para passar a noite. Temidos por não encerrarem seus corpos 
em funções pagas, acabavam ocupando a imagem de tudo que representasse 
o que fosse de pior para o convívio diário no ambiente urbano ou rural e que 
eram contidos a partir do momento em que recebessem “orientações” que os 
retirassem da força imóvel, “ociosa” que punha “em risco” a ordem pública. 
Tanto é que o alistamento ao serviço militar era obrigatório. Sendo imunes 
a isso as pessoas livres, brancas ou pardas, casadas, tal qual o irmão de órfão 
responsável pela subsistência deste, ou ainda o filho único de lavrador (bastante 
comum na época), além daqueles que praticassem serviços que os livrassem 
das tarefas pesadas exigidas aos praças. Assim, os carpinteiros, os tropeiros, os 
boiadeiros, os pescadores, os estudantes com atestado dos professores certificando 
sua aplicação e outras atribuições colocadas como emprego diante do Império, 
se isentavam do recrutamento. No mais, todos aqueles que estivessem entre 
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os 18 e os 35 anos de idade, quando não gozavam de nenhuma isenção legal30 
eram consequentemente alistados. 

A repulsa da população livre pelo desempenho das ocupações dadas aos 
contemplados no alistamento não era do nada. Basta lembrar que a quantidade 
de voluntários era inexpressiva mediante o número exigido para atender as 
necessidades da defesa do território e da segurança do país. Uma vez que não 
pudessem contar com o “cidadão” que, espontaneamente, se predispunha a 
formar os corpos militares, o Exército acreditava que lhes caberia o esforço em 
tirar de cena àqueles propensos a “confusão”, “tumultos”, “crimes”, especialmente 
os que impulsionavam a vida noturna, quando as noites eram tomadas pelo 
estado anestesiante da embriaguez, regada ao som dos batuques ou acompanhada 
das manifestações culturais como o siriri e o cururu,31 seguida de jogos, e, em 
certas situações, não corriqueiras, incididas pelas brigas nos bares.32 Enfim, 
pessoas entregues ao tempo que se alonga na medida em que, por algum 
momento, a própria existência pudesse se tornar menos dura e mais prazerosa. 
Situações estas que, diga-se de passagem, faziam parte da convivência de lazer 
dos homens livres e desafortunados de capital, incluindo é claro, os camaradas 
ao longo do século XIX.

30 Lembrando que no ano de 1822 as Instruções limitavam essas isenções ao delimitar que não 
bastava as pessoas exercerem ocupações se fossem acusadas de mal comportamento perante 
os setores jurídicos ou oficiais. 

31 Dança de roda acompanhada de dança e música, de cunho regional e popular, eram cantos 
carregados de versos, principalmente em forma de louvores e desafios, cujos participantes 
dançam composto um círculo, substanciados por elementos religiosos e recreativos. (Cf. 
PEREIRA JÚNIOR, 2010).

32 O siriri e o cururu eram práticas culturais lidas de forma negativa pelos grupos proemi-
nentes e estrangeiros que estiveram em Mato Grosso. Com instrumentos musicais próprios 
como a viola de cocho ou o gansa, e as vezes acompanhado de tambores, essa manifestação 
cultural reunião a mistura e dança, músicas e, às vezes, devoção religiosa, sendo praticada em 
Mato Grosso desde o século XVIII. Por serem desenvolvidas por grupos menos afortunados 
financeiramente, era recriminada e desqualificada pelos grupos hegemônicas, chegando a 
ser proibidas. Na percepção da elite Mato-grossense esta atividade era insípida, burlesca, 
desagradável, distante do “moderno” e “civilizado”. Embora tenha sido reprimida não deixou 
de ser realizada. (Cf. PEREIRA JÚNIOR, 2010).
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O recrutamento forçado, nesse âmbito, preconizava evitar ou então 
diminuir a prática desses ambientes e dessas ocasiões mencionadas. Junto a 
esta, vinha acoplado o peso da linguagem conectada aos atos inferidos sobre o 
alistamento. É por isso que na retórica popular, geralmente, a palavra recrutamento 
estava associada a ação forçada, a natureza coercitiva redimensionada enquanto 
“prisão” ou “apreensão” dos que eram alistados involuntariamente nos quartéis, 
presídios e fortes (Cf. KRAYY, 1999; SOUZA, 1999), entretanto, se na 
cultura popular eram exibidos nessa leitura, a visão dos oficiais referentes 
àqueles que viviam em troca de “soldo”, os praças, era bem distinta. Os 
militares os viam como homens que careciam passar por todo um processo 
de disciplina lançado sobre o corpo, em meio a atividades árduas ao longo do 
dia e, claro, com penalidades e repreensões nos casos tidos como necessários. 
(Cf. WOJCIECHOWSKI, 2004). Sem mencionar as condições de serviços 
e de sobrevivência às quais estes laboriosos eram expostos, com seus salários 
baixos e muitas vezes atrasados, mediante falta de alimentação, de vestuário, de 
instrumentos de trabalho. As suas atribuições, além de não serem das melhores, 
ainda teriam, em várias ocorrências, que se dar nos lugares mais indesejáveis 
possíveis, distante não apenas de seus entes queridos, mas resguardados nos 
caminhos desconhecidos, inóspitos e minimamente estruturados.

Este é um dos motivos pelo qual muitos homens não se rendiam ao 
alistamento e fugiam antes mesmo de serem convocados, ou depois que traçavam 
contato com universo tão rígido. (D’ALINCOURT, 1975). Assumindo a vida 
clandestina, o seu anonimato viabilizaria ferramenta poderosa nas mãos do 
seu patrão, que se utilizava dessa condição, para os pagarem menos, quando 
não lhes garantiam a proteção na forma, especificamente, da alimentação e 
da moradia em troca da lida intensiva, ou até usando a influência política que 
exerciam para lhes tirarem a qualidade de desertores. Nessas ocasiões, abdicar 
do amparo do seu empregador e voltar atrás poderia ser a única saída, já que 
esses trabalhadores viviam em situações de tanta penúria que a escassez incidida 
sob o recrutamento significaria formas de sobrevivência mais confortante do 
que o abrigo minguado a base da exploração dos proprietários, dos comerciantes 
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ou dos negociantes. (Cf. WOJCIECHOWSKI, 2004). Ao se esquivarem do 
alistamento do Exército, ou seja do âmbito oficial, e na esperança que sua 
recusa lhes poupasse do abuso extremo de subordinação – dado que toda 
relação de subordinação já é por si só abusiva –, estes homens não imaginavam 
que certa espécie de recrutamento pudesse provir também do âmbito privado 
com outras roupagens. Isto é, de seus patrões que formavam um corpo de 
regimento, embalados cotidianamente por laços de dependência e repressão 
contínua, principalmente nas grandes propriedades agrárias. As formas para 
criar estas relações de extrema subordinação se davam em várias instâncias: nas 
dívidas que contraíam junto aos armazéns, nos baixos salários pagos, quando os 
tinham, e sob a vigilância do capataz, diante das condições ruins de trabalho 
e de tantos outros fatores.

Tentando compreender melhor esses aspectos, entre os casos aventados 
por Divino Sena, um que chamou bastante atenção corresponde ao perpetrado 
na região pantaneira, no Baixo Paraguai, no ano de 1850, quando o fazendeiro 
de gado e de lavoura, Joaquim José de Gomes da Silva33, denunciou o Capitão 
do Estado Maior de 1ª classe, José Joaquim de Carvalho, por excesso de poder 
nas proximidades de Coimbra e Albuquerque. Dentre os conteúdos da denúncia, 
o delata por alistar alguns de seus camaradas. Tal iniciativa de Joaquim José de 
Gomes Silva levou a montagem do processo de investigação para apurar os fatos 
e sinalizar os encaminhamentos cabíveis. O jogo de forças e influências relativo 
aos principais envolvidos é explícito nesse inquérito, o que torna o registro mais 
complexo e ao mesmo tempo intrigante. Para tanto, basta mencionar a carta 
escrita pelo acusado, Capitão José Joaquim de Carvalho, encaminhado a nada 

33 Necessário observar que este renomado proprietário não era um cidadão comum, no que 
diga respeito a fortuna que conseguiu reunir ao longo de sua vida. Segundo o historiador 
Sena: Joaquim José Gomes da Silva, conhecido também como o Barão de Vila Maria, era 
filho de Joaquim José Gomes da Silva e de Rosa Thereza Inocência do Nascimento. Foi 
casado com sua prima de segundo grau, Maria da Glória Pereira Leite, filha do coronel João 
Pereira Leite, proprietário da Fazenda Jacobina. Joaquim Gomes da Silva morava ao sul de 
Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, onde foi proprietário da Fazenda Firme. Foi também 
importante político, filiado ao Partido Conservador, e ocupou vários cargos de destaque na 
administração provincial em Mato Grosso. (Cf. MESQUITA, 2010, p. 89).
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mais, nada menos do que presidente da província, esclarecendo e justificando 
os motivos que o levaram a receber os homens contratados nas propriedades 
do fazendeiro citado. Assim, no primeiro mês do ano de 1850, apresentaram-se 
no quartel pelo qual se responsabilizava “[...] os paisanos João Antonio Baptista 
e João Leite da Luz ambos oferecendo-se para a praça”. A atitude do Capitão, 
de acordo com suas informações foi a de se conter, haja vista que, 

[...] ao noticiar que eram camaradas de Joaquim José Gomes 
da Silva a quem, por circunstâncias que omito, não queria 
dar-lhe o menor motivo de queixa, aconselhei-os a que 
continuassem no serviço do seu patrão, e retiraram-se. 
(SENA, 2010, p. 89-90).

Esse episódio aponta indícios para pensarmos que não havia tanta 
austeridade entre os papéis cabíveis ao oficial e ao proprietário, alargando as suas 
qualidades e atuações. O interessante neste caso se assenta nas evidências das 
contradições das atitudes e posicionamentos. O grande proprietário agrário, que 
abrigava em suas áreas de domínio residentes temporários que talvez, estivessem 
em situações ilegais, contratando desertores e quem sabe, pelo menos é o que 
tudo indica, estabelecendo relações de exploração braçal de maneira tão intensa, 
a ponto de seus trabalhadores preferirem o alistamento militar, deixa claro seu 
descontentamento. O curioso é que o desagrado ou desgosto do fazendeiro é 
com um cidadão que ocupava cargo expressivo, que servia ao Estado, o Capitão. 
Este último ao invés de se defender e reiterar os atos extrajurídicos arrolados 
na grande área rural, tenta se redimir e justificar suas ações alegando que a 
iniciativa de tal enredo partiu de camaradas insatisfeitos com suas funções. 
Ou seja, o Capitão do Estado Maior de 1ª classe, José Joaquim de Carvalho é 
o acusado e não a vítima desse processo ao tentar prestar seus serviços legais, 
mostrando a influência que os proprietários rurais abrangiam a seu dispor. 
Embora os contratados não tenham apontado os motivos de suas aflições, e se 
foi descoberto, o comandante possivelmente optou por não mencioná-los para 
não se comprometer ou ser afetado pela autoridade agrária e política que muitos 
proprietários usufruíam, este registro faz alusão primeiro, ao simples fato de que 
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o exercício da força poderia quebrar a fronteira existente entre o campo privado 
e o campo público e, segundo; os camaradas, mesmo em situação de penúria e 
subordinação mobilizavam ações que poderiam irromper seus contratos, nesse 
caso, tendo como patrão um proprietário agrário renomado. A ousadia dos 
contratados não deve ser menosprezada nessas situações, dado que mais uma 
vez as leis oficiais foram mobilizadas como estratégias, por parte dos grupos 
desfavorecidos economicamente. Mesmo que, suas empreitadas não alcançassem 
o resultado esperado a sua tentativa já demonstra por si só uma possibilidade. 
Ou que talvez, ao não terem nada a perder tendiam a se arriscarem mais.

O que pretendi demonstrar nestas últimas considerações foi que os 
camaradas, ao terem suas vidas assentadas em trajetórias provisórias mobilizavam 
por parte de grupos hegemônicos do período, representações pejorativas e, que, 
paralelo a isso, estariam estas mesmas representações articuladas as situações 
ilegais que alguns empregados temporários se encontravam, a exemplo da posição 
de desertores. Contudo, gostaria de fechar este capítulo apontando que, de 
igual forma, parte dessas leituras negativas que pretendiam atribuir noções de 
identidade aos grupos rurais, não perpassavam apenas em contextos inscritos 
no universo agrário do Pantanal Norte. Sem dúvida, estudos renomados e de 
cunho teórico avançado, que pretendem desmontar essas imagens solidificadas, 
vêm apontando o quanto é preciso certo cuidado com percepções cunhadas em 
desqualificações expressivas a respeito dos trabalhos temporários.

Entre os teóricos que se dispuseram a analisar estas percepções destacam-
se aqueles que estão, cada vez mais, discutindo a noção de decolonização34. 

34 O pensamento decolonial é atribuído a um grupo de intelectuais que buscam lugares e 
posicionamentos teóricos diferentes ao sentido de pós colonial, já que seus teóricos intencio-
nam problematizar as estruturas de dominação herdadas do período colonial, considerando 
também as dimensões simbólicas e subjetivas deste processo. Nessa busca um conjunto de 
estudioso tais como, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Arturo Escobar, 
Santiago Castro-Gómez, Ramón Grosfoguel, Porto-Gonçalves entre outros, reivindicam 
abordagens que não coloquem mais os europeus e suas linhas interpretativas como o centro 
analítico dos estudos sobre a América e sobre o mundo. Para tanto, “[...] pontuam uma 
perspectiva crítica em relação ao padrão predominantemente eurocêntrico do fazer científico, 
bem como localizam, no período histórico de formação do sistema-mundo moderno-colonial 
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Entre eles, o estudioso Aníbal Quijano (2005), que não mediu esforços em 
traçar considerações acerca do conteúdo eurocêntrico que ainda persiste em 
ressoar nas linhas interpretativas de certos estudos. Segundo o autor, embora 
discussões interessantes tenham desmontado as linhas de classificações sociais 
que conotam a questões de poder na sociedade atual, ainda assim, construções 
discursivas históricas “[...] naturalizam-se no próprio processo de reprodução e 
manutenção de um determinado padrão de poder”. (QUIJANO, 2005, p. 60). 
Para tanto, Quijano observou que, em termos gerais, três pilares sustentam a 
hierarquização social do novo padrão mundial de poder: raça, gênero e trabalho. 
Foi partindo desse pressuposto que o autor se empenhou em compreender a 
noção de classificação racial da população mundial, onde, inclusive, criaram-
se supostas identidades sociais, até então inexistentes, como as designações de 
indígenas, negros e mestiços. Mais ainda, para o autor, a invenção eurocêntrica 
da América é que proporcionou a emergência do conceito de raça: “[...] maneira 
de legitimar as relações de dominação impostas pela conquista e estabelecer o 
controle europeu sobre todas as formas de subjetividade, cultura, e produção do 
conhecimento”. (QUIJANO, 2005, p. 60). Uma vez que, nenhum morador do 
continente conhecido como África jamais se chamou de negro, tal qual nenhum 
morador europeu, havia até então se intitulado de branco antes da invenção e do 
contato com o “Novo Mundo”. Em outras palavras, a distinção/discriminação 
das pessoas com a ideia pseudocientífica de raça, pode e deve ser considerada 
como parte integrante de poder mundial que perdura até os dias atuais.

Como observou o semiólogo Walter Mignolo: “[...] a categorização racial 
não consiste simplesmente em dizer ‘és negro ou índio, portanto, és inferior’, 
mas sim dizer ‘não és como eu, portanto, és inferior’”. (MIGNOLO, 2007, 
p. 41-43). Este estudioso analisando um material rico, datado desde o século 
XVI, como os escritos de Bartolomeu de Las Casas, observou a tendência no 
conteúdo textual o anúncio de diferentes níveis de desenvolvimento humano 
tendo como modelo o próprio universo cultural dos testemunhos dos registros, 

e constituição da América, as matrizes das relações sociais e de poder que fundamentam e 
organizam a vida das sociedades na contemporaneidade”. (Cf. QUENTEL, 2012, p. 2).
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construindo diferentes escalas de povos “bárbaros” que colocavam como 
critérios: domínios da escrita alfabética, sistemas de governabilidade e a língua 
dos grupos ou sociedades mencionadas. (Cf. MIGNOLO, 2007).

Esses planos de classificação, por sua vez, acabavam delimitando 
fronteiras, categorizando os seres humanos entre aqueles descartáveis e aqueles 
que tinham condições mínimas de fazerem parte da história, suspeitando ou 
encarnando dúvidas quanto a sua qualidade de humanos e, principalmente, 
hierarquizando os lugares e sua gente. Dentro desses padrões analíticos que 
padronizavam, classificavam e dimensionavam a existência social, tendo o 
conceito de raça seu eixo estruturante, foi que Quijano elaborou a sua definição 
de colonialidade de poder. Este encontra-se presente nos esquemas culturais e 
de pensamentos dominantes de diversas formas, desde o período em que os 
europeus chegaram na “América”. Incluindo é claro, as explorações do trabalho 
interconectado a relação capital-trabalho e o mercado mundial. De que maneira 
esses aspectos podem ser detectados? Nas próprias relações de produção que 
formam o sistema capitalista emergente, onde a escravidão, a servidão, a pequena 
produção mercantil, a reciprocidade e o trabalho assalariado não devem mais 
ser pensados sem o seu vínculo com o capital. Sem perceber, aos poucos, as 
identidades sociais inventadas pela classificação racial da população mundial 
articulam-se ao lugar que estes grupos passam a ocupar na divisão do trabalho. 
Nesse bojo, os indígenas, portanto, passam a estar associados à estrutura social 
da servidão, os negros, à escravidão e o europeu, ao trabalho assalariado. Ou 
seja, o próprio trabalho não-pago ou temporários passa a estar vinculado às 
“raças” dominadas, e o trabalho assalariado e técnico, aos brancos, aos europeus. 
Desse antagonismo discursivo eis que se delimita os que são inferiores e os que 
são superiores.

É justamente na configuração e na lógica mobilizada na desqualificação 
de moradores não europeus, em áreas que abrangiam ex-colônias, que tanto os 
camaradas quanto os agregados devem ser discutidos. Na ideia corrente de que 
ao não terem seus corpos encerrados em trabalhos assalariados, especializados e 
branco; os grupos rurais aqui estudados seriam lidos, como em outros lugares do 
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que se convencionou chamar de América Latina, como gente abastada e esvaziada 
de relações que rompessem a sua condição de subordinação. Foi tentando 
colocar em relevo essas reflexões que busquei discutir o sentido atribuído em 
ser camarada e ser agregado. Não a partir de características gerais e essenciais, 
mas sim, tendo como suporte, perspectivas que vislumbrassem fragmentos dos 
aspectos a condição de suas vidas que pusessem em cena as suas diferenças. Por 
isso fugo de qualquer tentativa em uniformizar estes trabalhadores agrários. 
A pergunta que me acompanhou em toda a escrita desse capítulo tinha está 
função: a de ampliar e não fechar os elementos que de alguma forma elucidassem 
situações fluídas, dinâmicas e mutáveis de ser camarada e ser agregado. 

E colocado isto, já temos alguns indícios de como eram suas situações, 
que esboçavam aos distintos e complexos sistemas moral e do trabalho que 
estes trabalhadores estavam inscritos nos anos oitocentos. Agora no próximo 
capítulo, me deterei as paisagens e as formas de resistências exibidas em meio 
as formas criativas que mobilizavam para atualizarem suas condições sociais 
e culturais.
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Capítulo II

Fragmentos do Cotidiano I: das relações do 

trabalho à importância da família

[...] A usina deu trabalho, deu vida para o pobre que 
não tinha comida./ Aí o homem virava inté bicho, só 

fazia geme e chorá, pra comé tinha inté que suá sangue./
Tinha coroné que ajudava a gente, arguns era maldito, 
ruim, mandava inté batê e mata tudo aqueles que não 

queria fica na usina pra trabalha./Nós pobre, sem nada 
pra vive, calava com as morte, trabalhava, não tinha 

voz naquele silenço que defendesse nós. Delegado de 
polícia nem pensá afilhado ou coroné e nós trabalhava 

quieto, comia quieto, morria quieto. Depoimento 
de Bento Rafael. Trabalhou na usina de Arica, por 
volta de 1917, e na Conceição, a partir de 1925.

Bento Rafael – Depoimento

Essa narrativa faz referência à memória particular vivenciada por 
um morador local, Bento Manoel, que desenvolveu funções rurais em duas 
propriedades agrárias nas décadas iniciais do século XX: a usina Árica e a usina 
Conceição, ambas localizadas às margens do rio Cuiabá. Em suas lembranças o 
caminho percorrido nessas propriedades foi marcado por aspectos dissonantes, 
contraditórios, exibidos em meio ao personalismo construído sobre o coronel. 
Aliás, os passos desse morador, seguidos de perto pela figuração (ELIAS; 
SCOTSON, 2000) dos “senhores da terra”, dependiam destes para que as 
pegadas de suas vivências diárias fossem mais pesadas ou mais leves, fossem 
mais difíceis, densas, cansativas, penosas, arriscadas ou mais porosas, livres, 
seguras, autônomas, ligeiras... Aos coronéis, caberia a escolha em delimitar o 
futuro dos contratados nos períodos de safra ou nos de entressafra, cujo trabalho 
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oferecido aos seus empregados tinha extensão tão grande que ultrapassava o 
domínio sobre a mão de obra explorada e se desdobrava sobre o corpo, no qual 
o simples ato de ofertar comida ou ordenar a surra demonstra bem em que 
medida os proprietários controlavam não apenas a produção, mas a própria 
vida das famílias presentes em suas áreas.

Este pequeno trecho de entrevista foi retirado da obra de Lúcia Helena 
Gaeta: “Vozes no Silêncio: subordinação e resistência ao trabalho em Mato 
Grosso”, publicado no ano de 1995, cujas reflexões desenvolvidas focaram no 
cotidiano dos contratados nas usinas de açúcar. Se dermos atenção a esta fala, 
o morador é enredado nos mandos e desmando dos coronéis, que aparecem 
como protagonistas opulentos, às vezes bons, às vezes ruins; mas ainda assim 
como agentes fortes o bastante para ter atuações ativas. Enquanto o trabalhador 
é apresentado na outra ponta, ser passivo e, se porventura precisasse, acalantado 
no silêncio das rotinas que enfrentavam para sobreviver. Assim, na entrevista 
concedida por este residente, as palavras procuravam um porto, alguma voz 
que o ancorasse num mundo que lhe é estranho. Um lugar, no caso, que lhe 
proporcionasse qualquer tipo de tarefa e que o fizesse sentir-se como pertencente 
a algo, pois na esfera dos letrados do Brasil, na qual ele estava imerso naquele 
período, embora sem ter espaço que lhe desse a possibilidade de qualquer tipo 
de denúncia, a oralidade, que hoje tem tanta legitimidade em certos trabalhos 
científicos, não valia muita coisa.35 Se o mundo dos letrados era acessível a 
poucos, mais difícil ainda era se manter e se colocar diante das ordens jurídicas 
perpassadas, em sua grande parte, pelas relações pessoais, como o afilhado do 
coronel que era delegado, ou em outras situações em que o próprio coronel 
ocupava esse cargo.

Relatos como este servem apenas para reforçar, e não questionar, a 
historiografia que constrói leituras de muitas das regiões “sertanistas” do Brasil 

35 Refiro-me, especificamente, ao período que corresponde à política coronelista, e no contexto 
particular vivenciado por este depoente, dado que mostrarei, mais adiante, de que maneira 
os costumes locais, em muitos casos baseados nas relações de confiança e no peso dado à 
palavra, a oralidade dava suporte à construção de uma memória local, recorrente, inclusive, 
no âmbito jurídico. 
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sob o fogo cruzado do faroeste, assentadas na ideia segmentada em dois campos 
bem específicos: os proprietários rurais e seu poderio nas terras que dominavam, 
contra os seus empregados subordinados, inertes e desarmados de estratégias 
para enfrentar os obstáculos que emergiam a sua frente. Nessas situações, as 
grandes propriedades agrárias apartadas do ambiente civilizado são esboçadas 
como terras sem lei, sem ordem, caos fervilhante reduzida à dicotomia entre 
aqueles que controlavam tudo e aqueles que obedeciam calados, fechados, 
isolados e retraídos. Revelando zonas tensas, sublinhadas por tintas vermelhas, 
nascidas das “agitações por disputas políticas”, os “conflitos entre os coronéis”, 
a “desobediência ao Estado” e mesmo a “formação de capangas armados” que 
estavam dispostos a dar a vida para garantir a segurança de seus patrões. 

Quando não é construída esta linha interpretativa, ganham espaços 
outras vertentes, emergidas em meio à reprodução dos discursos da época. Nelas, 
essas mesmas propriedades agrárias são agora refletidas pelas visões míticas 
de lugares que tentavam alcançar o progresso, ou seja, respaldados pela ótica 
lendária da industrialização e da oferta de serviços diante das potencialidades 
locais identificadas e, devidamente, exploradas nas usinas de açúcar.36 Neste 
caso, é perceptível que os modelos interpretativos são amparados pela maneira 
como a própria narrativa analítica é montada. Ao invés de respaldar o desgaste 
físico dos moradores instalados temporariamente ou não nas fazendas de gado 
e usinas de açúcar, o palco armado se volta a toda estrutura física, construída 
a partir das transformações inferidas sobre o bioma Pantanal. Saem de cena 
as pessoas, ou os moradores que praticam o meio a sua volta e aparece a 
importância das instalações e a sua dinâmica diária, isto é, a produtividade 
do açúcar e do álcool que alimentava o mercado local e as regiões vizinhas. 

36 Estes modelos interpretativos tiveram como autores os memorialistas que ligados ao 
Instituto Histórico de Mato Grosso adensaram narrativas calcadas em resgates históricos 
tidos como “tempos áureos”, e de grande saudosismo regionais. Entre os nomes mais lidos 
e circulados que possuem influências nas pesquisas históricas destacam-se Virgílio Côrrea 
Filho, ícone e referência obrigatória na historiografia sobre Mato Grosso, além de Estevão 
de Mendonça, José Barnabé de Mesquita e Lenine Povoas. (Cf. PÓVOAS, 2000; CÔRREA 
FILHO, 1922; 1969).
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Ou ainda, realizam-se descrições das fazendas e seus milhares de manadas de 
gado espalhadas em extensas faixas de terras alagáveis. Tabelas, gráficos, dados 
quantitativos que esboçassem valores numéricos da operosidade econômica 
interna dessas propriedades são utilizados pelos autores desses estudos, para 
sustentar argumentos que ressoassem a “vocação” industrial desses espaços. 
(Cf. AYALA; SIMON, 1914).

Contudo, interessante perceber que em ambas as linhas interpretativas, 
os trabalhadores, no seu plano marginal, são construídas como vítimas seduzidas 
pela emblemática busca por trabalho, pela proteção da própria vida e a de seus 
dependentes em que os “coronéis” têm peso latente. Embalados pela promessa, ou 
pela esperança, de que sua condição social não fosse mais marcada exclusivamente 
pela força bruta de seus braços, esses empregados em muitas situações, são então 
colocados em tramas lineares, contínuas, de grande permanência histórica 
no que diga respeito ao poderio dos latifundiários e a subordinação de seus 
empregados. Embora seja concedido a esses trabalhadores o direito à fala, 
aparecem quase sempre desprovidos de ações, de participação ou forjamento 
de intrigas que os beneficiassem, de se perceberem enquanto agentes capazes 
de montar um conjunto de negociações contra os mais fortes37.

Sem perder de vista estas reflexões, que colaboraram para as discussões 
referentes à importância econômica das instalações feitas nas grandes propriedades 
rurais, quantificando o reabastecimento das áreas adjacentes, exportando o açúcar 
e o álcool para os países platinos, estreitando suas relações comerciais com os 
Estados fronteiriços e alocando em cena as explorações rotineiras dos empregados 
contratados para viabilizar tudo isso; pretendo trazer contribuições que ampliem 

37 Nos anos de 1990, é possível perceber os esforços de alguns estudiosos que pesquisaram o 
que se entendia como política coronelista em Mato Grosso. Contudo, mesmo que os autores 
incorporarem aportes teóricos, visando discutir a história política local com mais profundidade 
analítica, ainda assim se prepondera a visão vertical, com enfoques aos grupos hegemônicos 
do período. Em resumo, trabalhos acadêmicos como os de Valmir Batista Corrêa, João Edson 
de Arruda Fanaia, Lauro Virgínio de Souza Portela e Alfredo da Motta Menezes, suscitam 
reflexões colaborativas sobre as práticas políticas locais de alto para baixo, deixando de explorar 
os acordos e dissensões que marcam os Primeiros anos da República em Mato Grosso. (Cf. 
PORTELA, 2009; MENEZES, 2007; FANAIA, 2010; CORRÊA, 1995).
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as leituras edificadas sobre esses contextos. É nesse sentido que ao invés de 
me colocar na via de mão única, que põe no centro das atenções os exercícios 
do poder, compreendo como relevante considerar também procedimentos 
multiformes, em que as operações rurais dispersas extravasam pluralidade de 
táticas locais.

Assim, no intuito de problematizar o processo de espacialização rural 
constituído na planície alagável, proponho além de explicitar os trajetos emulados 
por organizações e práticas de contenção; a exemplo desta relatada acima, também 
traçar considerações que alarguem o quadro complexo de comportamentos e 
costumes culturais que abarquem outras formas de agenciamentos e que retirem, 
ao mesmo tempo, os empregados das usinas de açúcar do labirinto coercitivo 
instituído sobre seus contratos. É pensando nisso que esclareço que não almejei, 
em momento algum, focalizar a minha narrativa nas personalidades figurativas 
dos fazendeiros e dos usineiros no tocante as suas empreitadas para comandar 
áreas vistas como disputadas, para constituir um cenário onde atuem rebeldes 
inativos e ingênuos, atrelados às ordens que lhes eram dirigidas. Obviamente, 
não intenciono ignorar as lutas políticas travadas de diversas formas, incluindo 
a presença de armas, de pessoas que se feriam gravemente, quando alguns 
chegavam a morrer, mas, longe de tentar entender e valorizar fatos e eventos 
que caem em uma malha costurada em meio aos empreendimentos postulados 
pelos personagens políticos e econômicos de renome, procurarei discutir os 
códigos visíveis e invisíveis que norteavam as negociações dos grupos sociais 
envolvidos, especialmente no que diga respeito às ações de homens, mulheres 
e crianças interessados em construir vínculos entre si e seu empregador. 

2.1 I Fragmento

Era quase hora do almoço quando dois homens se dirigiram à casa de 
um dos moradores daquela localidade e levaram-no à força até a residência do 
proprietário. A ideia era fazer com que o acusado confessasse um crime e, então, 
que fosse conduzido até a delegacia mais próxima para pagar pelo seu ato ilegal. 
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Pelo menos esse era o discurso que alimentava e justificava a ação dos envolvidos. 
Na verdade, todos aqueles habitantes moravam e trabalhavam ali, conheciam 
uns aos outros, conviviam com as suas famílias e passavam praticamente o dia 
desenvolvendo tarefas sobre a mesma terra. Entre escravizados, camaradas, 
agregados, lavradores e o proprietário do sítio “Jatobá”, na região pantaneira, 
um crime foi narrado e escriturado, fazendo com que três dias que deveriam ser 
normais, e certamente seriam levados pelo tempo e pelo esquecimento, fossem 
narrados em todos os seus pormenores, tendo como base um acontecimento 
que não passará ileso. (Cf. APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876).

Aliás, qualquer investigador que se depare com um processo-crime, 
composto por mais de cinquenta páginas, da segunda metade do século XIX, 
certamente, acreditará, que essa narrativa está expondo um lugar isolado, 
remoto, perdido, longe de autoridades legais, cabendo a seus moradores fazer 
justiça com as próprias mãos, correndo o risco de se render, sem perceber a 
sede de vingança que os envolvia ante a violência generalizada naquele tipo 
de ambiente. Acepções que apresento como alvo de combate, uma vez que 
interpretações como essa abstroem o simples fato de que ações em conjunto, 
representassem menos a lógica e os valores locais e mais a desordem, tensão e 
controle resultante da ausência de autoridade do Estado. Embora essa tenha 
sido a sensação que a princípio me instigou a ler as dezenas de páginas que 
compunham o registro, escritas pelas mãos dos escassos homens que não 
eram analfabetos naquele período histórico, aos poucos fui tomada por outras 
indagações que me permitiram detectar sinais de um universo rural repleto de 
moralidades próprias, códigos invisíveis que atravessavam as relações sociais e 
pessoais internas. Colocar à tona esses sinais tem sido minha intenção. 

Afinal, este era um dos principais discursos incrustados no Império 
brasileiro, em regiões chamadas de sertão. O mesmo sertão “bruto” e “rústico” 
que ainda não fora vacinado pelos efeitos da “civilização”, provando de todos os 
sintomas amorfos do mundo “selvagem”, e que dentre as principais características 
destacava-se o isolamento e, portanto, a ausência de dispositivos disciplinares 
que instalam e sustentam o novo regime de poder já presente em áreas tidas 
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como “centrais” do Brasil. Deslocar essa vertente, advertir de qual ar atmosférico 
ela emana e o que essas correntes insuflam, será a tentativa a que me dedicarei 
nas próximas páginas.

Fazia sol naquele dia de domingo, nove de janeiro de 1876. Na verdade, o 
calor era uma sensação térmica bastante esperada para o verão, mesmo que entre 
os meses de outubro a abril, o Pantanal Norte, em meio à grande quantidade 
de águas que recebia anualmente, encontrava-se mergulhado no período de 
cheias, cuja umidade relativa do ar tende a chegar à média de 84%, contra 
60% no auge das secas, que se apresentam entre os meses de junho e julho. 
(Cf. GIRARD; VARGAS, 2008). Foi quando, após ter se metido na mata, 
deslocando-se até a casa de um vizinho, a quem pediria um favor, Gabriel da 
Silva Nunes, finalmente chegara à residência pretendida. Este morador, “[...] vinte 
e cinco anos, filho de pais incógnitos, casado, lavrador, natural desta província 
e morador no lugar denominado ‘Jabotá’” conhecia bem aquele ambiente, uma 
vez que nasceu e crescera ali. (Cf. APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876).

 Gabriel da Silva Nunes era um pantaneiro “típico”, que desenvolvia 
suas relações pessoais, tendo como pressuposto os fortes vínculos de vizinhança 
e parentesco. O mesmo integrava o pequeno contingente populacional do 
engenho de Antônio Francelino da Rocha Maia, seu padrinho, e realizava 
funções variadas que iam desde a lida com a roça aos cuidados com o gado. Para 
provar a fidelidade ao seu “protetor” qualquer atribuição que lhe fosse destinada 
seria automaticamente atendida, tendo em vista que descumprir pedidos feitos 
por quem assegurava o seu emprego e lhe emprestava um pedaço de terra para 
assentar a si e a sua família, seria entendido como ofensa, insulto tão grande 
que lhe renderia a expulsão do lugar. Tanto é que todas aquelas operações que 
quebravam a rotina se efetivavam nos finais de semana, especialmente, quando 
a finalidade era de cunho pessoal. Naquele domingo, Gabriel Nunes acordou 
cedo como qualquer outro dia, fora buscar a rês, que já havia negociado para 
si, em uma das habitações das redondezas.38 No caminho para casa passou na 

38 As negociações seriam das mais amplas possíveis. A probabilidade de ter um gado poderia 
vir do animal dado pelo proprietário a algum afilhado ou empregado, da compra, do cuidado 
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moradia de um amigo, o camarada José Claro, e o contratou como jornaleiro, 
aqueles serviços pagos por dia para prestar tarefas pontuais, muitas vezes arroladas 
de maneira eventual e informal. (Cf. APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 
1876). A solicitação fora acatada sem grande resistência, pois arrear o gado se 
apresentava como algo não muito difícil de se fazer para aqueles que aprendem 
desde pequenos a desenvolver essa função, olhando os trabalhos dos pais ou 
dos mais velhos, mostrando ao mesmo tempo que algumas atividades eram 
admissíveis de serem realizadas em conjunto, como espécie de favores prestados 
entre moradores que convivem cotidianamente e sempre que possível recorrem 
aos vizinhos. (Cf. IADANZA, 1993; SILVA; SILVA, 1995; PIGNATTI; 
BARSAGLINI; SENNA, 2011). O interessante foi perceber de igual forma que 
o gado era o animal que tinha como proprietários diferentes grupos rurais, indo 
desde um simples empregado até aqueles mais afortunados financeiramente.

Terminada a atividade, Gabriel Nunes convidou então o camarada José 
Claro para um passeio. Uma forma de mostrar gratidão pelas tarefas prestadas 
em pleno domingo. Enfim, tiveram a ideia tão comum naquele período, 
independentemente de estar ou não na zona rural: consumir aguardente, pois 
nos lugares onde o que mais se vê é o verde das florestas, o tom barrento da 
água por todos os lados, pelo menos por seis meses anuais, além de alguns 
pontos brancos que apontavam a presença das manadas de gado, não havia 
muita opção além de beber cachaça, na crença de que o peso da labuta diária 
fosse afagado por aquele líquido transparente que descia a garganta rasgando 
e depois a preenchia por uma leve sensação de bem-estar. De gole em gole, a 
tendência é o exagero. Foi assim que o lavrador Gabriel Nunes, já em frente à 
casa de seu vizinho, compadre do proprietário, outro lavrador das redondezas, 
Francelino Antônio de Oliveira, “[...] comprou uma aguardente e tomou sua 
bebida na companhia de José Claro, ficando ambos embriagados”. (Cf. APMT, 
cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876). Depois de consumir inteiramente a garrafa, 

com os animais e do pagamento em forma do acesso a algumas crias. No processo crime a 
forma de negociação não foi explicitada em nenhum momento pelos agentes envolvidos no 
crime. (Cf. BORGES, 2010).
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Gabriel Nunes e José Claro tomaram rumo da estrada, sem ter a mínima noção 
da tragédia que os esperavam, fazendo com que suas vidas fossem interrompidas 
e separadas para sempre.

 Dois dias depois, no dia 11 de janeiro de 1876, a aflição corria solta 
entre os habitantes do engenho “Jatobá” e áreas adjacentes. Afinal de contas, 
fazia mais de 48 horas que o camarada José Claro desaparecera. Ausentar-se 
de suas funções já era algo bem improvável, já que “era cumpridor de seus 
deveres”, imagine fazer isso por dois dias seguidos! (Cf. APMT, cx. ant. 21, 
1876, doc. n. 332, 1876). Dentre os moradores desconfiados de que alguma 
coisa teria acontecido, Dona Francisca, uma das proprietárias daquele lugar 
e casada com Antônio Francelino da Rocha Maia, se arriscava a supor o que 
ocasionaria aquele sumiço todo. Para ela, o simples fato de o camarada não 
comparecer às suas funções teria algo a ver com o seu afilhado, o lavrador 
Gabriel Nunes, que andava nos últimos dias estranho, desconfiado, aborrecido 
e atormentado. Mesmo quando lhe perguntara o que teria acontecido e ele 
agira como se tudo estivesse normal, ainda assim, alguma coisa estava errada, e 
prova disso foi quando lhe perguntou pelo seu empregado Claro e seu afilhado. 
Narrou uma estória que não a convencia, relativa à suposta fuga do camarada 
desaparecido, após tomarem cachaça no final de semana. (Cf. APMT, cx. ant. 
21, 1876, doc. n. 332, 1876). Esperaria seu marido chegar de viagem para lhe 
contar sua preocupação.

Sentindo um calor infernal e irritado com as mordidas de mosquitos 
e outros insetos que infestam o Pantanal no período das inundações, Antônio 
Francelino da Rocha Maia, de trinta e cinco anos, casado, lavrador, morador 
no lugar denominado “Jatobá”, do qual era dono, não via a hora de chegar em 
casa, na ânsia de matar a saudade da esposa e tomar um banho refrescante que 
abateria a dor do corpo esgotado. Não suportava ter de enfrentar as péssimas 
condições da estrada, incapaz de oferecer o mínimo de estrutura possível 
relativo a demandas práticas, objetivas, que facilitariam o deslocamento das 
pessoas. Como era um homem de negócios, às vezes tinha de se ausentar para 
resolver problemas, além, é claro, de cumprir com todas as responsabilidades 



103

no tocante às famílias que residiam em sua propriedade e que o ajudava na 
proteção da sua família. Decerto toda essa confiança que atravessa as relações 
internas não brotou do nada, muitas daquelas pessoas o viram nascer, outros 
nasceram e cresceram junto dele e dos mais novos fora testemunha de sua vinda 
ao mundo, tornando-se padrinho de alguns deles, já que essas relações eram 
algo recorrente naquele pequeno povoado. 

Entretanto, chegando à casa que habitava, ainda bem cedo, no dia 11 
de janeiro, teve a surpresa mais desagradável possível: o desaparecimento de um 
de seus inúmeros empregados. Não sabia se o mesmo tinha fugido, ou se algum 
desastre maior era o motivo da sua ausência nas tarefas. Descartando a primeira 
opção, possivelmente porque sua mulher lhe contara suas desconfianças, além 
de saber que a amasiada do homem sumido continuava por lá, o certo mesmo 
seria averiguar. (Cf. APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876).

Na verdade, o dono do engenho “Jatobá” sabia muito bem que qualquer 
coisa que acontecesse por aquelas bandas era de sua inteira responsabilidade. 
A ele cabia deixar tudo em ordem para manter o respeito entre seus vizinhos 
e evitar futuras desavenças, fazendo com que aquelas terras não fossem lidas 
jamais como “sem leis”, “sem donos”, imunes de proprietários com pulso firme 
o bastante para manter tudo sob controle. Não aguentando mais o suspense que 
rondava o suposto desaparecimento, decidiu fazer alguma coisa; enfim, tomar 
a iniciativa que esperavam dele e que, com certeza, aplacaria o nervosismo de 
todos: procurar o camarada José Claro. Foi quando mandou chamar um de 
seus empregados e um dos seus escravizados para irem atrás de qualquer coisa 
que resolvesse de vez essa estória. Ambos caberiam percorrer as redondezas, 
assuntando por notícias do camarada ou ao menos encontrarem pistas do que 
havia acontecido. 

A intenção era apurar o que ocorrera sem atrapalhar os afazeres da sua 
propriedade, especialmente, em relação à produtividade diária. Afinal, era isso 
que mantinha o sítio e possibilitava pagar e conservar toda aquela gente sob 
seus cuidados, colaborando com o incremento da economia do Estado. Dois 
moradores de suas terras foram escolhidos para essa tarefa: “Ephifanio José da 
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Silva, escravo de Antonio Francelino da Costa Maia, de vinte e sete anos de 
idade, solteiro, morador no sítio denominado ‘jatobá’, natural desta Província” 
e, “Francisco Dias Parada, de trinta e cinco anos de idade, lavrador, casado, 
natural desta Província”. (Cf. APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876). 
Este último, por ser homem de grande confiança, trabalhador já conhecido na 
localidade e que inclusive estava entre aqueles que viram o camarada Claro no 
domingo, já sabia, mais ou menos, por onde começar. 

Foram várias as casas visitadas do engenho “Jatobá” ao longo daquele 
dia incomum de terça-feira: a residência do proprietário, patrão e compadre 
Antônio Francelino, a habitação do suspeito Gabriel Nunes, a moradia da 
provável vítima, José Claro, além do estabelecimento de Francisco Antônio de 
Oliveira, também conhecido como “Cana Verde”. Por outro lado, o resultado 
dessas visitas não apresentou coisas boas, conseguindo dados dispersos demais 
que sempre levavam ao mesmo caminho e paravam num abismo: a entrada 
de dois homens bêbados numa mata do Pantanal, de onde um retorna e outro 
não dá mais sinal de vida. Contudo, algo aconteceu ao longo do percurso 
investigativo feito naquela manhã, porque Francisco Parada e o escravizado 
Ephifanio, ao se dirigirem à última moradia mencionada acima, se depararam 
com algo inesperado; “encontraram em certo lugar um chapéu”, que um deles 
“reconhecia pertencer a Gabriel Nunes, por tê-lo visto com ele, e que [...] adiante 
encontraram uma espora, que depois soube que com ela tinha saído o mesmo 
Gabriel” e mais “[...] adiante encontraram ainda na macega o capim abatido e 
cortado a faca em certos lugares, e finalmente vestígios que fazem crer que ali 
se dera uma luta”. (APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876). Frente a todos 
os passos dados, informações colhidas, diálogos e pistas encontradas restavam 
retornarem ao patrão e lhe colocar a par de toda situação.

Com base em todas as averiguações levantadas, o lavrador Francisco 
Parada trouxera informações preciosas que subsidiariam o desfecho da trama 
narrada. Declarou a seu patrão que Gabriel Nunes e José Claro, no domingo, dia 
9 de janeiro de 1876, há dois dias, na sua falta, chegaram e saíram completamente 
embriagados da casa de “Cana Verde”, discutiram nesse recinto e caminharam 
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em direção à floresta que dava passagem ao rio Cuiabá, e que “às cinco horas 
da tarde voltou” Gabriel “[...] sozinho completamente mau, e que chegando-se 
à beira do rio gritou a sua mulher que lhe desse passagem”. (APMT, cx. ant. 21, 
1876, doc. n. 332, 1876). Contudo, a amasiada do mesmo, sabendo do estado 
deplorável em que se encontrava seu marido, “deixou-se ficar na praia onde 
passou a noite toda”. Além dessas informações, Francisco Parada não deixou 
de mencionar ao proprietário do engenho de “Jatobá”, o capim amassado 
encontrado a certa altura da estrada que dava passagem à casa de Cana Verde, 
indicando ter ocorrido no local, há poucos dias, luta corporal. (Cf. APMT, cx. 
ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876).

Suspeita é a melhor palavra que descreveria a sensação do dono da 
propriedade, tanto é que ao ter conhecimento do relato daqueles “investigadores 
temporários” solicitou que os mesmos buscassem Gabriel Nunes quanto antes, 
e que esse ficaria detido em sua casa até que esclarecimentos maiores fossem 
alcançados, pois, tudo levava a crer que o lavrador era o culpado. Além de 
ser o último a ter contato com José Claro, cometeu alguns atos que muito 
o comprometeram, a começar pela visita suspeita feita a “Cana Verde”, na 
manhã de segunda-feira, dia 10 de janeiro de 1876, pedindo “que se alguém 
lhe perguntasse se no dia anterior tinha estado em sua casa em companhia de 
José Claro que respondesse que não”. Soma-se a isso a sua hipotética confissão, 
quando “[...] falara a um menino, filho de Antônio Francelino que ele mesmo 
havia feito a morte acontecida na beira do rio, tendo depois arrastado o corpo 
para dentro do capão”. (APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876).

Assim que deteve o culpado e obteve a confissão de homicídio do mesmo, 
tirada sabe-se lá em que condições, o proprietário Francelino já tinha em mente 
que para finalizar a estória toda que girava em torno do crime cometido pelo 
seu afilhado, restava encontrar o corpo da vítima e lhe destinar um velório 
adequado no intuito de que o cadáver não ficasse exposto ao tempo, sem a 
despedida digna entre aqueles vizinhos com quem trocou experiências e que não 
tiveram a oportunidade de se despedir do camarada morto. Sem perder mais 
tempo, e por questões de segurança, pediu então que outros dois moradores se 
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juntassem ao escravizado Ephifanio e, ao lavrador Parada, com o objetivo de 
que aglomerassem o máximo de homens possíveis para aumentar o número de 
testemunhas, caso, de fato, um crime fosse descoberto. Em pouco tempo, estavam 
na residência de “Cana Verde”, juntando mais rapazes ao grupo de moradores 
que se prontificaram a percorrer as áreas próximas na busca do desaparecido. 
Não precisaram caminhar muito, pois “distante cerca de um quarto de légua”, 
em “[...] uma grande mata acharam o cadáver de José Claro já em estado de 
putrefação, vendo em seguida uma grande ferida na virilha como se tivesse 
sido feita por faca ou outro instrumento cortante e perfurante que antes [...] 
de descoberto o corpo, encontraram no caminho capim cortado e amassado 
de sangue como que houvesse tido ali grande luta”. (APMT, cx. ant. 21, 1876, 
doc. n. 332, 1876). O estado de deterioração da carcaça era tão grande que o 
grupo de laboriosos não teve alternativa a não ser enterrar o corpo ali mesmo, 
com a ajuda de outro agregado que de passagem parou e se solidarizou com a 
situação. (APMT, cx. ant. 21, 1876, doc. n. 332, 1876).

A pergunta que fica no ar corresponde aos motivos ou justificativas que 
moveram o homem a matar seu vizinho, com quem traçara estreitas relações de 
convivência e com o qual, momentos antes do crime, colaborava na finalização 
de uma atividade corriqueira e, aparentemente, isenta de conflitos? 

Não se sabe até que ponto todos esses enunciados retratavam, de fato, 
qualquer plano objetivo do que havia se passado ou se advinham apenas de 
especulações, versões contadas por moradores que juraram, com a mão direita 
erguida, que aquelas palavras coincidiam com a experiência nada agradável da 
perda de um dos seus. O que se pode afirmar é que o corpo encontrado serviu 
de álibi adequado para que Gabriel Nunes ficasse preso por mais dois meses 
na residência de seu patrão e padrinho e, posteriormente, fosse conduzido à 
delegacia da freguesia de Santo Antônio do rio Abaixo, sendo condenado por 
homicídio doloso. De tudo isso, é perceptível que independentemente das 
variações uma gama de informações se aproxima, principalmente, no que diz 
respeito ao consenso explícito de que a iniciativa de apurar o ocorrido, mesmo 
que partindo do proprietário da localidade, teve o aval e a participação de vários 
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moradores locais. Este aspecto, acredito, merece maior atenção, sobretudo quando 
se coloca em relevo a justificativa de que um dos pretextos para a realização do 
crime adveio da embriaguez, responsável pelo desfecho. 

Não é novidade de que parte desses crimes que chegam até nós, 
investigadores do passado alcançam-nos sob a forma de fragmentos. Atos ilegais, 
ações criminosas, extrajurídicas, rotas desviantes que não foram apagadas, e 
sim emendadas e costuradas em um corpo de registros que muito mais que 
do denunciar buscavam, acima de tudo, controlar para disciplinar a massa da 
população, descrevendo-a em todos os seus detalhes, especialmente, aqueles 
que subvertiam a segurança, violavam a vitalidade social, contrapunham 
a tranquilidade dos laços comunitários em vários vilarejos — muitas vezes 
maquiada e deturpada — à falsa acepção de calmaria. Dessas desobediências, 
dessas transgressões, dessas inferências ilícitas é que emergem, no mais das 
vezes, os homens desqualificados, assimilados ao marginal, ao vagabundo, que 
com suas práticas infames invade e conturba as uniformidades aguardadas; 
enfim aqueles infratores sem rosto, às vezes, até sem direito a fala, e que, não 
obstante, despertaram o fascínio de pesquisadores como Michael Foucault 
e outros estudiosos que colocam justamente essas pessoas no centro de suas 
investigações. Para Foucault, essas personagens da contraversão, dos excessos, 
das anomalias, para além de se tornar meros objetos de estudo, feito em moldes 
policialescos, deveriam animar reflexões de caráter teórico e metodológico 
que escapassem ao senso comum. O filósofo ancorou seus estudos nas bordas, 
muitas vezes aportando em ilhas, que mal se apercebiam de seu isolamento. Para 
delinear um diagnóstico da sociedade moderna, ou melhor, do que se definia 
como o sujeito moderno, Foucault optou por situá-lo nas zonas de sombra, 
onde tudo se torna mais difícil de notar, descentralizando o próprio sujeito e, 
logo, as subjetividades destes39.

39 Importante ressaltar a articulação que o filósofo costurou entre a produção de conhecimento e 
a produção das formas de subjetividade, domínios de objetos e saberes. Isto é, a própria relação 
do homem com a verdade define formas específicas de produção de subjetividades, saberes 
e domínios de objetos. Assim, tratar a noção de saber para Foucault é articulá-la as relações 
de poder, inscritos no que o autor denominou como “regimes de verdades” imprimindo um 
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Entre os lugares estudados pelo filósofo e que, de alguma forma, refletem 
as práticas de controle e disciplina da população por parte do Estado, destaca-
se a prisão. A cadeia, ou o regime penitenciário, é pesquisado por Foucault 
frente outras perspectivas que rompem, e muito, com os muros altos que 
emparedam e esconde a rede de complexidade às quais estão envoltos. Porque, 
certamente, perante os pretensos objetivos humanitários que alimentava e 
justificava a formação do Estado Moderno a prisão, embora enunciada como 
sistema fracassado que carecia de reforma, uma vez que as pessoas encarceradas 
não conseguiam ter comportamentos que os permitissem o convívio social, 
funcionava perfeitamente. Esse funcionamento se instaurava em nos fazer 
acreditar que o propósito das prisões se assentava e se legitimava também nos 
corpos ali detidos e isolados, dado que esses sujeitos não se conformavam com 
o que era entendido na sociedade como atitudes e moralidades “adequadas”. 
O temor ao confinamento, o murmuro e o marasmo que ronda as instituições 
fechadas, sublinhada pela vigilância e disciplina em cada pormenor inferido 
sobre os que ali se encontram, serve como instância que assegura a ordem social 
e demarca o quanto os atos de excessos implodem as fronteiras e os jogam à 
marginalidade, os excluindo do convívio na sociedade.

São justamente essas periferias do poder que Foucault se empenhou 
em analisar.40 Grupos que viviam no limbo, que remetem ao grosso da falha, 
dos que não deram certo, do erro; aprisionados no mundo subterrâneo que 

mecanismo de produção e circulação de discursos em um sistema rigoroso de ordenamento 
que intenciona enquadrar a todos. Saber e poder não estão dissociados, porque não existe 
verdade fora do poder. A verdade, nesta linha de pensamento, está sendo interrogada em 
sua historicidade, na sua forma de emergência em um dado contexto de práticas sociais que 
engendram domínios de saber, visto que ela não é natural, tampouco dada pela natureza 
humana. (Cf. FOUCAULT, 2005; 1979).

40 “Durante muito tempo, só os gestos dos grandes mereceram ser ditos sem escárnio; o 
sangue, o nascimento e a exploração davam direito à história. E, se às vezes acontecia aos 
mais humildes terem acesso a uma espécie de glória, era por algum feito extraordinário – o 
resplendor de uma santidade ou a enormidade de uma maldade. Que pudesse haver na ordem 
de todos os dias alguma coisa como um segredo a ser levantado, que o não essencial pudesse 
ser, de uma certa maneira, importante, isto permaneceu excluído até que viesse se colocar, 
pobre essas turbulências minúsculas, o olhar branco do poder”. (FOUCAULT, 2003, p. 216).
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os estudiosos, assim como a sociedade, evitam olhar, porque afinal de contas, 
elaborar reflexões sobre esses sujeitos colocam em questão nossos próprios 
limites, significando a nossa incapacidade de representar, de dizer, de falar 
de experiências que também são limites. É por isso que pessoas como estas 
foram costumeiramente desamparadas pela história, como se todos os seus atos 
justificassem por si só a sua expulsão. Largados ou só vagavam feito “almas 
penadas” na iminência de que alguém os enxergasse para traçar análises de suas 
vidas que os redimissem de alguma forma dos seus crimes. Foi daí que partiram 
os estudos de Foucault: dessa simulação em tratar de experiências estremas, de 
fora, da transgressão, da desordem... estudar o Estado Moderno sem ter de se 
centrar nos projetos políticos e ideológicos, nas instituições primordiais desse 
aparelho, nos movimentos sociais ou nos partidos políticos. Inventando outra 
forma de refletir sobre a história política que não aquela institucional, que parecia 
querer muito mais legitimar o regime ou um governo do que problematizá-lo, 
o filósofo francês se deslocou do centro, dos personagens principais associados 
a agentes políticos, heróis nacionais, homens “dignos” de serem estudados, ou 
ainda, que representassem a massa ativa de subordinados “resgatados” pelos 
intelectuais da esquerda; e se enfiou no caldeirão fervilhante e explosivo da 
marginalidade, focalizando o prisioneiro, o criminoso, o bandido, o anormal, 
o louco. (Cf. FOUCAULT, 2003, p. 215-216).

O historiador Durval Albuquerque Muniz Júnior (2001) elaborou 
reflexões interessantes a partir das discussões metodológicas desenvolvidas por 
Foucault. Segundo Albuquerque Muniz foi graças aos atos ilegais registrados 
em contextos e tempos distintos que os historiadores se viram munidos de 
um conjunto de informações que referenciam homens e mulheres anônimas e 
que, certamente, se essas pessoas vivessem no campo da previsibilidade teriam 
suas trajetórias não ditas e presas, em sua maioria, a dados quantitativos que 
esboçariam muito mais notícias homogêneas do que comportamentos desviantes 
ou de resistências. Nesse sentido,

Os grandes sujeitos metafísicos são substituídos pelos 
sujeitos ordinários, homens infames, vidas que foram 
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iluminadas por um instante ao se defrontarem com o poder 
e seu dispositivo de exame, de registro, de classificação, 
de punição. Vidas que ficariam sem registros, que seriam 
irresgatáveis pela história se não fosse a atitude considerada 
criminosa, anormal, insidiosa, tresloucada, depravada, 
amoral, sacrílega, demoníaca, revoltosa, monstruosa. 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2001, p. 04).

Desses atos ilegais é que foi possível ter acesso, embora em formas de 
lascas, às ações de muitos moradores “comuns” e “incomuns” do Pantanal; 
em suma, que pude adentrar em atitudes inesperadas que quebram a rotina 
e estilhaçam seus pedaços por toda parte. Ao traçar comunicação com as 
reflexões de Foucault admito que deva considerar que o meu objeto de estudo 
não diz respeito, especificamente, aos delinquentes, transgressores assíduos 
que sempre ao serem enunciados foram assimilados a tudo que havia de pior 
naquela sociedade, dado que em certos tipos de registros aparecem associados 
a “contratados” ou “assalariados”. Os camaradas e os agregados, por exemplo, 
não correspondiam especificamente à escória, mas navegavam nela, derrubando 
a linha que demarca o que seria representado como “trabalhadores” e o que 
seria representado como “indolente”, flutuando entre esses termos ou posições, 
passeando e se diluindo nestes “entre lugares”, arquitetando resistências que 
escapavam a essas identidades construídas.

 Reitero ainda, que embora a configuração pretendida tenha suas 
peculiaridades, ambos, os grupos rurais estudados foram alvo de dispositivos 
disciplinares, de formas, normas e funções que buscavam sedimentá-los na mais 
genuína subordinação, que esquadrinhasse muito bem o lugar que deveriam 
ocupar. Se os grupos que investigo não se enquadram nos sujeitos estudados 
por Foucault, como este filósofo poderia colaborar com minhas análises? Será 
que não seria uma incoerência despretensiosa dialogar com um autor que 
estuda contextos e condições distantes das que pesquiso, haja vista que esta 
obra envereda a um universo agrário emergido no século XIX? 

O historiador Oswaldo Machado Filho (2012) salientou que as tímidas 
pesquisas relativas a configurações insurgidas nos anos oitocentos, que conversam 



111

com as pesquisas de Michael de Foucault se devem em grande medida ao 
desconforto e à própria desconfiança que alguns temas explorados pelo autor 
ainda mobilizam entre os historiadores brasileiros, principalmente, quando esses 
temas selecionam como recorte espacial as regiões interioranas do país. Contudo, 
não deixou de acrescentar que essa descabida insegurança pode ser superada se for 
colocado na balança que práticas discursivas, enquanto dispositivos disciplinares, 
na ótica de Foucault, não são firmados como experiências históricas emergidas 
exclusivamente em países europeus. Porque, de fato, “em que pese a defasagem 
espacial e temporal”, ainda assim, “[...] é possível vislumbrar a instalação de 
um novo regime de poder na província de Mato Grosso, apesar de todas as 
suas precariedades reiteradas vezes apontadas nos relatórios de presidentes da 
província”. (MACHADO FILHO, 2012, p. 46).

Para tanto, vou me valer do conceito que me dá subsídios para assistir 
em meio a tantas narrativas criminais uma lenta, mas efetiva mudança no 
regime geral do poder, que não se deu exclusivamente entre os grupos indígenas, 
conforme tratou Machado Filho – e com quem dialoguei para realizar minha 
análise –, mas atingiram de igual maneira as práticas cotidianas dos trabalhadores 
rurais nos anos oitocentos no Pantanal Norte: a definição de heterotopia, o 
entendimento do que afinal seria esse viver no limite ao qual Foucault tanto se 
referiu em seus estudos. Isto porque a heterotopia se válida na fronteira, quando 
as pessoas se deparam com situações contingenciais, percalços, imprevisibilidades 
que as deslocam, retiram de seus lugares e de repente se miram e encaram 
forças externas, constituindo o que o estudioso reconhece como subjetividades. 
Subjetividades estas que, vindo de “fora”, aparecem como a diferença, a dispersão 
frente a eventos que a princípio elucidam o caos de grupos minoritários, mas 
que se desdobram, literalmente, em novos modos de produção de subjetividade. 
O que Foucault sinalizou como dobradura de fora, ou seja, pular para fora de 
qualquer identidade que fixa lugares e domestifica as diferenças traça comunicação 
com o que Deleuze e Guatarri assimilaram como “pontos de fugas”. (Cf. 
ALBUQUERQUE JUNIOR, 2001).
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E por que a heterotopia serve como conceito-chave para a compreensão 
do drama narrado no Pantanal? Vários pontos ou situações problematizadas em 
torno da heterotopia colocam à tona aspectos vibrantes, dissonantes encontrados 
em condições extremas. A heterotopia dá margem a leituras mais cuidadosas sobre 
momentos em que nos lançam em campos utópicos, fantasiosos, impronunciáveis 
porque a experiência sobre o modo de dizer e de ver não pode, simplesmente, 
ser expressa pela linguagem. Em muitos casos eles resultam da explosão da 
existência, onde a própria capacidade de representação se torna inviabilizada, 
dado que a hemorragia subjetiva retira o sujeito de cena, fazendo com que ele 
se desprenda e se perca dos códigos sociais e culturais que normatizam, caindo 
em um vácuo que o desterritorializa, dissolvendo os pontos fixos, arrebatando 
as identidades emanadas das referências reguladoras. De igual maneira, a 
bebida exagerada também está propensa a promover essas esferas que irrompem 
fronteiras, quando o seu excesso encontra guarida no gozo incalculável da 
sensação de desejo e de vitalidade, mesmo que isso resulte em ações escabrosas, 
que provoquem medo, espanto e fascínio, que os despem e os consomem a 
ponto de torná-los inconscientes41.

É por isso que o estado de embriaguez, relatado pelo culpado serviu 
como argumentação plausível para o ato ilícito que Gabriel Nunes praticou 
contra seu vizinho. Porque embora as relações de solidariedade se apresentassem 
como relações estreitas e referenciais operadas em comunidades rurais, estas 
mesmas relações não escapam de semear deslocamentos particulares, que se 
arrastam até experiências-limite, alongados no tempo, mobilizando desejos, 
raiva, violências amortecidas pelo deleite simples do prazer atravessado pelo 
seu próprio descontrole. Contudo, essas situações de transgressão de toda uma 
lógica local não deveriam passar impunes, correndo o risco de se proliferar. 

41 As heterotopias são capazes “[...] de justapor em um único lugar real, diversos espaços, 
diversos lugares que são eles mesmos incompatíveis”. E mais, as heterotopias “estão ligadas, 
na maioria dos casos, a recortes do tempo, quer dizer que elas se abrem para o que pode 
ser chamado, por razão de simetria, heterocronias; a heterotopia começa a funcionar com 
capacidade total quando os homens chegam a uma espécie de ruptura absoluta com o tempo 
tradicional”. (Cf. FOUCAULT, 2011, p. 419).
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Não estou afirmando que apenas o álcool promova isso. Generalização desse 
tipo serve apenas para reduzir a rica complexidade que envolve essas situações. 
Como veremos mais adiante a cachaça era uma bebida comumente consumida 
internamente, tanto no cotidiano do labor, quanto nos momentos de lazer. O 
que estou analisando aqui tem como objetivo muito mais desmontar linhas 
interpretativas que encarnam vínculos estreitos, de vizinhança e de parentesco 
como sendo perpassados, especificamente, por ligações harmoniosas e contínuas 
dissociadas de tensões, de alianças e negociações entre os membros ou grupos 
de uma dada comunidade.

Buscando contrapor essas linhas interpretativas é que concordo com 
o filósofo Deleuze (1988), que reiterou que muitas contradições emergem na 
prática e política do regime de poder, uma vez que longe de estar sedimentado 
entre aqueles que tudo podem e aqueles que tudo obedecem, distancia os dois 
polos ao invés de aventar o que se passa nas negociações estabelecidas entre 
ambos os campos. Nas palavras do autor,

Analisando as cartas régias de aprisionamento, Foucault 
mostrará que “o despotismo do rei” não vai de alto a baixo 
como um poder transcendental, mas é solicitado pelos 
mais humildes, pais, vizinhos, colegas que querem que se 
prenda um ínfimo incitador de desordens e usam o monarca 
absoluto como um “serviço” público imanente, capaz de 
regular conflitos familiares, conjugais, de vizinhança ou 
profissão. [...] E, que, longe de se exercer numa esfera geral 
ou apropriada, a relação de poder se insere em todo o lugar 
onde existem singularidades, ainda que minúsculas, relações 
de força [...]. (DELEUZE, 1988, p. 38).

O crime cometido não foi averiguado, exclusivamente, porque o 
proprietário agregava essência tão forte sobre si, que a mesma ressoava sobre 
os demais de maneira natural, quase que como a sombra que marca a todos 
perante a ausência da sua luz, emanada apenas das suas atitudes e autoridade. 
Como se de um lado existisse a escuridão e, portanto, a subordinação, e de 
outro, iluminação. Ou seja, o poder fixado num corpo, perante suas ações, suas 
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ordens e a legitimidade em torno de tudo isso que o move. A curiosidade em 
saber o destino do camarada José Claro era de interesse de todos os moradores 
envolvidos, o que não se deve perder de vista.

Por outro lado, seria muito cômodo ignorar essas narrativas e me focar 
naquelas já conhecidas e facilmente analisáveis, uma vez que teria com quem 
dialogar e claro, fazer comparações que proporcionassem enxergar proximidades 
ou afastamentos com o contexto discutido, no que tange ao recorte temporal e 
espacial trabalhado nesta obra. Ao invés de partir dessas posturas condicionantes, 
dessas situações e condições culturais já pensadas, problematizadas e devidamente 
refletidas, me arrisquei em canalizar esta investigação também para aqueles dados 
importantes da pesquisa que não se encaixam no quadro ou esquema teórico 
e metodológico do exercício de reflexão já consolidados, o que o historiador 
Michael de Certeau muito bem definiu como desvio. Em outras palavras, 
aqueles materiais excluídos das análises, mas que são capazes de montar novo 
status científico, ao serem incorporados ao trabalho acadêmico e, minimante, 
problematizados e explorados. É isso o que tento fazer.

2.2 II. Fragmento

O próximo episódio, apesar de ser proveniente de um ato ilegal, não 
se configura como cenário trágico o suficiente para levar a vida de alguém. 
Tampouco assinala o desfecho da ação de um grupo de rapazes que se unem 
para investigar e prender um dos seus, sob o comando de algum proprietário 
local, que apontava nesse conjunto de atitudes todo um pacto social não 
explícito. Minha intenção, aqui, é ampliar, expandir, dilatar um universo 
múltiplo como o Pantanal, para além das grandes propriedades rurais. Neste 
caso, trata-se de um acontecimento ocorrido numa propriedade de porte médio, 
cujos personagens também estarão travestidos de outras características diferentes 
daquelas encontradas no episódio anterior. Aliás, esses atores têm peculiaridades 
bem interessantes: parte das testemunhas não será mencionada em meio as suas 
funções locais, mas levando em conta o grau de parentesco com o acusado. 
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Entre homens e mulheres – das jovens até as de idades mais avançadas –, uma 
agressão é narrada vazando o cotidiano local. Se no episódio anterior viu-se uma 
situação interpelada por mandos e cumprimentos de ordem que evidenciam 
certo paternalismo em meio à diluição das relações de força, neste será exibido 
o caso corriqueiro em que os laços comunitários estarão presentes, como pano 
de fundo, mostrando outro lado da vivência diária interna.

O que se procura mostrar aqui é que, para além dos sistemas de contenção 
e ordenamento que mantinham a moralidade local, há outras formas dos 
moradores agenciarem seus laços estreitos e estabelecerem vínculos, distintas das 
que foram abrangidas antes. Essas outras formas serão agora discutidas, indicando 
o quanto as situações que evidenciam a hierarquia social são mais complexas 
do que se possa imaginar, acionando a formação dos vínculos familiares.

***

Embora o sol batesse forte nas costas, o dia era ideal para pescar. No 
período de baixa da água, o rio ficava mais calmo, sereno e a quantidade de 
peixes era um convite para apanhá-los aos montes. Para quem vivia dessa 
atividade, para quem encontrava em rios, lagoas, córregos, corixos e tantos 
outros espaços, a fartura alimentícia que matava a fome e, ao mesmo tempo, 
possibilitava encontrar alguma renda que mantivesse a família, o peixe se 
apresentava como um elemento fundamental para a sobrevivência e estava, nesse 
sentido, atrelado ao cotidiano. Foi assim que Anselmo Tolentino de Amorim, 
trinta e dois anos, lavrador, no dia dezessete de setembro de 1877, morador do 
distrito de Santo Antônio do Rio-Abaixo, se deslocou até a beira do rio Cuiabá, 
acompanhado de sua rede, e passou o dia por lá, com a intenção de garantir a 
refeição do almoço e, quem sabe, se a captura fosse além do esperado, levasse 
um pouco a alguns moradores mais próximos. (APMT, cx. 15, 1877, doc. n. 
931). Os resultados foram tão bons, que após retirar grande porção de peixe, 
se dirigiu à casa onde morava com sua mulher. Contudo, ainda no caminho 
desviou a rota para passar na casa de um compadre, com a intenção de tomar 
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alguns goles de cachaça... Após se satisfazer com “dois vinténs de aguardente”, 
rumou para a sua casa. (APMT, cx. 15, 1877, doc. n. 931).

O Pantanal se constitui também assim, moradias espalhadas em meio à 
floresta verdejante e, às vezes, tomadas pela água que aparenta deixar os espaços 
alagáveis incomunicáveis em certas épocas do ano. Todavia, pequenos fios que 
ligam uma residência a outra proporcionam trilhos que encurtavam a distância, 
familiarizados somente pelos pés daqueles que conhecem muito a floresta e 
vivem por essas bandas já há algum tempo, indicando, ainda, o quanto os 
contatos entre a vizinhança eram coisas corriqueiras a ponto de constituírem 
uma rede de trajetos que proporcionavam a seus moradores, visitas a qualquer 
hora do dia, sem aviso prévio, ao mesmo tempo, animadas por prosas, risadas e 
ajudas mútuas. Em resumo, essa familiaridade, esse estreitamento das relações 
“viria a calhar” na configuração das vivências locais perpassadas por situações 
desavisadas, quando a informalidade era um dos elementos que atravessava as 
relações estreitas entre os moradores da região.

Aliás, a simples possibilidade da tomada de decisão, operada por 
Anselmo, que decidiu passar na casa do compadre, merece um olhar mais 
detido, na medida em que deixa escapar componentes expressivos relativos 
à singularidade do universo estudado, cujo ritmo da vida cadencia outro 
andamento das notas cotidianas, embaladas muito mais pela frouxidão do 
que pela severidade das tarefas e dos contatos com os demais moradores que 
deveriam ser cumpridas, e depois repetidas à exaustão. Em outros termos, 
aventar a lógica do ato de planejar o dia e ao longo dele se predispor a mudar 
seus passos, perder-se na própria autonomia, denota bem o tom maleável que 
guiava os trajetos cotidianos do ator tratado. E, afinal, o que esse tipo de 
autonomia, que aparenta um detalhe não muito expressivo, significa?

Uma definição que pode ajudar a pensar essa autonomia das ações 
cotidianas talvez seja a de “tempo da natureza”. Isto porque essa noção, ao 
explorar aspectos do dia a dia, não deixa de articulá-las à moralidade em voga 
no corrente das relações entre os moradores de certas comunidades, fossem 
elas rurais ou não. Ao trazer à tona a definição de “tempo da natureza”, o 
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historiador inglês Eduard Palmer Thompson observou que em certas regiões ou 
localidades, os moradores, vivendo em comum, construíram saberes peculiares 
sobre os ambientes que os cercam, e que esses mesmos saberes, adquiridos 
e atualizados ao longo das gerações, se aportam na memória, no universo 
cultural oral, herdados a partir das experiências individuais e coletivas que 
as geram. Percebeu, de igual forma, que esse conjunto de informações ou 
conhecimentos se dá no âmbito doméstico e, simultaneamente, de maneira 
não formal. A operação desse tempo transborda componentes da lógica local, 
na medida em que reconsidera, por exemplo, que: primeiro, as tarefas não são 
sustentadas por obrigações rigidamente pré-determinadas e vigiadas e; segundo, 
as tarefas diárias e o lazer não são coisas separadas. “Trabalho” e “diversão” 
são duas coisas que caminham juntas, lado a lado, cuja produtividade ainda é 
de controle individual e, portanto, não são centralizadas na figura de qualquer 
patrão que imponha o controle do tempo e a operosidade que cada empregado 
deve desenvolver, minimizando as hierarquias e a própria rigidez das relações 
sociais. Ao ser munido dos meios de produção, além de todas as informações e 
técnicas necessárias às atividades diárias, o trabalhador consegue ter autonomia 
o suficiente para produzir o que achasse suficiente para a sua sobrevivência e 
as demais pessoas que dependiam dele, podendo diversificar, interromper, 
manusear as tarefas da maneira que melhor lhe aprouver42.

Foi dentro dessa racionalidade que Anselmo, após pescar a quantidade 
de peixes para o cardápio, se deu ao luxo de beber cachaça no meio do dia para, 
logo em seguida, ir ao encontro de sua companheira. Só não pensava que ao 
chegar em casa se depararia com uma situação nada agradável. 

42 Nas palavras do autor, o cumprimento das tarefas praticadas pelo “tempo da natureza” 
se inscreve em três instâncias. “Primeiro, há a interpretação de que é mais humanamente 
compreensível do que o trabalho no horário marcado. O camponês ou o trabalhador parece 
cuidar do que é uma necessidade. Segundo, na comunidade em que a orientação pelas tare-
fas é comum parecer haver pouca separação entre ‘trabalho’ e ‘vida’. As relações sociais e o 
trabalho são misturados – o dia de trabalho se prolonga ou se contrai segundo a tarefa – e 
não há nada grande senso de conflito entre o trabalho e ‘passar do dia’. Terceiro, aos homens 
acostumados com o trabalho marcado pelo relógio, essa atividade para com o trabalho parece 
perdulária e carente de urgência”. (THOMPSON, 1998, p. 269-270).
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***

Assim, minutos depois de sair da casa de seu compadre, Anselmo chegou 
à sua residência pelos fundos. Segundo seu depoimento, 

[...] viu ao chegar pela sala sua mulher, de ombro a ombro em 
conversa baixa com José Simão de Lara Pinto, aquele mesmo 
que roubara seu pudor quando virgem e solteira, que não 
pode suportar essa cena, confrontado com os precedentes 
expostos, e outrossim de fato que muito o impressionou 
de instar-lhe sua mulher para levá-la a passeio e para ouvir 
missa na Freguesia desde que aí chegara o dito Lara, vindo 
de Corumbá. (APMT, cx. 15, 1877, doc. n. 931).

Nesse pequeno excerto do processo-crime, é possível identificar 
comportamentos que expressam as práticas do sistema normativo ou regulador 
dos moradores da beira do rio Cuiabá, menos afortunados financeiramente. 
Como enfatizei, a informalidade era daqueles componentes que ecoavam de 
forma enfática tanto nas grandes propriedades rurais, como nas médias e 
pequenas propriedades. Se foi admissível visitar a casa de seu compadre, seria 
admissível também a sua mulher receber em sua casa um visitante que, para 
Anselmo, não fora nada bom? Qual a moralidade acionada para justificar 
tanto incômodo? Para tentar compreender se a informalidade nesses espaços 
variados se dava de forma similar, busquei alargar os aspectos relativos aos 
vínculos comunitários, pois desarticulá-los seria correr o risco de não discutir 
os elementos culturais estudados.

Tornou-se necessário, assim, recorrer à literatura que dá atenção especial 
aos diferentes trabalhadores dos universos agrários e que trouxe reflexões 
importantes para compreender essas ligações. Dentre elas, entendo que merecem 
destaque as ponderações da historiadora Hebe Mattos, tendo em vista que a 
mesma observou até que ponto as relações de proximidade desenvolvidas de 
forma vertical se diferenciavam ou se aproximavam daquelas que se davam de 
forma horizontal. Para a autora:
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Mesmo para o estabelecimento de laços de solidariedade 
vertical mais permanentes, a formação de uma família 
ou o pertencimento a uma já existente era uma pré-
condição, na medida em que as relações de solidariedade 
culturalmente sólidas e não simplesmente táticas eram em 
geral estabelecidas entre famílias e não entre indivíduos. 
(MATTOS, 2013, p. 75).

A mobilidade social e a obtenção de maiores níveis de autonomia de 
escravizados e homens livres, dentro das propriedades agrárias trabalhadas 
pela autora, adquiriam contornos particulares, em virtude ou não destes laços.

Se pensarmos bem a esse respeito, é possível perceber que, no caso 
anterior - processo-crime analisado -, a investigação foi acionada tendo como 
base as relações verticais. É permitido detectar, ainda, que os próprios envolvidos 
no cenário onde ocorreu o crime – homicídio – tiveram o desfecho marcado 
por famílias já formadas na região. Assim, a ordem de investigar a morte de 
um camarada, José Claro, dada pelo proprietário, Antônio Maia, envolvia 
como pré-requisito vínculos de confiança entre moradores fixados e conhecidos 
há algum tempo nos domínios que senhoreavam. Aliás, o apadrinhamento 
merece ser visto enquanto possibilidade concreta de inserir aqueles que não 
estavam envolvidos por laços consanguíneos como pertencentes a certos núcleos 
familiares43. Em se tratando da luta por poder e influência, centralizando o 
controle de toda a investigação ao seu redor, o proprietário representava uma 
espécie de figuração que, colocada em vigência, intencionava se firmar dentro 
da hierarquia social existente. 

A essa altura vale ressaltar, para ampliarmos tal reflexão, que os atos 
que enredam cenários figurativos, segundo Elias,

43 No Brasil essa prática é desenvolvida desde o período colonial, quando as relações de 
compadrio também eram recorridas como alianças entre as famílias menos afortunadas, ou 
destas famílias com o proprietário rural. Nesse sentido, “[...] é um dos espaços mais loquaz-
es que se pode citar na formação de laços de solidariedade. Trata-se, de fato, de um outro 
meio de se conquistar aparentados, instituindo um rito que sanciona formalmente uma 
aliança forjada anteriormente. O compadrio na sociedade luso-brasileira funcionou como 
um dos mecanismos de aparentar, constituindo alianças desejadas por ambas as partes, pais 
e padrinhos, e estendida a uma terceira parte, o batizado”. (ENGEMANN, 2008, p. 107).
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[...] constitui-se em uma formação social na qual os 
indivíduos singulares estão ligados uns aos outros por 
teias de interdependências, e cuja distribuição nessas teias 
supõe um equilíbrio das tensões, que são ao mesmo tempo 
antagônicas e equilibradas, conseqüentemente instáveis e 
móveis. (ELIAS, 1980, p. 145, grifo do autor).

Todavia, não deve escapar-nos o simples fato de que toda essa figuração 
tinha, como “pano de fundo”, redes sólidas de famílias que se representavam 
como pertencentes a uma dada localidade – Jatobá – articuladas as redes de 
reciprocidades – horizontais e verticais, como a fidelidade ao seu patrão –, e 
que envolvia segmentos sociais distintos – agregados, lavradores, camaradas 
e escravizados. Enfim, esta noção de pertencimento, que englobava laços de 
solidariedade e de fidelidade, por sua vez, não deve ser entendida como destituídas 
de relações de poder, já que ela agregava em torno de si um conjunto de leis 
morais e invisíveis, operando como mecanismo de conquista de barganha social 
e de capital político de reconhecimento perante a sociedade. Trafegando em mão 
dupla: “[...] tantos os padrinhos podiam beneficiar-se dos trabalhos, dos préstimos 
e da fidelidade dos afilhados, quanto estes esperavam contar com o cuidado, a 
proteção e o reconhecimento daqueles”. (Cf. BRUGGER, 2007, p. 325).

O ato ilegal que está sendo contado aqui também esboça fortes laços 
comunitários. Desse modo, dando continuidade à análise do processo criminal, 
podemos perceber que o local onde transcorreu o delito era palco de um conjunto 
de circunstâncias típicas da cultura rural e local. Refiro-me, principalmente, aos 
vínculos consanguíneos, pois na casa da sogra do réu, ao longo dessa situação 
de tensão, encontravam-se inúmeros parentes. Lá estava Theodora Gonçalvez 
de Magalhães, cunhada do réu, de vinte e quatro anos, solteira, (APMT, cx. 
15, 1877, doc. n. 931, p. 27-28), que no momento da agressão conversava com 
a sua prima Leopoldina, de vinte anos, também solteira. (APMT, cx. 15, 1877, 
doc. n. 931, p. 37). Havia ainda, Maria Gonçalvez Bom Despacho, setenta 
anos mais ou menos, que disse “[...] ser avó, por afinidade, do réu Anselmo 
Tolentino de Amorim”; (APMT, cx. 15, 1877, doc. n. 931, p. 35). José Pinto, 
vinte e sete anos, casado, que “[...] disse ser cunhado do réu Anselmo”; (APMT, 
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cx. 15, 1877, doc. n. 931, p. 36). Bento Dias de Oliveira, trinta e dois anos de 
idade, solteiro, que aguardava Custódio José Pinto “para mantear um capado” 
(APMT, cx. 15, 1877, doc. n. 931, p. 38) e Jacinto José de Lauro, quarenta e 
três anos, casado, que relatou “[...] que às onze horas mais ou menos do dia 
dezesseis, do corrente, ele testemunha estava na casa de seu vizinho Manoel 
Francisco, escrevendo uma nota para registro de nascimento de uma criança 
quando ouviu os gritos” (APMT, cx. 15, 1877, doc. n. 931, p. 39-40), no 
momento em que se dava o “delito”.

Nesse caso, é evidenciada a profusão de atividades e contatos locais 
entre vizinhos e famílias que culminam em laços de solidariedade horizontais. 
Sem a presença latente dos “grandes” da localidade, o cenário onde o delito 
ocorreu explicita uma gama de laços sólidos, calcados no princípio básico de 
sobrevivência coletiva. A pesca, o pequeno comércio de aguardente, a lida com 
a criação de animais domésticos (a exemplo, de Bento Dias que aguardava o 
réu para “mantear um capado”), o registro de nascimento que não um ato 
corriqueiro, descreve em sua maioria as operações do dia a dia, mostrando que, 
para além do trabalho informal, havia acima de tudo, ligações duradouras de 
amparo e reciprocidade. Em outras palavras, os vínculos de parentesco e de 
vizinhança se tornam uma marca fundamental para se compreender o sentido 
de comunidade entre os trabalhadores e os proprietários agrários, pois “[...] do 
ponto de vista do homem livre, a solidariedade vertical era, assim, herdada de 
relações horizontais anteriores, antes que escolhida”. (MATTOS, 2013, p. 77).

De forma paralela, os que não faziam parte desta noção de pertencimento 
eram indivíduos que não tinham a troca de experiência de ajuda mútua e, nesse 
sentido, eram lidos localmente como aqueles que não transitam em toda a textura 
de reciprocidade permanente e, também, seletiva, assentada na delimitação 
entre os de “fora” e os de “dentro”. A historiadora Hebe Mattos (2013) salientou 
que esses aspectos ficam mais bem explicitados, no contexto em que estudou, 
se for colocada na balança a maneira como os migrantes buscavam se inserir 
no sistema de ordenamento e hierarquia social, cujo emprego não garantia 
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por si só vínculos que os representassem como membros da localidade44. Para 
que essa condição fosse, de fato, alcançada, eram necessários outros tipos de 
contatos que ultrapassassem a simples acolhida a um potentado local reduzido, 
exclusivamente, à ideia de que os contratos fossem o suficiente para que essas 
relações se estabelecessem. Era necessário algo mais, que projetasse o além, 
onde os quesitos de autonomia e de estabilidade seriam praticados em meio a 
essas configurações correspondentes aos contatos estreitos, projetados em longo 
prazo, fundamentais para a organização social, a exemplo da própria circulação 
espacial com acesso à casa dos vizinhos.

Um autor, já devidamente mencionado, que nos ajuda a pensar as 
peculiaridades da configuração tratada, é o sociólogo Norbert Elias45 no tocante 
ao seu estudo sobre uma pequena comunidade urbana que toma como objeto. 
O pesquisador detectou que os quesitos acionados para mover legitimidade 
moral e local sobre quais os indivíduos eram “os de fora” e quais eram “os de 
dentro” ainda era permeado pelo peso de serem “mais antigos moradores” e/ou 
“mais recentes residentes” e, dentro dessa fronteira demarcava contato social 
estreito, respeitabilidade e controle social. 

Nessas circunstâncias, é permitido explicar o simples fato de a vítima 
ser mencionada como morador advindo de Corumbá, expressando o quanto 
Lara Pinto não estava mergulhado nas ligações de proximidade. Esse fato deixa 
transparecer, de igual forma, que estes vínculos estreitos eram referidos, também, 

44 Vários historiadores têm se debruçado sobre a importância das relações de compadrio em 
contextos temporais diversos, incluindo o universo dos escravizados na formação de famílias 
a importância destas para os laços mais duradouros. A historiadora Cacilda Machado ob-
servou que foi através do batismo que os cativos multiplicaram os laços de parentesco seja 
dentro ou fora do mundo das senzalas senhoriais. Outros autores (as) como Robert Slenes 
Hebe Mattos também dialogam entre si e traçam observações semelhantes. (Cf. SLENES, 
2011; MATTOS, 2013).

45 A ideia de serem “os de dentro” ou “os de fora” traça comunicação com as discussões elab-
oradas pelo sociólogo Norbert Elias no tocante a seu estudo sobre uma pequena comunidade 
urbana que toma como objeto de estudo. Na configuração trabalhada, o pesquisador detec-
tou que “os de fora” e “os de dentro” ainda era permeado pela ideia de serem “mais antigos 
moradores” e/ou “mais recentes residentes” e, dentro dessa fronteira que demarcava contato 
social estreito, respeitabilidade e controle social. (Cf. ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 20).
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para dar legitimidade à fala. As testemunhas e o próprio acusado encontram 
guarida em suas expressões orais porque estão garantidos por ligações de 
confiança. No caso, Lara Pinto, além de ser qualificado como um morador de 
“fora”, ainda é apresentado como um morador a quem se deve questionar por 
que não compartilha de igual maneira com os princípios morais ou familiares. 
O lado exterior, o “outro”, atua como intruso que quebra o formato habitual 
das experiências trocadas. O pudor da virgindade da esposa do acusado, que 
foi roubado pelo mesmo vizinho (aquele que batera em sua porta enquanto se 
ocupava com suas tarefas rotineiras), traduz esses aspectos, ainda mais quando o 
acusado menciona em seu depoimento a intenção de levar a mulher à missa que 
iria ser celebrada nas proximidades. Lara é construído nessa narrativa mediante 
a imagem pejorativa que potencializa o tom duvidoso ao olhar que lhe deve 
ser lançado, na tentativa de minar a sua posição de vítima e, ao mesmo tempo 
busca transferir ao infrator componente que o coloca como membro íntegro 
da comunidade, religioso e que desempenha suas funções cotidianamente.

2.3 III Fragmento

Após uma longa viagem, foi permitido reunir os integrantes que fariam 
parte da Comissão Telegráfica, contendo mais de cem pessoas. Embora as 
primeiras chuvas começassem a cair, suavizando o calor abafado que pesava 
o ar pantaneiro, ainda assim, se viessem em grande quantidade, não teria 
outra saída a não ser diminuir o ritmo do trabalho, que mal havia se iniciado. 
Em plena região do São Lourenço, no mês de setembro, como todos os anos, 
a terra se preparava para receber a água que se acomodaria nas áreas mais 
baixas. Junto às chuvas viriam os demais insetos e animais peçonhentos que 
apoderavam as paisagens, especialmente, as que eram compostas por lamas. 
Quem não conhecia a mata corria, então, sérios riscos de ser vitimado pelos 
perigos da flora e da fauna local. Por isso, qualquer atividade que viesse a ser 
desenvolvida por aquelas áreas alcançaria resultado profícuo se fosse executada 
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antes dos alagamentos periódicos, ou por pessoas que sabiam muito bem como 
circular por ali46.

Nesse sentido, Cândido Mariano da Silva Rondon tinha plena consciência 
da fastidiosa tarefa que o aguardava para satisfazer os interesses do Governo, 
que ao cogitar restabelecer a Comissão Cuiabá-Corumbá – fronteira da Bolívia 
e do Paraguai – transpôs em suas mãos a função de tocar adiante a construção 
das Linhas Telegráficas no Estado de Mato Grosso, que levaria nada mais, nada 
menos, do que seis anos para ser, efetivamente, concretizada. A sua experiência 
como ajudante do Tenente Cel. Antônio Ernesto Carneiro, nos anos de 1890, 
nas Linhas que ligavam Goiás a Mato Grosso (mais especificamente, à margem 
esquerda do Araguaia), o rendera bons frutos, dado que agora a posição que 
ocupava na Comissão era a de Comandante. Isso lhe garantia a decisão de 
escolher “a dedo” os funcionários da alta patente que o acompanharia, além 
de contar com um número considerável de homens que entraria com a força 
de suas mãos. (VIVEIROS, 1958, p. 121).

Não era fácil organizar a prestação de serviços de tamanho porte. Cheio 
de idas e vindas, ou seja, de planos não cumpridos, de viagens não terminadas, de 
construções não finalizadas, que faziam com que a elaboração dessas edificações 
viesse carregada de riscos e, consequentemente, fosse capital mal investido. 
Fato este que desestimulava qualquer investimento financeiro e político nesses 
ambientes. A própria empresa, Direção Geral de Engenharia, responsável pela 
construção telegráfica a qual Rondon estava encabeçando, era um bom exemplo 
desses aspectos. Além de esboçar dificuldades financeiras, guardava o gosto 
amargo das infrutíferas tentativas de levar a cabo, nos anos anteriores, o plano 
de ligar por telégrafo Corumbá a Cuiabá47. (RONDON, 1906).

46 Relatório apresentado à Diretoria Geral dos Telégrafos e à Divisão de Engenharia do Departa-
mento da Guerra pelo Tenente Coronel Candido Mariano da S. Rondon. (RONDON, 1906).

47 “No começo de 1889, com a retirada das forças e do General Deodoro para o Rio, foram 
os trabalhos todos suspensos e abandonados, perdendo-se assim todo o material empregado 
na linha telefônica de Coimbra e a esperança de uma ligação telegráfica entre a Capital e a 
principal cidade de Mato Grosso”. (RONDON, 1906, p. 15-16).
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Para assumir seu novo papel, Rondon foi desligado da Intendência de 
Guerra no dia 16 de julho de 1900, “[...] com as cordiais e lisonjeiras expressões 
do Intendente”, e dois dias depois estava à inteira disposição da corporação 
de engenharia acima mencionada, a fim de seguir para o Estado de Mato 
Grosso. O futuro Marechal partiu no dia 21 de julho via Araguari, “[...] com 
o intuito de receber as 50 praças [...] comandadas por um alferes de cavalaria” 
que se apresentou “por ordem do General Argolo, então Ministro da Guerra”. 
Aquele “[...] seria o 1º núcleo da força que havia de constituir o contingente de 
sapadores [...], a partir da estação telegráfica de São Lourenço”, (VIVEIROS, 
1958, p. 122), a única construída até o momento pelo Major Bento Manoel 
Ribeiro Carneiro. No dia 27, já em Araguari recebera a tropa de animais. Dali 
em diante, seguiu sua viagem a cavalo, atravessando Paranaíba no dia 29 de 
julho, atingindo Morrinhos no dia 2 de agosto e três dias depois pousando 
na Vila do Alemão. Em 8 de agosto, já em Goiás, Rondon se apresentou ao 
comandante da guarnição e à Delegacia, tomando as medidas cabíveis às 
questões financeiras necessárias para a marcha ao São Lourenço. (VIVEIROS, 
1958, p. 123-124). Nessa mesma data, ocorrera a separação dos membros da 
Comissão, dado que o Alferes da 9° cavalaria conduziu os praças ao lugar onde 
acampariam, denominado Brejo, e Rondon iria encontrá-los acompanhados de 
outros funcionários, que também fariam parte dos trabalhos, dois dias depois. 
Segundo Rondon, o lugar que serviu de estadia temporária estava em ordem 
quando chegou. O único motivo de incômodo se deu ao garrafão de parati que 
descartou, cabendo anunciar a proibição terminante do comércio daquela bebida, 
uma vez que sabia muito bem dos efeitos que causaria entre os trabalhadores 
se fosse usada em grandes dosagens e de maneira descontrolada. Nesse caso o 
correto mesmo seria cortar “o mal pela raiz” a evitar futuras desavenças. 

O que se pode resumir do mês de agosto, daquele ano de 1900, para 
Rondon é que esses trinta dias foram fundamentais para finalizar os preparativos 
que viabilizariam a construção telegráfica. Em Goiás tratou de providenciar 
os víveres e tropas de animais e encontrar com os cinquenta praças e outros 
funcionários, trocar de cavalo, e dirigir-se ao ponto inicial dos trabalhos. Ao 
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todo, sua viagem do Rio de Janeiro à região interiorana de São Lourenço, em 
Mato Grosso, durou um pouco mais de um mês.

Ainda no caminho a São Lourenço (no lugar denominado Serradinho), 
antes mesmo de ser erguido o acampamento, Rondon praticou algo bastante 
comum, apesar de não moralmente aconselhável. Deu ordem a seus funcionários 
que redistribuíssem a bebida alcoólica de nome parati, repartiu, entre os praças, 
gêneros para três dias e permitiu a profusão de uma festa, que de igual forma 
teve a mesma durabilidade. (VIVEIROS, 1958). Ato este, que intencionava 
diminuir o cansaço do seu pessoal após dias de marchas forçadas, acalentando 
aquelas almas que não tinham a mínima ideia de que a exploração de suas 
ocupações estava apenas começando. Viessem as chuvas, as lamas, o sol, os 
mosquitos, as doenças, o cansaço, a fome, a morte, nada serviria para irromper 
aqueles serviços. Não obstante, esta seria a primeira, dentre outras dezenas de 
Comissões, que o futuro Marechal comandaria e marcaria para sempre sua 
trajetória na história do país. 

De todo modo, parte dos integrantes da Comissão viera não apenas 
de Goiás, mas também de Cuiabá. Tanto é que os 15 praças do 8° Batalhão 
da Infantaria da capital de Mato Grosso, guiados pelas orientações do alferes 
Cândido Cardoso e Manuel Ribeiro da Fonseca, já se encontravam no lugar 
escolhido por Rondon, nas margens do rio São Lourenço, no escopo de iniciar 
e, finalmente, concluir o ordenado de trabalho que os esperava. Naquele dia, 
31 de agosto, Rondon tratou de providenciar a chegada do Capitão Aguiar, 

que [...] havia conduzido o material pelas águas navegáveis” 
chegando à localidade depois do mesmo. Tudo em ordem, 
finalmente, a circunstância era propícia para a largada das 
obras propriamente dita, “após a penosa marcha de 798 
quilômetros, em 26 dias. (VIVEIROS, 1958, p. 125).

Foi em meio a todo esse percurso que a Comissão avançou mata adentro 
sob o desígnio de levar a “palavra” nas regiões mais “incomunicáveis” do Brasil. 
Nesse avanço nunca esteve sozinha, ela arrastou consigo uma leva de pessoas e 
com elas a força bruta de seus braços. Sujeitos que mal se conheciam e que de 
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repente se viam obrigados a dividir o mesmo acampamento, as mesmas refeições, 
as mesmas ordens, os mesmos trabalhos, os mesmos cansaços do dia. É por isso 
que essas situações são figuradas em nossas imaginações mais comuns enquanto 
universo masculino, onde as tarefas itinerantes exigidas conseguiam encontrar 
guarida no campo representável, dos documentos oficiais, mediante, sobretudo, 
a alusão de um corpo de homens enfiados no “miolo” do país. Contudo, vale 
reiterar que além destes, a Comissão permitiu também a presença de mulheres. 
À bem da verdade, o comparecimento dessas pessoas, mesmo que não sendo 
programado, tivera bons desdobramentos. Vejam bem, “[...] as mulheres dos 
soldados que haviam preferido arrostar as 130 léguas que separam Goiás de 
Cuiabá a ficar, por tempo indeterminado, separada de seus maridos, longe de 
pesarem à Comissão, foram útil elemento, facilitando a alimentação dos praças 
na dura travessia no extenso ‘sertão’ de Leste”. Haja vista que “[...] eram elas 
quem preparavam as matulas, com gêneros fornecidos pela Comissão e que, com 
sua presença, corriam para manter a alta moral e a disciplina do contingente”. 
(VIVEIROS, 1958, p. 124). Pouquíssimas vezes referenciadas nos escritos 
dessas excursões, suas aparições são rápidas, sem dados detalhados, ou mesmo 
nomes, idades ou qualquer outro tipo de vestígios, brotando apenas como a 
penumbra dos “soldados da pátria” que caminharam e trabalharam na imensidão 
do território de Mato Grosso, de formas forçadas ou não, recrutados ou não, 
pagos ou não. Já em relação à massa de trabalhadores e segundo pesquisas 
realizadas, é permitido notar que, entre os homens, as idades variavam entre 
19 a 60 anos, aproximadamente. A cooptação destes laboriosos “da Nação” 
provinha de diversos estados: “desde os presidiários, ociosos e baderneiros 
das grandes cidades e até presos políticos deportados”, lembrando ainda que, 
“Muitos eram pegos a sua revelia em Cuiabá e outras cidades mato-grossenses 
por onde a linha passava, constituindo uma categoria de trabalhadores chamada 
nos relatórios de ‘regionais’ que iam sendo incorporados”. (MACIEL, 1998, 
p. 131). Sem grandeza estabelecida e reconhecida de nascimento, da fortuna, 
do heroísmo, foram literalmente jogados nas tarefas mais desqualificadas da 
Comissão, lhes negando a existência junto aos heróis instituídos, destinados à 
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insignificância com que eram tratados, uma vez que não lhes deixaram falar 
e sim falaram por eles, conforme suas conveniências pessoais. Alguns destes 
eram contratados temporariamente, conforme a necessidade dos afazeres e a 
insuficiência de braços, outros compunham o trajeto das viagens e suas tarefas 
do começo ao fim, estando ou não na presença de suas mulheres. (MACIEL, 
1998; LASMAR, 2002; MACHADO, 1994). 

Ao organizar o dia a dia era imprescindível saber, muito bem, de que 
maneira distribuir as funções de toda aquela gente sobre os lugares que lhes 
servia apenas de passagem. Para tanto, Rondon prezou por manter hierarquias 
bem fechadas, herdadas das expedições telegráficas anteriores. No topo 
desta pirâmide, era incorporada à Comissão de profissionais qualificados, 
disponibilizados pela Repartição Geral de Telégrafos. Conforme a ordem dos 
nomes e posições oferecidas pelo militar, na “Lista de Empregados”, é possível 
dimensionar minimamente a classificação operada internamente, pois assim 
eram sequenciados: 

Hugo Figueiró, inspetor de segunda classe em comissão, 
fotógrafo; Salatiel Cândido de Moraes e Castro, inspetor 
de terceira classe; Deoclides dos Santo Pinto, telegrafista 
de terceira classe; Patrício Esteves, praticante diplomado 
de telegrafia, guarda de primeira classe; um contingente 
de cem praças, sendo 50 do 20° Batalhão da Infantaria. 
(MACIEL, 1998, p. 131). 

Um elemento interessante a se observar diz respeito aos nomes dignos 
de serem aludidos, os oficiais e seus cargos, enquanto o referimento aos praças é 
comprimido a um simples número. É nesse bojo, que mais adiante entenderemos 
então os ensejos que levam ao apagamento talhante desses homens, que apesar 
de contribuírem com tarefas maçantes, deixaram marcas somente no resultado 
de suas experiências, as Linhas, porque suas memórias foram de fato suprimidas 
às cifras quantitativas, ou terminologias generalizantes, quais sejam, “turmas”, 
“soldados da pátria”, “pessoal”, “regionais”, “bandos”, etc.
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Outra lista, contida nos relatórios de viagem condizia a dos materiais48, 
composta por itens dos instrumentos telegráficos49, de desenho50 e fotográfico, 
sem contar as “ferramentas de mato51”. No conjunto desse aparato, havia objetos 
pesados e essenciais, como arames, e outros delicados, a exemplo daqueles 
utilizados para fazer as imagens. Carregar e cuidar de tudo isso era um tanto 
quanto complicado, especialmente, se for levado em consideração os animais 
de carga, os alimentos e as vestimentas, os remédios e os brindes que evitariam 
contatos hostis com os indígenas. Nesse sentido, perder qualquer artigo desses, no 
meio do caminho, expressava prejuízos incalculáveis. Isso quando o comandante 
não se deslocava até algum posto, cidade ou propriedade, na incumbência de 
encaminhar pedidos necessários para dar continuidade àquelas expedições, 
junto aos órgãos governamentais responsáveis. Depois, outro dispêndio era feito 
para pegar o capital solicitado ou os itens solicitados no lugar acordado. Por 
outro lado, nem tudo que era utilizado para a edificação das Linhas provinha 
de fora, muitos recursos, fossem empregados para a sobrevivência humana, ou 
para adensar os instrumentos de trabalhos, provinha dali, da floresta. A madeira 
retirada da mata e o gado, adquirido nas propriedades por onde passavam, além 
das frutas, raízes, ervas e mel são exemplos disso.

Assim, apesar de jovem, 35 anos, o nome de Cândido Rondon não fora 
escolhido do nada para dar continuidade à construção telegráfica. Conhecedor da 
paisagem, familiarizado com os nativos e, guardadas as devidas proporções sobre 
a sua experiência na área, a sua reputação indicava a tendência em protagonizar 
a criação de mecanismos políticos que iriam ao encontro dos propósitos das 
conquistas territoriais que o Estado buscava obter. Especialmente, porque 

48 “880 rodas de arames de ferro galvanizado de 5 milímetros (264 quilometros)/3.200 iso-
ladores Capanema n° 1/3.500 braços de ferro Siemens n° 1, com os respectivos parafusos”. 
(RONDON, 1906, p. 17).

49 “2 Trânsitos de Gurley, 2 Sextantes, 1 Taqueômetro, 2 Níveis de Gurley, 1 Nível de Stampfer, 
1 Teodolito astronômico de Brunes, 1 Micrômetro de Lugeol, 5 Cronômetros e relógios, 1 
Barômetro de Fortin, 2 Aneróides, 2 Bússolas de Algibeira,3 Podômetros”. (Ibid., p. 17-18).

50 “2 Aparelhos telegráficos de relais polarizado, 2 Baterias respectivas”. (Ibid., p. 17).
51 “Somado a todo esse material, a comissão levou 100 barracas para as duas praças, dez para 

cada praças e doze para oficiais”. (Ibid., p. 18).
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se tratava de lhe dar com espaços naturais que, apesar de encher os olhos de 
empresários e investidores estrangeiros e nacionais, estavam longe de ter uma 
leva de personagens que disputassem entre si atuações no cenário central: as 
terras do interior do Brasil. É por isso, que entre tantas narrativas que envolvem 
Rondon, assinalando quase sempre a importância de suas iniciativas no meio 
do “sertão bruto” a ser lapidado pelo povoamento e pela presença do Estado, 
além do que era considerado como necessário para a “pacificação” indígena, 
marca a inscrição de um corpo construído nos documentos históricos por uma 
encruzilhada de peregrinações, adjetivada em inúmeras instâncias. Aliás, se a 
pretensão é criar qualquer personagem em tom heroico, basta caracterizá-lo 
em todos os seus pormenores, com terminologias que faça o leitor imaginar de 
quem se fala, traçando uma espécie de cartografia de suas ações. 

A magnitude e volume das representações montadas em torno da figura 
de Cândido Mariano Rondon não foram poucas, este fora descrito enquanto 
homem que levou meios de comunicações às regiões interioranas de Goiás, 
Mato Grosso e Amazonas, se tornando um grande líder das expedições do 
oeste do país. Nos escritos, era esboçado como intelectual completo, formado 
em Engenharia Militar e Bacharel em Ciências Naturais, Física e Matemática 
no Rio de Janeiro. Fundador do Serviço de Proteção ao índio foi assimilado ao 
precursor fronteiriço que, nascido em áreas pantaneiras (mais especificamente 
na localidade de Mimoso, na sesmaria denominada Morro Redondo) ganhou 
o Brasil pela sua ousadia e coragem. Em outras palavras, a memória inventada 
de Cândido Mariano da Silva Rondon o apresenta como um desbravador que 
conseguia circular no universo intelectual, intermediar interesses políticos, 
disciplinar corpos “incivilizados” sobre a ótica positivista, desenvolver contatos 
e negociações com grupos indígenas e liderar contingentes inteiros de militares 
e trabalhadores na mata por anos, se preciso fosse. (Cf. DOMINGUES, 
2010; MACIEL, 1999).

Tendo isso em vista, o material histórico aqui selecionado para abranger 
essa fração do cotidiano na região pantaneira não escapa em elucidar a figura 
de Rondon em meio a seus feitos. Contudo, ao invés de resumi-lo a isso, se 
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pretende mostrar que as encruzilhadas que os constituíam também eram 
compostas por outras perambulações, romarias forçadas de uma guerra muito 
bem localizada, travada contra a floresta e suas imprevisibilidades, contra os 
grupos indígenas, hostis ou não, além da massa de indivíduos expostos aos 
trabalhos compulsórios e extremamente violentos. Estas pessoas desprotegidas 
pela lei e desamparadas pelo sistema econômico seriam incluídas (pelo menos 
discursivamente), na sociedade mato-grossense, apenas por meio das tarefas 
mais árduas e desqualificadas, onde o risco de suas vidas serem solapadas pela 
sobrecarga das atribuições diárias tinha um propósito maior: a ocupação, o 
controle e a defesa das regiões fronteiriças sob a égide expansionista da malha 
telegráfica. Este era o motor que nutria e justificava todos os aspectos negativos 
dessas viagens, silenciados, ou superficialmente tratados nos relatórios e demais 
documentos emitidos a partir das Comissões. 

Nesse âmbito, acredito ser pertinente salientar os motivos que me 
levaram a escolher esta viagem entre tantas outras situações que convinham, 
enquanto peças de um quebra-cabeça de um processo de formação agrária, 
cuja imagem montada condissesse à extensa área alagável, me aportando, 
sobretudo, em duas tipologias documentais, (RONDON, 1906; VIVEIROS, 
1958) um relatório de viagem da Comissão, escrito por Cândido Rondon 
e, sua biografia, pois sem dúvida, qualquer tipo de viagem, como a própria 
terminologia sugere, está relacionada a movimentos, deslocamentos, transições. 
Ou seja, de que forma me seria permitido captar as práticas do dia a dia da 
população local tendo suporte em notícias sobre regiões que, por parte de seus 
autores, lhes servem apenas de passagem? Eis a contradição e, por que não, 
a magia do material tratado. Ela se constitui de notícias que relatam pessoas 
que não residem no Pantanal, e concomitantemente a isso, imprime lógicas 
e comportamentos que evidenciam o território aqui estudado, ou melhor, os 
pantanais, já que a pluralidade de ações e sentidos inferidos sobre lugares são 
expressos sem grandes rodeios. Outros componentes diferenciais e incoerentes se 
esboçam na própria natureza das informações, porque embora estas transbordem 
elementos que exalam retóricas de dominação, afinal de contas descrever as 
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estadias feitas durante a construção da Linha Telegráfica de Mato Grosso é 
também narrar um conjunto de corpos que não gostariam de estar ali, mas, 
embrenhados numa terra e tendo que lidar com tudo que havia em cima dela. 
Viam-se, necessariamente, obrigados a praticar atividades que também não 
lhes eram comuns, iluminando princípios de que a regularidade e severidade 
encontravam-se diluídas em diversos contextos, adquirindo formatos bem 
peculiares. Em outras palavras, sinaliza que o cotidiano preenchido por ações 
repetitivas e pesadas não se instalava como ordenação espacial e moral apenas 
das usinas de açúcar, alojava-se de igual forma nessas caminhadas programadas 
e, feitas a longo prazo, caso seus integrantes resistissem às intempéries tensas 
a qual estavam expostos. Por outro lado, ilumina suas falhas, seus insucessos, 
a exemplo da colônia indígena dos Coroados, que foi um projeto político 
literalmente fracassado. Por último, gostaria de apresentar o ensejo que mais 
pesou para explorar essa Comissão, combinado ao fato de estar recheada de 
subterfúgios, ela transcorreu exatamente numa localização de grande interesse: 
as margens do rio São Lourenço, haja vista que ao longo de todos os enredos 
aqui montados, a maioria deles se processou as margens do rio Cuiabá, cuja 
disponibilidade de documentos foi edificada de maneira expressiva. O resultado 
é a desigualdade de dados relativa à região pesquisada, tal qual a desigualdade 
dos grupos que foram alvos de qualquer tipo de registro. Os próprios Bororos, 
imensamente descritos em seus atos rebeldes, ou nas colônias indígenas, terão 
pouca menção em momentos que fujam desses espetáculos. Enfim, deter nessa 
viagem da construção telegráfica é ser capaz de ativar situações pouco vistas no 
conjunto documental manuseado nesta obra. Então voltemos a ela.

No dia seguinte, embora alguns ainda estivessem indispostos pelas 
agitadas noites anteriores, Rondon não deixou de reunir o pessoal para realizar 
os trabalhos preliminares indispensáveis ao início da construção propriamente 
dita, na região do São Lourenço: “[...] foram feitas faxinas nos arredores da 
estação, no quintal da casa, sendo dado começo, à restauração desta, que estava 
quase inutilizada, pelo abandono em que ficou desde 1897, momento em que 
a fecharam”. (RONDON, 1906, p. 21). Sob a terra, que calçava os pés dos 
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membros da Comissão, encontravam exprimidas tantas outras memórias de 
ações diversas, pois aquele espaço que abrigou o acampamento era a antiga 
colônia militar Thereza Christina. A grande questão é: o que aconteceu com 
essa colônia indígena? Afinal, esta mesma colônia, num âmbito de conquista 
territorial, está inserida na mesma configuração da construção telegráfica ou 
estão dissociadas uma da outra? 

***

É bem-sabido, nos dias atuais, que esta colônia, tais quais as outras, deve 
ser compreendida como um dos marcos simbólico das iniciativas governamentais 
peculiares ao processo de expansão e controle territorial em regiões fronteiriças, 
arrolados na segunda metade do século XIX. Para ser mais exata, seu sentido 
simbólico estava correlacionado ao intuito de “aldear” para “pacificar” grupos 
indígenas ainda não incluídos na sociedade civil. Não era por mero despropósito 
que as duas colônias implementadas na região pantaneira tiveram na escolha 
do nome associação a figuras políticas renomadas do país, ilustrando bem a 
memória que se buscava criar: Thereza Christina, nome da Imperatriz, localizada 
nas proximidades do rio Prata e; Isabel, em homenagem à princesa do Império, 
edificada próxima a foz do Piquiri (Ambas afluentes do rio São Lourenço).

Naquela altura, a despeito das intenções e dos esforços oriundos, seja dos 
proprietários rurais, seja dos setores políticos, tomavam novos encaminhamentos 
em relação às questões indígenas. Ao invés de matá-los ou escravizá-los, como 
faziam as bandeiras, no objetivo de acabar de uma vez por todas com as dores de 
cabeça que os silvícolas causavam, tornava-se mais interessante e eficaz utilizar 
a sua mão de obra e expropriá-los das terras, anunciadas discursivamente como 
improdutivas, custasse o que custasse. Assim, “aldear”, na prática, significava 
colocar o maior número de “inúteis selvagens” que conseguisse em uma única 
área e não deixá-los soltos nas florestas, onde poderiam retirar da flora e da 
fauna tudo que fosse necessário para si, sua família, seu bando, realizando suas 
andanças coletivas com pés sob o chão e pele exposta à tinta vermelha e demais 
desenhos e apetrechos também apanhados da natureza. Aquele bioma que tanto 
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conheciam já não era mais seu, ali não cabia espaço para os indígenas e seu 
cotidiano cultural. Se o quisessem de volta deveriam se submeter à tentativa da 
instalação da nova ordem das coisas. Por isso, juntá-los num lugar, exprimindo-
os territorialmente, supriria a sua presunção em externalizar as diferenças 
evanescentes em grande medida do nomadismo. As suas diferenças, ou melhor, 
qualquer tipo de diferença, conforme nos lembraram as reflexões deleuzianas 
(Cf. DELEUZE, 1993), nunca está livre. Pelo contrário, devem ser discutidas 
como uma das instâncias que mais violências sofreram e, ainda sofrerão, para 
poder ser mantida nos limites do campo representável, predispostas no âmbito 
da identidade dominante.

Na tentativa pura e simples de se sobrepor aos delírios vibrantes da 
autonomia destes indígenas Coroados, eminente dos vultos sombrios de suas 
dessemelhanças, restava ao Estado, dentro de certa perspicácia microscópica, 
identificar para esgarçar todos os pontos fracos daquela comunidade menor que 
se opunha às máquinas do poder. Para isso, utilizava como aparato, ações que 
visassem encontrar estas falhas do seu próprio regime de poder, neutralizá-las 
no intuito de que esse mal não se alastrasse, para depois desarmar qualquer 
cálculo de eficácia que as desafiassem, quebrando-as em pequenos pedaços até 
serem eliminados e varridos de uma vez por todas. Desse modo, a partir de 
1880 seria dada a partida à “pacificação” do Bororo em duas frentes: a primeira 
se refere ao comando leigo dos militares, a numa segunda fase a tutela seria 
destinada aos padres salesianos. (Cf. SOUZA, 2010).

O resultado desse propósito se manifesta em vários reajustes nos padrões 
de comportamentos, que os órgãos responsáveis buscavam universalizar mediante 
estes nativos incontroláveis. Estava na tentativa de acoplar o máximo de 
informações precisas sobre os grupos que intencionavam dominar, para concluir 
o processo de domesticação sem grandes enigmas; na apreensão da língua local 
ou pelo menos para ter a sua disposição intérpretes que pudessem intermediar 
a comunicação; na distribuição de presentes ou brindes a atrair e seduzir os 
ditos inimigos. A importância em se atentar a cada detalhe poderia render 
ao Estado a tessitura muito bem alçada do construto de ocupações espaciais 
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pretendidas. Para que isso fique mais bem compreendido segue um relato que 
confia detalhes da importância dessas relações:

Vejamos: [...] A expedição que alem de brindes para os 
selvagens levava como medianeiras seis índias e um índio 
daquella tribu, que há tempos tinhão sido aprisioadas e 
vivião entre nós já affeitas aos costumes da vida civilisada, 
teve o melhor êxito, e conseguiu trazer consigo 28 individuos 
daquella tribu selvagem, entre homens, mulheres e creanças, 
os quaes vierão espontaneamente, e desde 16 do mez 
passado se achão alojados nesta capital, onde tem sido bem 
acolhidos. Espero occasião opportuna de fazel-os voltar a 
seu aldeamento para trasmittir aos visinhos a notícia do 
acolhimento que tiverão entre nós, e estabelecer deste modo 
relações, trato e amisade com toda a tribu. Não dispondo 
immediatamente de recursos ordinários dos cofres públicos 
para as despezas que reclama a catechese a (ileg) direcção 
que tomou com esse facto, recorrí ao patriotismo dos 
mato-grossenses, pedindo-lhes por intermedio de uma 
commissão que nomeei para agenciar donativos, composta 
do desembargador Firmo José de Matto, commendador 
Henrique José Vieira, coronel Joaquim Vaz de Campos 
e tenente coronel Antonio Cesário de Figueiredo. A 
commissão não fez-me ainda participação alguma, mas 
consta-me que foi bem acolhido o appello. É meu intento 
prosseguir com actividade no serviço da catechese e 
estabelecer os índios de que trato, bem como a todos da 
mesma tribu que se submetterem espontaneamente, nas 
margens do rio da Prata, affluente do S. Lourenço, acima da 
colonia militar desse nome; peço portanto a esta Assembléa 
que attenda a esse serviço, dotando-o convenientemente no 
orçamento provincial do anno vindouro, e autorisando as 
despezas que forem imprescindíveis no corrente. Antes de 
terminar este assumpto, é meu dever e de rigorosa justiça 
informar a esta Assembléa, que o tenente coronel Thomaz 
Antonio de Miranda Rodrigues, na qualidade de director 
geral dos índios, e o alferes Antonio José Duarte auxiliarão 
efficazmente a admnistração provincial para alcançar o 
êxito que teve a expedição que o segundo comandou. 
(PIMENTEL, 1886, p.).
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Expedição, intérpretes indígenas, acolhimento dos silvícolas na Capital, 
catequização, agenciamento de donativos, instalação de colônia militar. É incrível 
como os documentos históricos são capazes de reduzirem a efetuação e o efeito 
de uma gama de atividade externas, levadas anos para serem realizadas, num 
único parágrafo, apagando qualquer pegada de seus fracassos e insucessos. As 
relações de forças, os momentos de tensão, foram sutilmente maquiados, a exibir 
a potência da “pacificação” indígena que estava em pleno vapor e seguindo 
rumos bem promissores pelo andar das coisas narradas acima. Tanto é que 
nomenclaturas que apontam sentidos apaziguadores foram recorridas nesse 
relatório, como o “acolhimento” e a “amizade” com que os indígenas foram 
tratados, a “espontaneidade” acionada por parte dos nativos para aderir tais 
empreendimentos, e até apelo à nação é feito, haja vista o “patriotismo dos 
mato-grossenses” demonstrado via doação de donativos. Obviamente que o 
seu interlocutor intencionava mostrar seus feitos, e o reconhecimento disto 
entre seus pares era a legitimidade que enfatizava, categoricamente, o quanto 
não estava só. Contudo, a esterilização escriturária de qualquer resistência local 
demonstra muito mais a energia dominante persistente na questão indígena do 
que, necessariamente, a aderência destes grupos sobre os dispositivos de poder 
que lhes estavam sendo aplicados.

Porque, sem dúvidas, transformar os sujeitos apresentados nos documentos 
históricos, em meio a suas anomalias, irregularidades e aberrações, em homens 
tidos como do bem, neste caso em trabalhadores assalariados, requer, de igual 
modo, o exercício de um controle sobre suas vidas fora do espaço de trabalho. 
Afinal, estes mesmos sujeitos, para serem inseridos na sociedade deveriam 
esboçar certos padrões de conduta amorosa, social e familiar. A grande questão 
que de certa forma escolta as reflexões dessa escrita diz respeito à necessidade 
em compreender se os comportamentos revelados pelos homens, mulheres e 
crianças, despossuídos de tudo que antes lhes pertencia, enquadravam-se nos 
padrões morais da propagação e internalização dominante. Em outros termos, 
de que maneira os nossos protagonistas Coroados travaram experiências 
angustiantes pela ânsia de se ajustarem à normatização feita para eles, ou forjaram 
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valores próprios redimensionando as situações reais particulares que foram 
expostos? Ou quem sabe, não tenha acontecido uma coisa nem outra, ou seja, 
cotidianamente se dividiram entre a moralidade que não era sua e tampouco 
dos grupos proeminentes. Para responder a estas perguntas, nos resta saber se 
tais expedições e colônias alcançaram o legado esperado.

***

É dentro dessa lógica que emergiu estes aldeamentos, no ano de 
1887; enquanto pequeno território onde se enfiava um amontoado de corpos 
considerados distintos que incomodava a muitos simplesmente por existirem e 
por terem outros aparatos referenciais que escapam dos modelos homogeneizantes 
do período. Nessa política, vigiá-los seria infinitamente mais fácil. Para isso, 
houve momentos em que a aldeia chegou a contar com cinquenta militares 
responsáveis por olhar a tudo e a todos que pudessem, no máximo de tempo que 
conseguissem. O curioso adveio das respostas dadas a essas campanhas, das “[...] 
roças [...] feitas pelos militares e parte dos materiais que eram disponibilizados 
aos colonizados” (STEINEN, 1998, p. 581) e que também “provinham do 
Estado”, assinalando que os Bororos as operaram à sua maneira. Assim, do 
bonito canavial e das culturas diversificadas vieram o desfecho de episódios 
inesperados, uma vez que os indígenas: 

[...] faziam excursões noturnas e achavam meios de ocultá-
las, de iludir os seus protetores, pois, sem quebrar as plantas, 
deitavam-se por terra e chupavam com satisfação as canas. A 
plantação de mandioca foi também completamente pilhada; 
as mulheres acostumadas a desenterrar raízes no mato, 
arrancaram os arbustos novos, revolvendo aplicadamente 
o solo à procura das raízes. À tribo caçadora faltou toda 
a compreensão de um plantio regular, mas, sobretudo, 
a paciência de esperar pelo desenvolvimento da raiz. 
(STEINEN, 1998, p. 581).

Do mesmo modo, as roupas e cobertores recebidos dos praças, para 
cobrirem a nudez da pele, eram muito mais úteis para carregar a carne seca 
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e o peixe disponibilizado. A alimentação que deveria ser administrada para 
trazer a ordem se transformava, nesse sentido, num verdadeiro espetáculo 
demonstrando que os detalhes das ações, de onde proviria a “disciplina” e a 
“orientação” que lhes eram impingidas, tomava outros rumos, na qual o viajante 
Steinen descreveu, em tom assustador, anunciando que: 

Os pedaços de carne e os ossos (bovina) são amontoados 
sobre um couro diante da casa; índio, homens, mulheres 
e meninos, em parte munidos de cesta, ficam ao lado, à 
espera. Um dos cadetes dá o sinal e todo o bando precipita-
se sobre a carne e os ossos, como uma alcateia de lobos. 
(STEINEN, 1998, p. 585).

A julgar pelos comentários traçados entre os autores dos registros, é 
visível o quanto parte dessas cenas apresentam os Bororos como aqueles munidos 
de mocidade, ciosos de seus privilégios frente à elasticidade diária os quais 
estavam circunscritos. Repudiados pela ausência da rudeza e rigorosidade que 
deveriam ser tratados, já que não lhes cabia a obrigação de cuidarem das roças 
ou permanecerem na colônia, eram expostos, em inúmeros relatos e relatórios 
da época, como indivíduos impunes, desenfreados por atos imorais – a exemplo 
das mulheres oferecidas pelos seus maridos aos militares – ou, ainda, tendo entre 
os seus integrantes alguns entregues ao vício da cachaça. A cachaça, que fora 
apresentada aos Coroados numa política de “neutralização”, exprime também o 
quanto os militares usufruíram, a sua forma, de um item que deveria lhe render 
o gozo e o prazer. Com o tempo, e por ironia do destino, a fronteira que deveria 
convergir na conquista de um mundo tão díspar, dos nativos colonizados, acabou 
por desembocar nos desencontrados dissabores provenientes, igualmente dela, 
a cachaça, pois de fato, os soldados não hesitavam em reclamar que:

[...] andavam irritados, por terem de fazer todos os trabalhos, 
ao passo que os índios vadiavam; por terem de pagar a garrafa 
de cachaça, a 2$, isto é, cinco vezes mais do que o preço 
da cidade, ao passo que os índios a recebiam de graça para 
beber à vontade; e finalmente, porque tinham de frequentar 
o xadrez, em consequência dos seus delitos, ao passo que 
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os índios podiam impunemente gritar à cara dos oficiais 
um insultuoso filho da [...]. (STEINEN, 1998, p. 593).

Contudo, esta colônia indígena não soma os tantos enredos dramáticos 
num país assinalado pela violação sistemática de indígenas. Neste caso específico, 
a trajetória que estes nativos cursaram remonta muito mais que por trás dos 
devaneios de seus alcoolismos, do ar vago que suas fugas pudessem aparentar, 
sem saber muito bem para onde ir e como, ao andar, fixavam horizontes do 
mais puro e incerto deleite de não se tornarem o que esperavam, de não serem 
capturados e formatados a experiências que não lhes traduziam, mesmo que 
para isso tivessem que desencadear feixes de atitudes e situações que não 
os representavam, se tornando outra coisa. O desdobramento desse estado 
inesperado dos lances da vida, que tomam rumos próprios, pode ser sentido 
nas interpretações que lhes foram atribuídas, vistos pelos colonos como se a 
imoralidade ali tivesse sido instaurada. Pois a pressão, exercida pela política 
disciplinar do Estado, acreditou que, um dos dispositivos que deveriam ser 
mobilizados para conter a agonizante negação local estava na carência dos 
efeitos iluminados pelos preceitos valorativos. Estes buscavam conter essas 
pulveridades fronteiriças que atingiam tanto os militares quanto os colonizados, 
dado que a sua manobra seria a de modelar a vida de ambos os lados na esfera 
do cotidiano tendo como quesito os preceitos religiosos. 

Dito de outra maneira, não basta tomar as terras e explorar seus 
braços, o poder ali inscrito precavia o assalto também de suas almas, o rombo 
do seu lado espiritual. Assim, a catequização foi conclamada a adentrar nas 
vivências íntimas, nos bastidores da colonização militar, sabendo muito bem 
que os recursos financeiros que precisavam seriam disponibilizados pelo Estado 
mesmo que em quantia insuficiente. Esta aliança era fundamental, dado que 
a moral é algo que sempre esteve acoplado ao trabalho. Ou seja, a política 
administrativa, acionada nessas missões, gerenciava todas as esferas e instâncias, 
incluindo a labuta diária e, consequentemente, a lógica da produção idealizada. 
Se a produção almejada fosse alcançada, o Estado se livraria do peso que era 
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ter que sustentar um “bando de esfomeados e preguiçosos” colonizados. (Cf. 
MURTINHO, 1894, p. 12).

Os salesianos, assim como os militares, detiveram grande importância nas 
plantações de milho, mandioca, cana-de-açúcar e arroz. Os militares também 
distribuíam roupas, ferramentas e brindes. Os dois reverendos responsáveis pela 
tutela da colônia, a pedido do presidente do Estado de Mato Grosso, padre 
João Balzola e Antônio Malana, (Cf. MURTINHO, 1894) sobretudo, este 
último, deram um passo adiante, dado que ao invés de partilhar carne bovina, 
priorizaram “[...] fundar na área concedida à colonia uma pequena fazenda 
de criação de gado vaccum para o custeio d'ella; havendo já para principial 
adquirindo 341 cabeças”. (Cf. MURTINHO, 1894, p. 73). Já as irmãs que 
desenvolviam atividades religiosas com os Bororos se detinham às crianças, “E 
apezar da reluctancia dos pais em deixar entregue a seu cuidado a educação dos 
filhos, vão elles comprehendendo a vatangem que lhes resultará de semelhante 
facto. O tempo em que tem intervindo a missão Salesiana na catechese dos 
indígenas da colonia Thereza Christina, é muito limitado para produzir os 
benefícios que d'ella espera ansiosamente o Estado”. Para inviabilizar que os 
colonizados não vivessem entregues a si mesmos, “esses “filhos do demônio’’, 
teriam de se reajustar, por menor que fosse, na rotina que estava sendo colocada. 
(Cf. MURTINHO, 1894, p. 73). Nesses percalços, o máximo que os colonos 
conseguiram foi obter duas horas de trabalho dos nativos nas roças, resultado 
este que embora parecesse irrisório, era um quadro que tinha surtido melhor 
efeito que o anterior. Parte dessa rotina não implicava, necessariamente, em 
grandes mutações das iniciativas feitas anteriormente pelos militares. Segundo 
a historiadora Dannyela Messias, a diferenciação estava no método preventivo, 
ali tomado de sobressalto, que se destoava do método repressivo, dado que 
transvestia uma educação a base de penalidades ou corretivos incididos no corpo 
dos indígenas. Os salesianos, por sua vez, preferiam trafegar outro caminho, 
apostando na orientação, tendo como sustentáculos os bons costumes, a retórica 
que era entrelaçadora da “bondade”, da “paciência” e da “simpatia”. 
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Contudo, os militares, fracassaram, porque seus dispositivos não 
animaram efeitos esperados. Os salesianos até tentaram dispor de forças 
indígenas otimizadas em certos lugares. As escolas, roças, pastos comuns, os 
remédios e os instrumentos de trabalho disponibilizados, tudo isso mostrava um 
conjunto de mecanismos que minava as diferenças e primava o sujeitamento. Esse 
sujeitamento, como estamos vendo, tinha um custo, espécie de investimento no 
prolongamento da vida dos “selvagens” de ponta a ponta, no intuito de que esse 
mesmo sujeitamento reverberasse na configuração produtiva pretendida. É daí 
que emerge as novas ideias de educação, habitação, longevidade, saúde, enfim, 
dessa primazia por garantir e gerir a vida dos nativos. Todavia, no caminho 
um desvio é feito e as práticas margeadas da estrada principal desvirtuam a 
ordem das coisas e acendem a imoralidade. A demarcação da labuta que os 
Bororos deveriam obedecer é quebrada pela bebida alcoólica que confronta 
com o poder e com os seus dispositivos de punição e, com as correrias ainda 
tidas e praticadas a sua revelia.

***

Voltemos a Comissão e sua passagem, para nossa infelicidade, um tanto 
quanto rápida, porém detalhada no rio São Lourenço. Já sabemos que, Rondon e 
seu pessoal, deram vida e utilidade à estação da Comissão nos anos de 1900, que 
havia sido desativada há três anos. Os dias que se seguiram foram despendidos 
com a reabertura do picadão e a reparação de Linhas reconstruídas, até a altura 
do Arareau. Aliás, o resto do mês de setembro e outubro foram gastos nessas 
tarefas: reparos de “113,5 quilômetros do rio Manso ao São Lourenço, e 10,5 
quilômetros deste a Arareau (abreviatura de Araro-ei-auro, rio da Piraputanga)”. 
Depois de tudo ordenado, e passada as recomendações ao Capitão Aguiar, que 
ficaria responsável (VIVEIROS, 1958, p. 125) pelos trabalhos e a rotina de seu 
contingente, o comandante optou por se ausentar da Comissão no intuito de se 
dirigir à Cuiabá, onde foi “apresentar ao comandante do Distrito, Gen. Artur 
Oscar, e ao Presidente do Estado. Alte. Alves de Barros o seu objetivo que “[...] 
era tratar da construção da Linha Corumbá, de imediato interesse ao Estado” 
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e “pleitear um auxílio deste”, uma vez que “[...] era diminuto em face da obra 
a verba de que dispunham”. (VIVEIROS, 1958, p. 125). O êxito foi alçado, 
dado que seu pedido fora atendido. Aproveitou, ainda, para visitar seus parentes 
na região de Mimoso e em Cuiabá. Saindo no dia 3 de novembro da região do 
São Lourenço, a sua volta ocorrera apenas no dia 6 do mês seguinte. Ao longo 
desse período, muitas coisas aconteceram em virtude das desdobradas situações 
oriundas a partir dessa viagem. A primeira diz respeito à morte de um de seus 
pares, o alferes Lima, que, ao acompanhar o comandante, adoeceu, e a medida 
adequada naquela circunstância era o seu reingresso ao acampamento, porém, 
no caminho, ainda na lancha, não aguentou e faleceu. Seu enterro sucedeu-se 
por ali mesmo, na localidade de Santo Antonio do rio Abaixo. Como era de 
costume, o jeito era avisar à família a triste notícia. 

É justamente por conhecer, refletir e saber que passos dar, para fazer valer 
aqueles trabalhos que deveriam ser emulados em territórios visto como “no meio 
do nada”, que se acionam estratégias para modificar situações aparentemente 
incontornáveis. Nesse contexto, nessas condições existenciais insurgidas nos 
percalços da vida, o jeito é tomar um conjunto de decisões que sirva para mudar 
o jogo a seu favor, estabelecendo alianças e se lançando em negociações que os 
beneficiem nos momentos mais promissores. Foi precavendo isso que Rondon 
aproveitou sua ausência, motivada pela morte de um membro da Comissão 
e se predispôs a procurar a aldeia Kejare (buraco de morcego). Este, por sua 
vez, estava operando normalmente sua rotina, isto é, em companhia de uma 
parte dos seus, se direcionava ao rio para pescar. Como já fora sinalizado, 
esta visita não foi feita aleatoriamente: o objetivo era propor ao chefe cacique 
Chemejera, Oarine Ecureu (andorinha amarela), daquele grupo de Bororo, que 
disponibilizasse uma parcela dos membros da sua turma para ajudá-lo nas 
construções, por período curto e de suma importância. Sabendo muito bem 
que a melhor coisa a se fazer era presentear o cacique para reconhecer o seu 
prestígio entre seu bando, Rondon foi munido de uma grande quantidade de 
brindes. Após a pesca, Rondon então se encontrou, conforme o combinado, 
com Chemejera “[...] sendo recebido com as formalidades habituais. Seguiram-
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se longas narrativas com os sucessos da pescaria. Houve depois um banquete: 
para que os mortos deles pudessem participar, foram invocados com gritos 
rituais”. (VIVEIROS, 1958, p. 125-126).

O mais interessante sucedera-se no dia seguinte, “[...] quando Oarine 
Ecureu, distribuiu os presentes que Rondon trouxera para todos os índios”. 
(VIVEIROS, 1958, p. 126). A resposta a tal fato veio de imediato quando o 
então Chemejera Oarine lhe pediu que demorasse por mais dois dias na intenção 
de presenciar a homenagem que lhes prestariam. O comandante da Comissão 
não deixou de ver, pessoalmente, o grande bacarôro acompanhado dos cantos 
que se ouviam a distância de duas partes: 

Na primeira – pamoarvererudo – só os homens tomavam 
parte, usando os enfeites característicos. Na segunda – 
iparearverudo – entravam as mulheres, pitorescamente 
vestidas de folhas. Constitui o conjunto do bailado em 
que se admira não só a leveza e a graça dos movimentos, 
como a atitude, hieráticas às vezes, que ninguém aprendera. 
Pareciam, à luz dourada do poente, figuras de bronze. 
Foi o bacorôro especialmente dedicado a mim, o pajmera 
(grande chefe) que viera abraçar seus amigos, malgrado a 
luz já pouco favorável. (VIVEIROS, 1958, p. 126-127, 
grifo do autor).

A doação de brindes, a concessão de presentes, até pôde ser sentida por 
Rondon como um ato estratégico de conseguir a mão de obra necessária para dar 
prosseguimento às atribuições da Comissão. Não tendo mais nem um “tostão” 
para pagar por serviços temporários, o jeito mesmo era viabilizar aquilo a sua 
maneira, pedindo apoio aos conhecidos Coroados, de quem tanto ouviu falar 
quando era criança e que teve a oportunidade de estabelecer contato ao longo 
de toda a sua trajetória profissional e social. Para os indígenas, aqueles presentes, 
talvez, não estava malogrado especificamente, a conotações concretas de meras 
peças ou simples instrumentos de trabalho a serem aproveitados no dia a dia. 
Mesmo porque as enxadas, pás, facões e outros utensílios estavam longe de 
serem materiais fundamentais à sua existência. Possivelmente, o manuseio desses 
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materiais estaria alocado em outros lugares e situações. Este é o fascínio desses 
contatos, as várias possibilidades de interpretações inferidas sobre um mesmo 
objeto. Porque é capaz de mostrar que no universo das trocas entre as pessoas 
não circulam apenas presentes, bens móveis e imóveis ou capital. Sim, de igual 
maneira, favores, serviços, banquetes, rituais e cerimônias, mulheres, crianças, 
danças, festas. Em muitos casos, embalados pela diluição de coisas e almas, 
abdicando, recusando esse sentido utilitarista que tanto nos é comum, assim 
como era para Rondon. Ali diluíam também valores afetivos, emaranhados 
em diversas lógicas. Prestígios, honras, dores, vinganças, nostalgias e fluidez 
de sentimentos que, ao mobilizarem essas instâncias, revelam pequenos feixes 
de luz de relações sociais complexas e que nos são estranhas, exóticas, os quais, 
infelizmente, por não ser o foco e não estar munida de material documental 
suficiente, não sou incapaz de mensurar. O que se pode presumir é que esses 
contatos, estabelecidos entre dois líderes, tiveram peso grandioso, pois Oarine, 
assim como Rondon, também era o guia de seu pessoal, também distribuía 
funções, organizava a rotina, ordenava e garantia as hierarquias internas. Foram 
três dias que os nativos partilharam sua rotina com o comandante, e no ano 
seguinte Rondon também iria dividir seu cotidiano com eles. Todavia, agora esse 
compartilhamento se estenderia por meses. Promessa feita pelo líder indígena a 
qual o chefe da Comissão saberia desfrutar como ninguém, na reminiscência de 
uma reviravolta do andamento das obras telegráficas. Após se despedir, Rondon 
reiterou ao cacique o quanto o aguardava, em breve, em seu acampamento.

Como bem-sabido, no dia 6 daquele último mês, de 1900, ao chegar à 
estação telegráfica da qual ficara praticamente um mês ausente, o comandante 
da expedição fora atualizado de todas as etapas do trabalho efetuado até 
então. O Capitão Aguiar cumprira todas as suas instruções, executando, nos 
primeiros dias do mês de novembro, um reconhecimento até Santo Antônio 
do Itiquira, verificando, inclusive, a inviabilidade de traçar grandes tangentes 
nesse trecho, calculado em cerca de 75 quilômetros. (RONDON, 1906, p. 
23). Aquilo o deixara um tanto quanto preocupado. Isso ficaria mais explícito 
nas reclamações emitidas em suas narrativas de viagem perante, sobretudo, 
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a insuficiência do pessoal permitida naquelas tarefas. Porque quanto maior a 
dificuldade topográfica dos terrenos, maior era a necessidade da força braçal 
utilizada nos serviços. Em resumo, a geografia tem influência direta nestas 
construções, a depender, de igual maneira, da previsibilidade do tempo para 
concluir, ou não, as tarefas diárias e, naquele caso específico, a exploração e 
locação da Linha, bem como a locação das coordenadas, que eram feitas de 
forma incipiente, servindo muito mais como reconhecimentos parciais. Mesmo 
porque, estas regiões apresentavam paisagens que ludibriavam seus estudiosos, 
pois brejos, buritizais encharcados e minhocais formidáveis “[...] intercalados 
nos cerrados e cerradões, [...] mascarava acidentes com aparências transitáveis 
em qualquer época”, (RONDON, 1906, p. 25) parecendo montar armadilhas 
contra aquelas expedições. Isso modificava todos os cálculos feitos a princípio. 
(VIVEIROS, 1958, p. 127).

Buscando encontrar novos caminhos para a instalação daqueles postes, 
Rondon se dirigiu junto ao mesmo Aguiar nos terrenos já explorados, no entanto 
as respostas foram as mais desanimadoras possíveis, narrando rapidamente 
como se deu esse trajeto: 

Convidei meu ajudante para um reconhecimento além do 
Uaiau. Pensava eu, pelo aspecto da região do Pantanal, que 
seria possível chegar a Itiquira por duas outras tangentes, 
cordas dos grandes arcos que aí descreve a serra. Mas em 
breve reconheci que tal traçado atravessaria terreno do 
minhocal que abrigaria a dispendiosíssima construção. 
(VIVEIROS, 1958, p. 127).

 O jeito seria abrir caminho nas encostas da serra de São Jerônimo em 
meio às obras temporárias que barateariam as construções. De todo modo, 
cuidou de estabelecer seu escritório em Uaiau “[...] mandando buscar a estação 
provisória do acampamento que se achava em Arareau. Daí dirigia os trabalhos 
marchando na frente, Capitão Aguiar, encarregado da exploração”. (VIVEIROS, 
1958, p. 127-128). Enquanto isso, Rondon permaneceu por ali, no Uaiau, até 
o dia 24 de janeiro de 1901, e no dia seguinte, o acampamento foi transferido 
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para o Bocoadiguro, momento em que se encontrou com o capitão e o grupo de 
homens e mulheres que integravam a Comissão. Passados seis dias, finalmente 
a Linha fora instalada.

Uma vez que está sendo descrito aqui o deslocamento de pessoas e 
materiais, proveniente das imprevisibilidades do trajeto da expedição, amarrados 
a datas e episódios selecionados como expressivos, pelo seu autor, a questão 
que se esboça é: de que maneira a aplicabilidade das tomadas de decisões do 
comandante (que reverteria o quadro daquelas configurações) se efetuava? Se 
o intuito é não ceder à tentação de montar um cenário que tenha como ator 
exclusivamente Rondon e seu pequeno grupo de oficiais, de que forma me seria 
permitido protagonizar outros personagens, ou então sair de cena e centrar 
nos bastidores que viabilizavam essas atuações? Creio que uma das saídas seja 
esboçar ao leitor a lógica da política administrativa e da organização espacial 
inferida naquela Comissão.

***

Os trabalhos realizados na construção telegráfica se davam em várias 
frentes. A primeira atitude tomada estava relacionada ao conjunto de dados 
necessário sobre a região para a concretização das obras. Partindo desse princípio 
básico, Rondon e alguns de seus oficiais ficavam encarregados de fazer o 
reconhecimento físico dos lugares, reunindo o máximo de informações sobre o 
bioma explorado. Era daí que partiam todos os informes relativos às espécies de 
animais e de plantas, as nascentes, leitos, condições e percursos dos rios, onde 
mapas eram elaborados, bem como as novas nomeações diante das novidades 
físicas pinceladas naquelas paisagens. Nesse sentido, o conhecimento técnico 
se tornava fundamental para subsidiar os dados descobertos e manipulados, 
sobretudo, em benefício dos serviços governamentais. (Cf. FERREIRA, 2007, p. 
34). Somado a isso, nessas andanças, esses funcionários da Direção identificavam 
as árvores que seriam derrubadas para produzirem o formato dos postes, e de 
igual maneira, as faixas de terras que colocadas abaixo abrigariam a passagem 
cumprida, ordinariamente estreita, a receber a edificação das Linhas Telegráficas, 
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além daquelas áreas adequadas às instalações do pessoal. Terminada essa etapa 
do trabalho, o pequeno grupo de profissionais especializados, retornava aos 
acampamentos temporários, e lá realizavam as ordenadas aos demais laboriosos 
para seguir adiante. Ali outra fase do serviço começava, perante a desmontagem 
das barracas e as arrumações dos materiais pessoais e coletivos. Estes homens 
andavam horas e horas abaixo do sol quente ou de gotas que, vindas do céu, 
serviriam apenas para encharcar e aumentar a gravidade de todas as coisas de que 
estavam munidos. Em muitos casos, usavam seus pés, nus e crus, sem calçado 
algum, até chegarem a seus destinos, andando por quase 40 quilômetros num 
mesmo dia52. Os empecilhos que encontravam a sua frente, não eram poucos, 
pois nem sempre tinham o prazer de desfrutar de um caminho que facilitaria 
o percurso. Lamas, serras e córregos que eram obrigados a atravessar, plantas, 
cipós e galhos entrelaçados lhes tapavam a visão, além dos bichos perigosos e 
desconhecidos com que se deparavam e os atrapalhavam. Significativamente, o 
peso da carga contido em suas costas, segundo os registros e estudos, alcançava 
de 30 a 40 quilos. Marcha forçada era pouco para designar essas ocorrências. 
Mediante situações existenciais tão extremas, adoecer se tornava o menor dos 
malefícios, em que o sopro da vida seria apenas sentido em pequenos flashs do 
tempo: na rápida alimentação, no descanso à sombra das árvores, no sono tirado 
na barraca no final da noite, ou nos ligeiros momentos, nos quais, as dores das 

52 Em uma entrevista concedida do índio, Maximiano Zonoizô, a pesquisadora Maria Fátima 
Roberto Machado aponta o quanto o carregamento de cargas passou a ser uma atribuição 
específica, na medida em que tropeiros passaram a estar no rol dos trabalhos temporários 
pagos e desqualificados. Vejamos seu relato: “Eu com o Cândido (oimaré), nós viajava com 
tropa para transportar alimentação da linha telegráfica de Rondon. Tava cansado? Não 
podia falar nada. Falava, (o inspetor) já dava a resposta: Ah, você não agüenta? Então, por 
que nasceu homem? Até pra homem macho você não agüenta... então, vai embora! Dá vaga 
pra outro! Essa era a resposta. [...] Então, nós fazia uma viagem, por exemplo, de Vilhena 
ao Sacre. Quase 60 léguas! Viajava com tropa grande, era nove dias de viagem, de marcha. 
Aqueles nove dias eram nove madrugadas. Uma hora da manhã, já tava viajando. Aí, chegava 
no depósito, carregava a tropa e voltava. A marcha, do mesmo jeito. Chegava lá, descansava 
só três dias, mas o descanso era por causa dos bois, não era por causa dos homens. Ele (o 
encarregado) falava que o homem não cansava, o homem só cansava quando morria. E nós 
voltava, de novo”. (MACHADO, 1994, p. 185).
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mãos calejadas, dos pés feridos, dos arranhões da pele eram amortecidas por 
satisfações passageiras e impronunciáveis. Em outros termos, quando a amargura, 
a angústia e a consternação que tomava conta de seus corpos e de suas mentes 
eram aliviadas por ações e situações que podem nos parecer irrisórias e comuns, 
mas que para aquelas pessoas era o gozo, o auge do dia. Se sobrevivessem 
àquilo, perante tantos companheiros que morriam, ou preferiam abandonar 
os trabalhos, sinalizava muita coisa, porque expostos àquelas circunstâncias já 
trafegam a linha tênue que beirava a morte.

Passada esta etapa, viria a próxima, que não os aliviava em nada: a 
edificação dos postes propriamente dita. Ali, outra profusão de atividades 
se cadenciava em meio a notas musicais de uma condição humana nada 
romântica. Ainda na ausência do sol, escondidos na escuridão da madrugada, 
os trabalhadores tinham o sono quebrado pelo barulho da corneta anunciando 
que era quatro horas da manhã, momento de se levantarem. Dentro de alguns 
minutos, sob a luz das lanternas a da fogueira, quando as conseguiam acender, 
o contingente entrava em forma, próximo de suas barracas, para a divisão 
das turmas e dos instrumentos de trabalho que cada um deveria carregar. 
Em datas nacionais, apresentava um elemento a mais: em plena floresta e 
chapadões hasteavam a bandeira e cantavam o hino, indicando práticas do 
civismo na posse efetiva da terra, a exemplo do que aconteceu no dia 21 de 
abril de 1901, em comemoração ao dia de Tiradentes. Depois tomavam café 
da manhã rapidamente, se equipavam de seus materiais e seguiam adiante, 
conforme as tarefas atribuídas individualmente, cujos oficiais, normalmente, 
calculavam uma produção diária. (FERREIRA, 2007, p. 59). O encerramento 
da rotina acontecia já na escuridão, quando o manto da noite os impedia de 
continuar, porque enfiados no mato o dia inteiro, expostos a zonas insalubres, 
seus excepcionais desejos era jogar o corpo exaurido no lugar onde teriam curto 
sono. No dia seguinte tudo se repetia. 

De todo modo, esse estágio do trabalho era bem complicado, porque 
se constituía de um conjunto de pequenas partes. Antes de tudo, carecia-se 
encontrar as aroeiras, essenciais para a construção dos postes. Isto, por si só, 
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preconizava o deslocamento por horas até o lugar indicado, no intuito de 
apanhar a quantidade de árvores necessárias, cortá-las, conduzi-las e, só depois 
de aberta a picada, instalá-las nas Linhas em edificação. Uma vez escolhido o 
caminho, tudo era só uma questão de tempo para acontecer. Na mata serrana 
ou pantanosa, um corredor era, então, aberto para a futura estrada, construído 
à base de foices e facões. Quando galhos quebrados ou cortados abriam o 
feixe da vegetação, reluzindo por onde esses homens passavam. Ao longo 
desse caminho, faziam o reconhecimento da área geográfica para fincarem os 
pontilhões e, posteriormente, se detinham no levantamento das madeiras para, 
finalmente, estirarem as Linhas. Nessas atribuições, em menor ou maior grau, 
utilizavam a força bruta de seus braços e pernas continuamente, se predispondo 
de poucos intervalos de descanso. Não sendo providos de materiais adequados 
para realizarem tais funções, a precariedade era uma constante em suas rotinas, 
marcada por dores físicas, cansaço e má alimentação. Suas angústias e seus 
desesperos jamais poderão ser redimensionados, especialmente a depender dos 
documentos oficiais, uma vez que a inviabilidade de se autorrepresentarem é 
um componente muito forte. Na proeza de tornar conhecido o que era pouco 
explorado, no intuito de encurtar distâncias e integrar o território nacional, não 
se deixou muita coisa que não suas cruzes pelos caminhos, aniquilando de vez 
suas vidas, perante a falta proposital de qualquer identificação. Apenas “[...] nos 
relatos oficiais, os revoltosos mereceram ser chamados pelo nome ou há referências 
ao local de onde vieram, o que faziam antes, etc.”. (MACIEL, 1998, p. 144).

Como estamos percebendo, estes laboriosos tinham que relutar, 
cotidianamente, contra o desgaste físico e as particularidades topográficas 
para as construções das Linhas. Não sabiam o que era pior na região do São 
Lourenço: de um lado as serras, ou do outro, uma área pantanosa, que naquela 
época de chuvas se tornava muito atoladiça. Obrigaram-se a preferir “a encosta 
da serra não só porque a conservação posterior da linha” lhes punha “[...] a 
evitar os brejos dos buritizais e os minhocais das grandes baixadas, intercalados 
nesses campos mistos, inacessíveis àqueles em qualquer época e estes das grandes 
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chuvas que periodicamente se estendem de dezembro a março”. (RONDON, 
1906, p. 26). Pois frente a; 

[...] poucos recursos de transporte e pessoal eram necessárias 
muitas turmas: de extração de postes, transporte dos mesmo 
até a picada, de abertura de picada, de levantamento de 
postes, de esticamento do fio – além de pessoal para 
cuidar do gado de corte e de campeio, de modo geral. 
(RONDON, 1906, p. 26). 

Estas foram tarefas feitas no São Lourenço, ou seja, no “sertão” central 
do Brasil, até o mês de maio, por meio a travessia dos córregos do “Uaiau, 
Akiaábo, Curau- Ekenôa, Ariguro-Canadabijeu, Arigúro, Bocôadiguro-
Biagareu, Bocôadi- Meájau Acôgaiguro, Curugúgua-barado, Cugárobereu, 
Kidaugúro, porto de Santo Antonio do Itiquira, depois de pular o pequeno 
córrego Cogóêau”. (RONDON, 1906, p. 25). Notemos que, quase todas essas 
denominações guardavam em si uma memória indígena, nomeações que hoje 
em dia certamente já foram apagadas, tendo outras titulações.

Tais obras foram empreendidas num verdadeiro formato de aparato 
militar. Guiados por engenheiros, oficiais e técnicos da Repartição Geral de 
Telégrafos – filiados a linha positivista e evolucionista – defendiam a ocupação 
de um vasto espaço divulgado como vazio ou habitado por populações ainda 
“arredias à civilização”. A busca desses profissionais, e seus ideais, cobiçava 
dilatar “a fronteira da pátria”, por meio de mãos que não eram suas, e sim de 
um grupo substancioso de gente anônima que antes de terem, sorrateiramente, 
suas vidas capturadas por serviços forçados e itinerantes mal sabiam por que 
estavam ali, ou melhor, que “diabos” tinham feito de errado para estarem ali. 
Isto é, no âmbito do projeto nacional, ao lado ferrovias, as Linhas ajudariam 
a levar a palavra e a ordem, premissa detida em torno da conquista metódica, 
sistemática e ordenada de integração territorial, mesmo que para isso tivessem 
que se embasar no sangue dos “soldados da Nação”. É por isso que a estes 
últimos, essas expedições se assemelhavam a uma marcha para o inferno. Tal 
aspecto, pode ser melhor explicitado se levarmos em conta as notícias que se 
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tinha dessas viagens. Não sendo nada positivas, havia todo um burburinho no 
universo popular que reiterava o quanto muitos trabalhadores evitavam essas 
atribuições e preferiam manter-se vivos nas cidades do que se lançar a dias tão 
precários como as que eram oferecidas pelas Comissões. De acordo com Laura 
Maciel: “[...] em Cuiabá corriam boatos de que quem ia para a Comissão nunca 
mais voltava, trabalhando como ‘escravo’ até o fim de seus dias” (MACIEL, 
1998, p. 131), comparáveis “[...] a rotina extenuante que acontecia nos seringais 
e nas usinas de açúcar”. (FERREIRA, 2007, p. 66).

As coisas no acampamento da Comissão não iam nada bem. Segundo 
os dados esboçados pelo comandante em seus escritos, os serviços da Linha 
Telegráfica que havia começado com 81 praças, “[...] ficaram reduzidos a apenas 
30 validas” quando chegaram a Itiquira “[...] porque o impaludismo e a deserção 
se encarregaram de botar fora mais de um terço do pessoal”. Enfim, “[...] a 
baixa foi extraordinária com tão diminuto pessoal, pois diariamente apenas 
formavam para o serviço pouco mais de 30 praças” e, nesse sentido, “[...] não 
puderam marchar com rapidez que era para desejar”. (RONDON, 1906, p. 
26). Isto é, em cinco meses, uma Comissão que duraria seis anos, tinha seu 
contingente encurtado em mais de 60%.

A narrativa de Rondon não só nos conduz a uma viagem às áreas 
pantanosas e serranas de Mato Grosso, mas nos leva também a compreender o 
cotidiano daqueles trabalhos, cuja miragem da instalação das Linhas mudava de 
direção, se refazia para manter firme seus propósitos, apontando que, por trás 
da “ordem” e do “progresso”, havia esquemas precários de recursos humanos 
e materiais. Sujeitos reduzidos a meros objetos produtores de outros objetos, 
que enfileirados antes do dia raiar revelavam que o brilho de seus futuros já 
estava há tempos escondido e comprometido pela nuvem escura e destrutiva da 
“civilização”. Homens tratados como corpos recicláveis, retocáveis e descartáveis, 
que na brutalidade da sua incessante rotina esmorecia a luta tenaz travada a 
favor de suas potências produtivas. O relato de viagem ao Pantanal de Rondon, 
fiel em registrar diariamente suas experiências e seu ponto de vista, nos brinda 
com uma memória que provavelmente não teria aflorado em outros contextos, 
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porque nos alertando para os mais cândidos problemas do Estado de Mato 
Grosso, dilui as fronteiras que ele mesmo buscava reiterar. O martírio que 
tencionava esconder, muitas vezes o enganava e acenava a sua presença naquele 
teatro de legitimidades e ações efetivas, fundadora e organizadora espacial do 
“sertão” a ser domado. Nessa corrida contra a precariedade, eis que emerge 
outra informação sobre a redução dos integrantes da Comissão. Foram 3 
mulheres falecidas, 1 oficial morto e mais 17 homens que tiveram suas vidas 
levadas por motivos que jamais seremos capazes de saber, nos restando apenas 
deduções com base na configuração costurada nesse enredo. Outros 29 homens 
abdicaram daquelas coagidas atribuições, embrenhando-se na mata preferindo 
andar com os bichos, com os “selvagens” e com a incerteza de morada a deixar 
que a morte que batia em sua porta, cotidianamente, fosse um dia finalmente 
aberto sem o seu afã.

Naquela situação lastimável, as esperanças de melhorias fundavam-
se “[...] na promessa que os caciques Oarine-Ecureu (andorinha amarela) da 
aldeia Kêjáre (buraco de morcego), situado no alto São Lourenço, e Barú (céu) 
da Aldeia Cogueau (peixe dourado)” (RONDON, 1906, p. 26), haviam feito 
a Rondon no Uaiau e no Quidogúro, de irem com a sua gente “[...] assistir a 
inauguração do Itiquira (Machêau que significa mosquito)”53. Foi com grande 
alívio, que assistiram a sua chegada ao dia 21 de março de 1901. Dali em 
diante, o rumo das construções tomará contornos bem diferentes do quadro 
apresentado anteriormente. Porque os nativos, anunciados como “preguiçosos”, 
“ociosos” e “indisciplinados”, para o que se considerava como trabalho, deram 
outra conotação às obras, intrincado num labirinto de dificuldades. Cacique 
Barú, acompanhado de mais de 120 indígenas, entre homens, mulheres e 
crianças. Bem recebido pelos responsáveis da Comissão, se prontificou em 
executar um conjunto de tarefas árduas, ou seja, “[...] a limpeza da picada, 
trabalho enfadonho que exigia dos trabalhadores muita força, pois se tratava 
de rolamento de troncos de madeira derrubada no picadão54”. 

53 RONDON, 1906, p. 26.
54 Ibid., p.27



153

Suas contribuições não pararam por aí, uma semana depois, o 
comandante das Linhas Telegráficas, tendo notícias de que o cacique Oarine 
encontrava-se nas redondezas do acampamento, inviabilizado de prosseguir suas 
“correrias”, em virtude de um Bororo ferido por onça preta, viu aquela situação 
tão trágica, como ótima oportunidade para adquirir mais braços que tanto 
carecia e tirar, de uma vez por todas, o atraso do andamento das construções. 
Assim, disponibilizou remédios (água fenificada e unguento) e recomendou 
melhoras ao ferido. Passados alguns dias, os frutos colhidos do ato engenhoso 
do comandante exprimiam-se na apresentação do acampamento Cugárobereu 
(areia preta), composto por aproximadamente 150 indígenas. Tê-los ali era 
a garantia de que a árdua construção não seria mais minada pelo diminuto 
número de praças.

Se os maiores sofrimentos e desgostos estavam reservados para os 
primeiros meses daquela construção telegráfica, os ulteriores seguiram-se com 
outra fluidez, soprando a leve brisa do trabalho maximizado. Rondon então 
descreveu esses dias como atravessados pela frenética manipulação da flora, 
competidas as Linhas instaladas, mostrando a saga das facetas do “progresso” 
que se impunha no dia a dia. A mata, apresentada em certas situações muito 
mais como sujeito do que cenário, deixava de ser protagonista para ocupar papel 
secundário na administração política que lhe rasgava e, depois, lhe esfaqueava 
com a própria madeira que brotara, naufragando no poder investido para 
seu domínio. Essa força se instaurava não apenas sobre os espaços praticados, 
iluminando mutações paisagísticas, mas se alastrava também a sua própria 
gente, as pessoas que a ocupavam e que mesmo sem saber o que de fato estava 
acontecendo, ao invés de desvencilhar-se daquela máquina de poder, manifestou 
contribuição a essas formas de ocupações territoriais que um dia arrasariam com 
seus modos de viver e ver o mundo. Entre essa gente tão diversa e culturalmente 
diferente, destacam-se os grupos indígenas. A grande pergunta que fica é: de 
que maneira indígenas que resistiram por tantos anos, de repente se veem 
trabalhando a favor de empreendimentos políticos que os prejudicariam? O 
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que mudou, ou seja, quais os dispositivos de poder utilizados para aniquilar as 
diferenças e reverberar tamanha eficácia?

Um indício que pode nos ajudar a responder a essa questão condiz com 
a própria maneira como as coisas foram conduzidas ao longo da convivência 
entre indígenas e não indígenas. Estou me referindo aqui à organização e 
redistribuição das tarefas naqueles períodos de bonança, pois se toda liderança 
advém da autoridade exercida, praticada e reconhecida entre seus subordinados, 
restava a Rondon fazer valer a lógica das relações de força operada entre os 
Coroados, na intenção de que toda aquela mão de obra fosse disponibilizada 
para atender às demandas contingenciais da expedição a qual comandava. 
Assim, as rotinas não foram abaladas por qualquer tipo de rupturas bruscas 
nos hábitus dos Bororos. Mal o sol nascia os caciques encaminhavam a Rondon 
apenas a quantidade da mão de obra que fosse, efetivamente, necessária às 
tarefas da Comissão. Para evitar o cansaço físico de seu pessoal, como também 
que parte das atividades que costumavam realizar não ficassem completamente 
suspensas, o chefe indígena: 

[...] designaria a turma de trabalhadores em substituição ao 
que houvesse estado no serviço no dia anterior. Semelhante 
registro contribuiria para que eles não deixassem de 
entregar-se às suas prediletas caçadas e economizaria os 
víveres existentes que não dariam para muito tempo. 
(RONDON, 1906, p. 28). 

Imagine o quanto Rondon não ficou aliviado ao saber que duas aldeias 
indígenas, contendo aproximadamente 270 pessoas, entre homens, mulheres e 
crianças, vieram até a sua Comissão oferecer a ajuda que tanto pedira. Sem dúvida 
o peso de uma parte de suas preocupações seria suprido temporariamente. Por 
outro lado, tinha plena consciência da defasagem de material que dispunha em 
seu acampamento, insuficientes para alimentar a boca de toda aquela gente. A 
alternativa mais viável seria, sem sombra de dúvidas, não intervir em qualquer 
tipo de labuta que viabilizasse aos Bororos retirar da mata o necessário para 
matar a fome de seu bando, todavia, o mais interessante foi perceber que, embora 
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uma parte dos indígenas continuasse a operar o dia a sua maneira, aqueles que 
se direcionaram para as tarefas nas Linhas tiveram seus trabalhos reajustados, 
até certo ponto. Segundo a própria escrita do comandante:

Dei ao cacique uma corneta que foi entregue a um índio por 
ele designado para os toques, que, segundo combinamos, 
seriam dado do modo que ele julgasse mais perceptível aos 
ouvidos de sua gente. Fato curioso. Aquele chefe indígena, 
querendo mostrar-me que havia conveniência em que 
fossem os seus toques dado a sua guisa, procurou convencer-
me de que a minha corneta falando braide (brasileiro), a 
dele falaria borôro./Organizei o acampamento com toda 
a ordem para que a disciplina e a moralidade reinassem 
entre os silvícolas e os nossos soldados, o que custou a 
principio alguns dissabores/ Consegui, porém normalizar 
tudo depois que os soldados se convenceram de que eram 
obrigados a respeitar as famílias daqueles pobres patrícios 
nus, que espontaneamente se apresentaram para nos 
auxiliar, justamente quando o desanimo entre os praças ia 
desorganizando os trabalhos da construção. (RONDON, 
1906, p. 28, grifo do autor).

É possível perceber que, nos trabalhos da Comissão, a rotina passou 
a ser dividida em duas lógicas: a dos “civilizados”, grupos que representavam 
a jovem Nação brasileira; e a dos “arredios selvagens”, nativos que atuavam 
como mundo ainda a ser dominado. Ao toque da faxina do acampamento, 
e da corneta dos indígenas, formavam-se dois contingentes, um ao lado do 
outro, prontos para os serviços. Os silvícolas carregavam um quarto de boi 
e um saco de milho, dados pelos responsáveis da construção da Linha. Estes 
alimentos eram cozidos em tachos grandes, cuidadosamente areados, tão logo 
chegassem ao local de trabalho, sendo na hora do almoço servido por cochas 
em pratos de barros, fabricados por alguns dos seus. O preparo desse alimento 
ficava a cargo dos próprios indígenas, os mesmos que haviam transportado esses 
mantimentos. Já os soldados desfrutavam da matula trazida entre suas cargas, 
preparada pelas mãos das mulheres que haviam acompanhado seus maridos 
nessas expedições. No repouso, após a degustação do cardápio, enquanto os 
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soldados e contratados espreguiçavam seus corpos embaixo das árvores, os 
Coroados se reuniam para 

[...] recordar de seus antigos feitos ou comentavam a dos 
antepassados que, naquelas mesmas paragens, tinham 
enfrentado os civilizados, então seus inimigos, ou repelidos, 
em seus próprios aldeamentos, ataques dos fazendeiros do 
Piquiri ou do São Lourenço. (VIVEIROS, 1958, p. 131). 

No final da tarde era o momento em que os Bororos se recolhiam nas 
aldeias, recebiam farinha, carne, milho, rapadura e fumo, que deveriam levar 
e distribuir com os demais. (VIVEIROS, 1958).

Seguiram os meses de março a maio no ano de 1901 sem interrupção. 
Mesmo que Rondon desenvolva uma trama que, sobre a sua ótica, se punha 
no centro de todas as ordenadas, afirmando que os indígenas facilmente se 
sujeitaram ao regime militar e ao trabalho do qual foram condicionados, 
relações tensas coadjuvaram aquele período de contatos humanísticos, sob a 
ótica positivista do comandante. Sendo neto de indígenas, o Chefe da Comissão 
tinha outra sensibilidade ao lidar com as diferenças oriundas do universo dos 
nativos. Nesse âmbito, não deixou de descrever de que maneira buscou conter 
os ânimos mais exaustados dessas distinções culturais, quando a fronteira que 
os separava era pulverizada:

Mandei formar o contingente e os índios, com seus chefes. 
Falei-lhes então com solenidade: / – Ficam os soldados 
proibidos de ir ao aldeamento, a não ser acompanhados 
e com autorização. Por outro lado, para evitar que seja 
essa ordem esquecida, devem os índios agarrar quem a 
transgredir e trazer o pagmejera, o faltoso para o merecido 
castigo. / Tudo ocorreu as mil maravilha até que um 
noite despertei com verdadeiro alarido no acampamento. 
Não tardaram em aparecer, seguidos pela tribo a gritar e 
gesticular, quatro índios trazendo suspensos, acima da cabeça 
um soldado desobediente. / Reunidos, como solenidade, 
contingente e tribo, exprobei, com energia, a grave falta do 
soldado, que atraíra com sua conduta irregular, tamanha 
vergonha para o contingente. / Como já fosse alta noite 
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adiei para o dia seguinte o julgamento definitivo, deixando 
o culposo entregue a uma escolta. Ninguém dormiu. / 
Logo cedo estavam os dois a postos, ansiosos por conhecer 
a decisão do pagmejera – que foi a prisão do soldado no 
tronco, uma vez que não havia cadeia. / Oarine Ecureu 
exultou. / Infelizmente, o incidente se repetiu quase no 
findar da expedição. Pensou um soldado poder penetrar 
no aldeamento sem ser pressentido. Agarrado, como da 
primeira vez, fui forçado a agir com maior energia e usar 
o processo do Conde de Lipe. Ao dirigir-me ao culpado, 
ante contingente e índio formados, disse: – Esta surra é a 
que os índios tinham o direito de lhe dar. Penso que, para 
a sua dignidade, é melhor que veja vergastado por ordem 
de seu próprio comandante. (VIVEIROS, 1958, p. 132, 
grifo do autor).

Há algo de estratégico nisso, porque a surra em público denota, 
obviamente, um sentido simbólico. Ela reitera a apropriação do corpo matando 
qualquer sutileza de rebeldia, de desordenamento, sob a égide de lógicas morais 
que não deveriam ser descumpridas. Espécie de código jurídico da dor, a pena 
quantificada em sofrimento intenciona cicatrizar a pele, expondo a tortura para 
delimitar muito bem o quanto é infame a sua vítima e, mais longe de “purgar” 
o ato ilícito, ela reivindica a manifestação do poder de quem pune, pois o grito 
ou o gemido do açoite não “[...] se constituí algo de acessório e vergonhoso, mas 
é o próprio cerimonial da justiça que se manifesta em sua força”, (FOUCAULT, 
1999, p. 36), transplantando não só ao infrator, mas também aos demais, que 
testemunham tais punições, a política do medo, a administração do pânico e 
da penalidade! Isto é, a ostentação da crueldade faz com que aquele aparato 
militar instalado sob a selva mais remota, composta por um bando de nativos 
e “soldados da pátria” desregrados, consiga muito bem engrenar dispositivos 
hierárquicos internos, pois neste caso, demonstra que quem pune o culpado é 
também quem destrói os inimigos. Naquelas circunstâncias, o maior desafio 
encontrava-se na esfera da convivência, da amenização de disputas ou tensões 
que encerrasse a potencialização da força produtiva buscada frente a dois 
mundos tão variáveis. É por isso que o comandante fez questão de aplicar a 
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punição. Metido no meio do mato, sem estrutura alguma e longe, sobretudo, 
das instâncias judiciais, as formas de penalidade seriam exercidas sobre o corpo 
daquelas pessoas que chefiavam, pois acionar a força detida sobre seus soldados 
também era uma maneira de mostrar confiança aos silvícolas que lhes eram tão 
úteis. Na falta de cadeias, onde os criminosos se tornavam alvo da intervenção 
e eram submetidos a corretivos sem suplícios, de maneira mais “humana”, e 
atravessada por certa sofisticação do poder em meio a docilização dos corpos, 
adestramento, suavidade e frouxidão das técnicas de violência, a alternativa 
era recorrer aos castigos que, embora proibidos, mostravam-se como os únicos 
mecanismos disponíveis. 

Mesmo porque tais práticas tradicionais de contenção não seriam 
execradas e bem recebidas para uma Comissão que, sobre a espanca telegráfica, 
se embasa em pressupostos militares. Nem havia tempo e propósito para traçar 
caminho que não esse, indicando o simples fato de que tal modelo de coerção 
equipara o quanto nada pode tornar-se inóspito à sanha disciplinadora. Porque 
mesmo nos lugares mais invisíveis, distantes de tudo e de todos, o dia a dia volante 
dos trabalhadores da Comissão tinha bem delimitado o seu funcionamento 
corporal, definindo o mapa de seu deslocamento e repouso, ordenando seus 
passos em alguns ambientes e em outros não, assim como suas paradas, suas 
relações e a intensidade ou não das mesmas, de tal maneira que ninguém 
precise coagi-los, a não ser nos casos excepcionais em que fossem necessários 
como mencionados logo acima. Classificá-lo dentro de uma hierarquia espacial 
e temporal, essa era a intenção. 

O tempo disciplinar que estava sendo empreendido naqueles serviços pode 
ser sentido não exclusivamente nas ações maçantes e repetidas que aconteciam ao 
longo das perambulações dos laboriosos, onde a potencialidade da produtividade 
calculada sobre cada sujeito, inferindo-os nos espaços, acenava pressupostos 
bem qualitativos de uma espécie de “escola de dever”. Esta alongava seus braços 
em outros campos, na rigidez das atividades e dos contatos estabelecidos. 
Aqueles homens nem sequer eram considerados cidadãos em virtude de sua 
origem duvidosa. Distante de tudo, seriam suas lamúrias ecoadas no vácuo 
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das florestas, que servia aos oficiais como espaço de instrução e, quem sabe, de 
correção a homens que, no âmbito referencial da sociedade civil, eram vistos 
como “indesejáveis”.

Havia entre os indígenas a permissividade de contatos mais frouxos e 
espontâneos entre si, afinal de contas havia um conjunto de lógicas e práticas 
particulares que não rompiam ou prejudicavam a solidariedade prestada em 
forma de serviços à expedição, comandada por Rondon e correspondida à base 
de alimentos, mas no contingente da Linha a situação era bem destoante. Imunes 
de relações estreitas, provenientes de convivências duradouras e geracionais, 
as ligações internas eram perpassadas por um sistema mais austero, severo, 
lhes sobrando hierarquias e punições muito bem esquadrinhadas no regime 
de poder ali instituído. Os primeiros detinham suavidade nas ligações diárias, 
envolvendo informalidades costuradas sobre uma malha de códigos internos 
que levou centenas de anos para ser erigida e, constantemente, atualizada. A 
produção da vida social construída a partir da apropriação da natureza e da 
interação menos rígida e mais flexível desses silvícolas permite refletir todos os 
aspectos que aqui estão sendo evocados.

Essa suavidade nas ligações diárias e temporárias estabelecidas com a 
gente das terras indígenas, pode ser melhor refletida nas próprias observações 
traçadas pelo comandante da Comissão, a medida em que afirmou, que “[...] 
a paciência e a bondade são os mais fortes elementos com que se pode agir 
eficazmente, pois é captada a confiança dos nossos índios”. (RONDON, [19--], 
p. 28). Este, creio, talvez seja um elemento fundamental para se compreender 
o cotidiano da construção Telegráfica.

Prova disso condiz à maneira como eram tratados os Coroados, porque ao 
invés de “ordens”, Rondon lhes dava “sugestões” e estas, quando eram quebradas 
jamais seriam respondidas à base de castigos severos, até porque os nativos já 
detinham um líder. Por parte destes, muitas vezes essa pouca atenção dada às 
“sugestões” do comandante advinha da curiosidade, a mesma que tomou de 
assalto o “culpado” punido por Rondon e, poderiam lhes levar a vida. Foi assim 
que alguns Bororos bisbilhotaram o pequeno vilarejo de Coxim, pois “quando 
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o acampamento foi estabelecido, na ponta do contraforte Água Branca”, os 
Coroados de antemão sabiam da presença da enfermidade na comunidade, e 
do mesmo modo, transgrediram,

[...] a ordem de pagmejera e, assim, em breve irrompia 
violenta epidemia no acampamento. Atacou de preferência 
os índios, que morreram em grande número porque a 
febre os levava a se banharem no córrego para suavizar 
a alta temperatura, malgrado os esforços do médico, só 
o pagmejera conseguia, embora a custo, dissuadi-los de 
tal prática, infelizmente depois de muitos casos fatais. 
(RONDON, [19--], p. 28, grifo do autor).

Seus rituais fúnebres, tão bem conhecidos e estudados entre alguns 
antropólogos, foram literalmente afetados, pois segundo os relatos, 

[...] têm os Borôro muito desenvolvido o culto dos 
mortos e viam-se, no acampamento, privados de realizar 
integralmente as cerimônias fúnebres; embora, afastados 
do contingente, sentiam-se fora do contingente, sentiam-se 
fora do seu ambiente. Foram, todavia, cultuados os mortos. 
Regavam-lhes abundantemente as sepulturas, para apressar 
a decomposição e, assim, a partir, foi possível exumar os 
ossos e guardá-los cuidadosamente em baquités enfeitados 
com carinho. De regresso à aldeia seriam completados os 
ritos de culto que mais empolgam os Borôro. (RONDON, 
[19--], p. 28).

Dessa tragédia não vieram apenas mortes, como também outros 
desdobramentos correspondentes às sequelas da doença:

A mulher do Boemejera Oarine Ecureu, atacada pelo 
sarampo, ficou cega. Lamentava a cegueira que a privava 
de ser útil ao marido. Ao mesmo tempo que procurava 
consolá-lo pela perda da felicidade que haviam desfrutado 
até aí, esforçava-se por convencê-lo da necessidade de se 
unir a outra mulher, capaz de o servir, de fazer por ele o que 
lhe era vedado. (RONDON, [19--], p. 28, grifo do autor).
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Passado o susto de tamanho horror, vieram os preparativos para a 
inauguração da Estação telegráfica de Itiquira, no dia 21 de abril de 1901. 
Data e memória pensadas em conjunto pelo Comandante da Comissão, no 
intuito de sobrepor a memória oficial e, portanto, cívica, de um “patriotismo” 
que buscava a todo o custo encarnar referenciais no meio da floresta pantanosa. 
Para tanto, na comemoração: “Houve um banquete aos soldados e os índios que 
participaram dos trabalhos e, à noite, realizaram estes, formidável Bacorôro, 
organizado pelo Cacique Oarine e pelo Pagê, Báru, apresentando-se muito 
dos índios com mantos de pele de onça, como traje de gala”. A sua estadia na 
companhia com Rondon não iria muito longe e foi assim que entraram o mês 
de maio, num outro universo paisagístico que obviamente, ecoava de igual 
maneira aos índios para operarem o ambiente ao seu redor, “porque o pantanal 
já estava seco” e aos Coroados “era época de realizarem as caçadas prediletas – de 
onça. Assim, a 17 de maio, ao atingir a Comissão a zona de Coxim, encerrando 
nova campanha para frente”, Rondon finalmente se separou dos nativos “[...] 
à margem do rio Taquari com a frase de Oarine Ecureu: – Aqui fico, borôro 
não entra em terra de caiamo, terra de terena, guaicuru, uachiri... Foi tocante 
a despedida do índios”. (RONDON, [19--], p. 32).
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Capítulo III

Fragmento do cotidiano: parte II

3.1 IV Fragmento

A produção do açúcar e do álcool na sua totalidade não é nenhuma 
novidade no mundo industrial e cultural do Brasil. Ela é conhecida em termos 
memoráveis desde o período da colonização e, em muitos casos, está relacionada 
ao saudosismo dos tempos auges para a elite aristocrata brasileira. Nesse 
sentido, uma diferente visão recai sobre a gente que entrava com o trabalho, 
cuja produção associava-se a cenas exaustivas, envolto aos contextos, nos quais 
mais se tinha a presença de mão de obra forçada daqueles que cortavam os 
galhos da cana ou, obrigatoriamente, enfurnavam-se nas fábricas o dia todo para 
enriquecer seus patrões ou proprietários. Esse tempo ostentoso, que sustentou 
praticamente a economia da colônia nos dois primeiros séculos, fora arrebatado 
pelas inovações e criatividades de outras colônias no século XVIII, quando o 
monopólio de tal cultivo cedera lugar a apenas 10% da produção açucareira 
no comércio internacional. A situação piorou na virada do século, período 
no qual o preço mundial deste produto caiu drasticamente, desestabilizando 
a colônia portuguesa que dependia da economia organizada em torno dos 
canaviais. (Cf. PANG, 1979). A colônia citada, de fato, não conseguiu segurar a 
onda da produção tecnológica que atingiu o produto cubano, porto-riquenho e 
filipino no mercado americano, tampouco rivalizar com o açúcar de beterraba 
no mercado europeu. Isto é, o Brasil ficou para trás porque viu suas indústrias 
estagnadas, enquanto as colônias francesas e inglesas passavam por todo um 
processo de restruturação nos padrões técnicos reavivados ao longo dos anos 
oitocentos, perante a geração de investidores e empresários que capitalizaram 
a fabricação de açúcar: 
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Tal constatação pode ser observada nos casos: da Guiana 
Francesa, que entre 1841-45 produziu 32.537 toneladas e 
passou a produzir 110.884 toneladas entre 1881 e 1885; 
das Ilhas Maurícias, das Queensland, em Java e no Egito. 
Além disso, a produção açucareira do Sul dos Estados 
Unidos voltou a ser organizada após a guerra civil e o fim 
da escravidão. (MEIRE, 2008, n/e).

Se o Brasil, no panorama mundial, corresponde ao que foi explicitado 
acima, a produção de açúcar no país recortava e sedimentava malhas territoriais 
com intensidade diversificada, haja vista as condições de ordem geográfica, 
estruturais e de capitais, somados aos estímulos políticos disponibilizados aos 
proprietários, empresários e demais investidores, em um jogo de interesses em 
que mais se prezava aos lucros e prestígios que a lavoura poderia lhes render. 
Prova disso, é que em muitas regiões “interioranas” a produção estava longe 
de se igualar as áreas tidas como “centrais”. No próprio extenso território que 
abrangia Mato Grosso (que na época incluía os Estados de Mato Grosso do 
Sul e Rondônia), tais plantações se tornam incomparáveis com as que eram 
desenvolvidas no nordeste brasileiro – Alagoas e Pernambuco -, os campos do 
norte fluminense ou de algumas regiões paulistas, onde o café, junto ao açúcar, 
nesta última província, temperava as paisagens regionais do Estado, pois o 
modesto plantio mato-grossense servia para aliviar a demanda local, coadunada 
à distância com as demais regiões, as dificuldades de transporte e encarecimento 
desta espécie tão apreciada entre a cultura agrária. A bem da verdade, em 
Cuiabá e terras circunvizinhas, estas lavouras eram tão diminutas que seriam 
complementadas pela produção de Recife, mostrando os resquícios do cenário 
que o antecedeu, pois essas áreas, na segunda metade do século XIX, contavam 
com aproximadamente quarenta e cinco engenhos, conforme já foi salientado 
em outro capítulo da obra, além das poucas destilarias e usinas construídas 
nas décadas seguintes. Em termos comparáveis, a quantidade de propriedades 
que trabalhavam em cima desse cultivo, pode ser mais bem compreendida de 
acordo com as observações do viajante August de Saint-Hilaire, que ao passar 
em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, ainda na primeira metade do 
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século XIX, afirmou: “Até 1769 não havia em Campos mais de 56 usinas de 
açúcar; em 1778 esse número subiu a 168; de 1779 a 1801 aumentou para 200; 
15 anos mais tarde ele cresceu para 360 e enfim em 1820 havia no distrito, 
400 engenhos e, cerca de 12 destilarias”. (SAINT-HILAIRE, 1941, p. 398).

Catalisando a flatulência, ou melhor, o inchaço de mão de obra 
disponível em Mato Grosso, os usineiros tiveram, sem dúvida, resultados 
eficientes no tocante a seus propósitos individuais. Souberam como ninguém 
aproveitar o momento propício para disponibilizarem no mercado o capital 
que conseguiam acessar. Assim, os governos estaduais seguiam o que Michael 
Foucault denominou como biopolítica da população, ou melhor, a anátomo-
política do corpo, constituídas por tecnologias de poder na própria passagem do 
poder de soberania, que consiste fundamentalmente em “fazer morrer e deixar 
viver”, ao poder sobre a vida. É nesse âmbito, que ao contrário do poder de 
soberania, o poder sobre a vida consiste em “[...] fazer viver e deixar morrer55”.

Na prática, conforme tentei mostrar no capítulo anterior, essa massa de 
pessoas não empregadas, que tinha a força de suas mãos usadas obrigatoriamente 
em determinadas funções, estava com os dias contados. Enquanto fossem 
produtivas aos propósitos do Estado e demais Órgãos Governamentais - junto a 
seus parceiros-, suas vidas não seriam solapadas, assim como todo o investimento 
para alongá-las não estariam suspensas, pelo contrário, a tendência era em “fazê-
los viver”. Contudo, os “deixariam morrer” caso sua mão de obra, seu tempo 
útil, se esgotasse, haja vista que esse prejuízo ninguém gostaria de bancar. As 
próprias Linhas Telegráficas são um exemplo claro disso, fruto de um projeto 
político importante às delimitações territoriais da fronteira, os corpos fisgados 
para esses serviços eram bem tratados e cuidados, na medida em que servissem 

55 Ora, agora que o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada vez mais o direito 
de intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e no “como” da vida, a partir do momen-
to em que, portanto, o poder intervém, sobretudo, nesse nível para aumentar a vida, para 
controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências, daí por diante a morte, como 
termo da vida, é evidentemente o termo, o limite, a extremidade do poder. Ela está do lado 
de fora, em relação ao poder: é o que cai fora de seu domínio, e sobre o que o poder só terá 
domínio de modo geral, global, estatístico. (Cf. FOUCAULT, 2000; 1979).
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aos pressupostos de Rondon. Porque considerados a “massa podre” da população 
civil, justamente para legitimar o trabalho forçado que incidiam aos mesmos, 
ou qualquer outra mão de obra barata encontrada pela frente os deixaria “viver” 
apenas se suas energias vitais fossem aproveitadas, senão “os deixariam morrer” 
no meio da mata, através de brigas, doenças, acidentes de trabalho, exaustão 
física que debilitava o corpo, além de outras situações, raramente mensuráveis.

 Nesse contexto, não se pode negar que os usineiros, como qualquer 
outro grande empreendedor “[...] viabilizou o projeto da construção de uma 
elite regional que, política e economicamente, dominou Mato Grosso durante 
as três primeiras décadas” (ALEIXO, 1980, p. 168) dos anos novecentos. Em 
outras palavras: 

[...] as usinas surgiram no momento em que a abolição 
da escravidão rompia os antigos laços da dominação 
sobre a mão de obra. Passando a representar um elemento 
catalisador da força de trabalho disponível na região, em 
condições de formar um centro agregador de trabalhadores 
que, então, se encontrava dispersos. (ALEIXO, 1980, p. 168).

É nesse sentido que, desde já elucido, buscarei problematizar algumas 
versões de historiadores que apontam as usinas como a “principal formadora 
e disciplinadora” dos grupos rurais, as associando à “dominação”, “poder”, 
“tecnologia”, “originalidade”, “supremacia industrial”. (ALEIXO, 1980, p. 168). 

Porque em muitas situações esses modelos explicativos se esquecem de esboçar 
inovações que vem do contraponto, ou seja, das populações locais. Mais ainda, 
esquecem ainda de apontar que as próprias disciplinas das tarefas diárias já 
existiam na região, e em outras áreas e contextos, o que alterou foi a inserção 
de novas roupagens, ferramentas e sofisticação da tecnologia do poder.

Todavia, é digno de nota, salientar o quanto perceber o gosto amargo 
do álcool e o saboroso doce dos minúsculos cristais que formam o açúcar, que 
descrevem as usinas, é refutar o entorno, os lugares que florescem as redondezas 
da cidade, normalmente amparada por porções de solos, localizado na beira dos 
rios. É, também, incitar as leituras de autores renomados, como Capistrano de 
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Abreu ou Gilberto Freire e todas as suas narrativas a respeito desses espaços, 
impressas através das imagens de vilarejos inteiros que se formam envolta a 
casa principal do “senhor”. Equivale a jorrar à nossa frente a figura do capanga 
e seu status, a massa de laboriosos e sua rotina, as “industrias” instaladas nas 
florestas, aos extensos canaviais que dilaceravam as árvores e expulsavam os 
bichos, relembrando, paralelamente, a fartura da comida na mesa do “senhor” 
e o controle alimentício na mesa de muitos empregados e escravizados. Além 
disso, consiste em descrever os casamentos e batizados que os donos de extensos 
territórios costumavam utilizar para ampliar o patrimônio de suas famílias, 
mensurando não a reprodução de casas portuguesas, como se as mesmas fossem 
transpostas pelos colonizadores nas terras que ocuparam no Novo Mundo, mas 
sim uma expressão nova que levava em consideração o ambiente físico e toda a 
intersecção das diversas culturas presentes nesses lugares. (Cf. ABREU, 1982). 
Por isso, falar de lavouras de açúcar significa também trazer à tona as formas 
de negociações dos grupos dominados, refletir sobre as fugas, o rompimento de 
contratos, a religiosidade local, as revoltas, as estratégias para o acesso a terra 
e água, discutir as táticas de moradores que objetivavam garantir o emprego 
e proporcionar a reprodução rural para si a sua família. Mas acima de tudo, 
tratar não apenas com as grandes propriedades agrárias, mas também como 
as médias e pequenas, adicionadas a massa de homens, mulheres e crianças no 
seu universo particular pautado na oralidade, laços de confiança, solidariedade 
além da fidelidade, atravessada, simultaneamente, pela tensão dos inúmeros 
interesses que estavam em jogo.

Ademais, necessário se faz sublinhar, de igual maneira, que as usinas de 
que tanto ouvimos discorrer da última metade do século XIX se diferenciavam, 
e muito, dos engenhos de açúcar coloniais e imperiais. Porque as indústrias 
instaladas nas propriedades agrárias encarnam novas formas de produção, de 
relações e lógicas locais, da maneira como deveria ser organizada e operada o 
ambiente ao seu redor. Haja vista que, enquanto o “senhor de engenho”, se coloca 
como protagonista ligado a terra, aquele típico homem do campo; o usineiro 
prefere ser visto como homem da cidade. A este lhe é debelado a imagem do 
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“industrioso”, empresário nato, que preferia ser equiparado ao pequeno burguês. 
Junto desta imagem vêm seus desdobramentos explícitos nas terminologias dadas 
a seus trabalhadores, que ao invés de serem reconhecidos como “agregados”, 
“camaradas”, “lavradores”, “agricultores”, “escravos”, “libertos”, “pescadores”, 
“jornaleiros” ou “ribeirinhos”, lhes são destinados outras atribuições como 
não estivessem vinculados ao mundo rural. Assim, “operários”, “assalariados” 
e “trabalhadores” são as denominações usadas para se referir a esse pequeno 
contingente de habitantes agrários, que passam parte de suas vidas desenvolvendo 
atividades para alcançar a potencialidade de seus esforços físicos almejados 
pelos seus “chefes”.56

Por outro lado, há de se convir de que essa nova ordem das coisas, ou 
pelo menos sua tentativa, não se propagou em todo o território pantaneiro numa 
uniformidade incontestável, uma vez que nas fazendas de gado, por exemplo, as 
denominações recorridas para tratar dos habitantes e contratados, detectados no 
corpus documental, estavam mais atreladas a nomeações que reportam juízos e 
opiniões de uma cultura agrária, pelo menos em nossas mentes mais fantasiosas e 
comuns. O próprio Rondon nos proporciona perceber tais fatores, manifestados 
em seus diários de campo que serviram de base para a elaboração dos Relatórios 
da Construção das Linhas Telegráficas, cujo cotidiano foi explorado em uma 
parte do capítulo anterior. Contudo, entre as informações cedidas e que não 
foram aprofundadas, já que fugiam das rotinas propaladas na região do São 
Lourenço; corresponde a densidade da criação bovina em algumas áreas. 
Dito de outra forma, Rondon, ao atravessar a região pantaneira que abrangia 
localidades como Coxim, Taquari e Rio Negro (hoje pertencente ao fronteiriço 
Estado de Mato Grosso do Sul), teceu comentários, mesmo que ligeiramente, 
sobre as fazendas ali existentes. Parte dessas terras já era de seu conhecimento, 
dado que participara de outras expedições e crescera familiarizado com aquele 
bioma. Quanto mais adentrava a mata fechada, acompanhado dos homens e das 
mulheres da Comissão mencionada, se deparava com mais campos de gado. Das 
visitas a esses ambientes, um tanto quanto rápidas, surge, em sua grafia, o nome 

56 Questões estas devidamente, discutidas na primeira parte da obra.
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dos proprietários, o volume e as condições estruturais dos animas criados, além 
das características físicas, os quais não me deterei porque já foram devidamente 
explanadas. Ao ler seu relatório de viagem, somos levados a ter dimensão da 
presença particular desses territórios, exibidos como pequenos pontos que 
serviam, na verdade, como espécie de linhas desbalizas, patinado por grupos 
indígenas, por negros, por brancos e pelo hibridismo desses grupos. Estes lhes 
incidem derrapagens improvisadas, inopinadas, que poderiam render sucessos 
aos pés de quem as calçavam, ou os tombarem causando algumas cicatrizações 
difíceis de serem esquecidas.

Na intenção de não deixar dúvida sobre a forte presença da paisagem 
campeira, basta nos debruçarmos, rapidamente, a algumas semanas do ano de 
1901, explicitado na “etnografia” de Rondon, após abandonar a região do São 
Lourenço. Conforme declarou o comandante da expedição: 

Pouco acima da barra do Quebra-Canga, pela margem 
oposto do rio Verde, está situada a fazenda do Rio Verde e 
o Taquari-Mirim, o qual é constituído por campos abertos, 
semeados de espessos caapões. / A riqueza da localidade 
consiste em florestas de madeira de lei terras apropriadas 
à lavoura e campos com soberbas pastagens. / Américo 
de Souza chama-se o proprietário dessa fazenda. paulista 
de origem levou quase toda a sua vida tropeando de São 
Paulo para Mato Grosso através de Goiás e Minas, até 
fixar-se, nesse pedaço de terra, que faz hoje a sua riqueza. 
(VIVEIROS, 1958, p. 38-39).

O autor do relato, seguindo a rota prevista a comitiva que comandava, se 
deparou, alguns dias depois, com outra grande propriedade. Informou, então, que 
depois de deixar o rio Claro, acompanhado de seu pessoal, optou por descerem 

[...] a serra com a linha pelo trilho já existente entre a 
Fazenda de Campo Formoso e o Retiro de São João situado 
à margem do córrego deste nome, afluente do alto rio Negro 
[...] O nome da fazenda situada da planície dá ideia exata 
da beleza dessa paisagem. Observando do alto da serra as casas 
da Fazenda do Campo Formoso são apenas pontos minúsculos 
[...]. (VIVEIROS, 1958, p. 44). 
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Reiterou ainda: “A fazenda, cujo proprietário é rio-grandense, tem 
uma população de 20 pessoas e possuí cerca de 2.000 cabeças de gado vacum, 
mestiço de franqueiro e china, cavalar e muar. Os camaradas são na maior 
parte índios Terena e mestiços africanos”. (VIVEIROS, 1958, p. 45 )57.

A narrativa do interlocutor do registro, então, segue sem grandes 
novidades, mencionando os trabalhados diários, as dificuldades encontradas, 
os sucessos das instalações, até atingirem o córrego do Buruti, momento em 
que se hospedou numa localidade do mesmo nome, percebendo que: 

[...] Como na fazenda do campo Formoso, o proprietário 
também é rio-grandense, o sr. José Simões, estancieiro 
abastado no Estado do Rio Grande do Sul./Cria gado 
vacum mestiço de Dhuran, franqueiro e china; cavalar, 
muar, suíno e lanígero, possuindo cerca de 3.000 cabeças 
de gado./ Os moradores dessa Fazenda montam a 30, entre 
camaradas, agregados e patrões/Para fugir da ação danosa da 
peste de cadeiras, epizootia importada da Bolívia e, 1875, 
conforme descreveu Taunay nas ‘Cenas de Viagem’, aqueles 
fazendeiros estabeleceram, em cima da Serra Retiros quando 
a ação conjunta do calor, determina o aparecimento da 
enfermidade, tornada hoje enzoótica, porque ela só aparece 
nas zonas encharcadas e nos meses de grande calor e chuva.
(VIVEIROS, 1958, p. 46) 

A Comissão, na sequência, rumou à fazenda do Tabôco. O seu 
proprietário, o Coronel José Alves Ribeiro, agradou tanto Rondon que as 
informações dedicadas a este lugar são mais apuradas, com direito a história 
da vida da formação do pequeno vilarejo. A mesma 

[...] por ocasião da invasão paraguaia, tinha tantos gados 
que os paraguaios de uma vez só tocaram mais de 5.000 
cabeças. Outrora o domínio da Fazenda se estendia do rio 
Tabôco ao rio Negro, que o limitavam ao Norte e ao Sul 
[...]/Atualmente está reduzido esse domínio não só com 

57 “As matas de suas bocainas; os recôncavos e dobras dos seus contrafortes serviam de refúgio 
seguro aos moradores desta última vila e aos índios Terena das aldeias de Ipegué, Naxedaxe 
e Cachoeirinha, contra a invasão paraguaia”. (VIVEIROS, 1958, p. 45).
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relação as terras que se estende apenas de Tabôco ao Piquiri, 
como quanto á criação, pois a Fazenda só tem agora cerca 
de 1.500 cabeças de gado. (VIVEIROS, 1958, p. 45).

No que esteja ligado aos moradores, advertiu que “[...] seus habitantes 
sobem a 50 pessoas, entre os quais muito camaradas são Terêna. / Foi ali 
onde pela primeira vez viu índios Uachiri ou Guachi, como eram conhecidos 
antigamente”. (VIVEIROS, 1958, p. 48). O mais interessante em sua narrativa 
é a maneira como coloca os primeiros contatos com os nativos, na qual o 
fazendeiro é apresentado, em suas tentativas, como um visionário, enquanto que 
os “camaradas” são associados, como em várias outras tipologias documentais, 
termos pejorativos. Vejamos:

Apareceram [os índios Terenas] em 1898 pela primeira vez 
ao fazendeiro que, segundo ele próprio refere, os tratou com 
muita bondade, dando-lhe roupa e tudo que desejassem. 
Esta primeira aproximação lhe trouxe certa esperança./
Em contato, porém, com os camaradas da Fazenda, 
gente inculta, sem a mais ligeira noção da necessidade 
de atrair o silvícola e na ignorância do meio de consegui-
los dada a diversidade de línguas e costumes, não é para 
estranhar que aqueles atos que não estavam de acordo 
com o que constitue – a moral da tribo. Daí originaram-se 
desconfianças e represália da parte dos índios, o que aliás, 
em tais casos é naturalmente entre povos policiados. / 
Depois de alguns deles viverem entre os Terênas, índios já 
assimilados, camaradas do Retiro da Piúva, pertencentes a 
Fazenda do Tabôco, ausentaram-se bruscamente, levando o 
cacique a índia de nome Catarina, que vivia na Piúva com 
o Retireiro de nacionalidade paraguaia. / A noite, muitas 
vezes, apareciam nesse lugar, encobertos pela escuridão, a 
sondar os intuitos dos moradores, sem entretanto nunca 
lhes terem feito qualquer agressão. Limitavam-se a lhes 
tirar a mandioca, o milho ou qualquer outra plantação dos 
cercados ou roçados existentes. / Levaram a sua represália 
mais longe. Começaram por cortar o aramato da Fazenda 
para se utilizarem de alguns pedaços de arames com que 
preparavam as pontas de suas flechas. E, passado algum 
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tempo, descobriram os camaradas pelos campos caveira de 
rezes motas a flechadas. / Dessa depredação resultou, por 
parte dos fazendeiros reunidos nas circunvizinhanças do 
Tabôco, um primeiro ataque aos índios que sofreram sensíveis 
perdas. (VIVEIROS, 1958, p. 48-49, grifo do autor).

São quatro propriedades rurais aludidas, em menos de dez páginas, no 
relatório de Rondon, cujo volume conteudista apresenta grande parte retida 
à geografia do lugar, a adaptabilidade ou não do terreno visitado em receber 
as construções telegráficas. Em certos momentos, entretanto, o relato encarna 
outro formato: de um lugar inóspito, cheio de perigos, empecilhos. Insurge, 
também, o pantanal envolto a crianças, mulheres e homens, suas atividades, e 
a maneira que manipulavam a terra e suas coisas. 

Esclareço, nesse sentido, que poderia muito bem, mencionar esse pedaço 
da escrita do Rondon, em outro momento da obra, para ser mais específica, 
nos capítulos dedicados a inserção dos indígenas na formação agrária; todavia, 
optei por elucidá-la justamente aqui, ao refletir sobre o quanto tais afirmações 
iluminam as relações estabelecidas vertical e horizontalmente. As idas e vindas 
entre aldeias e propriedades privadas, os proprietários oriundos de outras 
regiões, as disputas internas nas quais os camaradas hostilizavam os silvícolas, 
enxergando-os como um grupo que ameaçava roubar seus ofícios locais e, acima 
de tudo, a inclusão de um paraguaio no meio rural do Pantanal, após a Guerra 
com o Paraguai. Em resumo, a profusão de trajetórias, de culturas cultas e 
incultas, indicando as rotinas em reformulação para que seus agenciadores se 
acomodassem nos processos que proporcionava tamanha fluidez.

Sem perder de vista essas considerações, seria interessante adensá-la 
ainda mais a pontos que foram colocados em visibilidade anteriormente, mas 
não amarrados ou conectados entre si como deveriam. Estou me referindo às 
questões paisagísticas, articuladas às ruralidades internas. Pois se a presença das 
usinas de açúcar era algo que se tornava cada vez mais recorrente às margens 
do rio, na medida em que se aproxima de Cuiabá; no interior da extensa 
área alagável, na mata tomada por terrenos baixos, brejosos e inundáveis, a 
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quantidade de fazendas de gado eram mais expressivas. Em outro momento 
da escrita de Rondon, esses aspectos ficam mais explícitos. Na inauguração do 
posto de Itiquira (21 de abril de 1901), bem no “miolo” do bioma supracitado, 
houve a presença dos proprietários mais renomados da vizinhança. Entre 
eles: “[...] o fazendeiro Moraes, das margens de Corrientes, acompanhado de 
Manoel Firmino de Arruda, seu encarregado do Retiro e meu [Rondon] antigo 
condiscípulo na Escola Primária de Mestre Chico Ribeiro”. (VIVEIROS, 1958, 
p. 135). Conforme relatou o comandante: 

Aproveitou o fazendeiro o ensejo da inauguração da Estação 
Telegráfica, para se comunicar com Cuiabá, entusiasmado 
pelo fato de haver estreado ‘a maravilha novidade do 
sertão’. E regressou à fazenda, depois de combinarmos o 
fornecimento de víveres para a Comissão, acompanhado 
de um tropeiro com um lote de mulas que trariam os 
mantimentos. Já havia eu tomado igual medida em relação 
a outros fazendeiros das circunvizinhanças do Itiquira. / 
Muito me auxiliou nessas providências o fazendeiro goiano 
Antônio Cândido de Carvalho, recentemente estabelecido 
em Itiquira com fazenda de criação de gado. Nos arredores, 
agregados e camaradas de confiança vivia um tio materno 
meu, Manoel Lucas Evangelista, que era como bom filho 
de Mimoso,58 hábil vaqueiro. Outro tio meu, Miguel 
Lucas Evangelista, servia na Comissão, cuidando do gado. 
(VIVEIROS, 1958, p. 137).

Um mundo rural com suas hierarquias internas está sendo refutado 
nesse trecho tão pequeno. Entre “fazendeiros”, “encarregados”, “camaradas”, 
“agregados”, “tropeiros”, “vaqueiros”, enfim, uma variedade de grupos rurais 
ligados por relações de vizinhança e de parentesco está sendo mostrada, amarrando 
expressamente a práticas costumeiras. Refiro-me aqui, especificamente, às 
relações de troca, dado que Rondon figurava entre aquelas pessoas que não 
apenas explicitava um representante do Estado, mas também um morador 

58 Vilarejo localizado próximo a Barão de Melgaço, no Pantanal e, que, de acordo foi colo-
cado no capítulo anterior, região em que o Rondo nascera e crescera até se mudar para se 
dedicar aos estudos.
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local, que conhecia a vizinhança e tinha parentes espalhados entre os mesmos. 
Nesse sentido, para demostrar a gratidão pela construção da Linha que estava 
sendo inaugurada, bem como todos os benefícios ofertados à localidade, 
sobraria àqueles que tinham condições de contribuir disponibilizando víveres 
aos trabalhadores da Comissão. Paralelo a isso, o recebimento dos alimentos 
era uma forma de reiterar, simbolicamente, uma reciprocidade não oficial, mas 
que tinha força de lei, em que mesmo não dita era decodificada entre os pares. 

É justamente parte dessa moralidade invisível que será suspensa nas 
usinas de açúcar. Não de maneira total e completa, mas em certas instâncias e 
situações. Foi refletindo sobre esses componentes que algumas reflexões vieram 
de maneira acentuada a ponto de esboçar a necessidade de elaborar um capítulo 
para discuti-las. Haja vista que: por trás dessas novas denominações não existia 
um habitus atualizado, imprimindo marcas à terra disputada nas usinas? Como 
seria possível refletir, mesmo que minimamente, as mutações que atingiram as 
lógicas locais e se reverberaram nas relações internas? 

Não é uma tarefa muito fácil responder a essas indagações. Para 
compreender as usinas enquanto lugar praticado na lógica de uma nova 
reconfiguração territorial é preciso percebê-los em meio à relação de 
interdependência entre instâncias e sujeitos que podem ser expressas através 
de alianças ou competições. Foi pensando nisso que o fragmento do cotidiano 
aqui tratado fará trajeto diferente dos que os antecederam, uma vez que a 
narrativa não se firmará em algum processo-crime, autobiografia ou relato, 
que elucide resquícios das experiências internas trocadas. É certo que montá-la 
deu um pouco mais de trabalho na medida em que foi preciso juntar frações 
da escrita que retratassem, de alguma forma, os afazeres diários das usinas de 
açúcar intercalado com a literatura escrita sobre o lugar ou período de interesse. 
Então, nos debrucemos sobre os mesmos.
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***

As atividades nas usinas de açúcar começavam antes do sol nascer. 
Em torno das quatro horas da manhã, junto aos cantos dos galos e galinhas, 
o badalar dos sinos despertava a massa de empregados avisando-os que estava 
na hora de levantar. Em suas casas, as esposas, ou amasiadas, preparavam o 
“quebra torto” como café da manhã, acompanhado de guaraná ralado. Essa 
comida típica local, que é feita com a mistura de arroz, farinha, toucinho, ovos 
e miúdos de carne, colaborava para que os corpos se mantivessem firmes até o 
final do dia. (SIQUEIRA, 1997, p. 70). Uma hora depois, alguns camaradas 
iam direto para as fábricas que se localizavam nos arredores da casa principal 
da propriedade, onde residiam o dono e seus familiares. Antes de entrar em 
tais instalações, os laboriosos eram, em muitas propriedades, recebidos pelos 
administradores e capatazes em meio a um gole de cachaça, como uma forma 
de estímulo ao trabalho59. Outros moradores percorriam os caminhos, feitos 
na mata, que davam acesso às plantações de cana-de-açúcar, havendo, ainda, 
os peões ou vaqueiros que se ocupavam da lida das centenas de cabeças de bois 
instalados nos currais, ou criados soltos nos campos, altos e baixos, além dos 
que se reuniam em grupos para caçar. Interessante ressaltar um aspecto que 
acentua a diferença do cotidiano destes últimos habitantes mencionados em 
relação aos demais, pois suas vidas tinham como ponto de inflexão 

[...] essa polaridade de seca e cheia, entremeadas por estações 
de transição – a vazante que leva à seca e a enchente que leva 
à cheia – imprimindo um ritmo no movimento das pessoas 
na reprodução de seu modo de vida, que tem na atividade 
agropastoril, preponderantemente, sua forma de organização 
social. (CASTRO; PIGNATTI, p. 323-324, 2008). 

59 Bento Rafael, relatou sua rotina na usina do rio Cuiabá, relembrou que: “Tocava o sino e 
nós levantava bem depressa pra trabalha. Fazia fila e tomava pinga na caneca pra poder ter 
corage pro trabalho duro do dia. Não lembro que hora começava, só sei que não era dia. 
Começava no escuro e teminava no escuro”. (ALEIXO, 1980, p. 182).
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Esses peões, embora fossem poucos nas usinas de açúcar, dado que a 
maioria da população servia às tarefas das fábricas e dos canaviais, detinham 
afazeres mais amplos e flexíveis, indo e vindo, alternando operações rurais 
conforme as estações sazonais, circulando nos espaços pantaneiros para a 
realização da caça, para a migração do gado e, no final das contas, sobrava-lhes 
tempo a se despender nas pequenas plantações que asseguravam a manutenção 
familiar. Isso quando seu patrão não os fazia misturar labutas entre a caça e 
outros afazeres da propriedade. Em situação distinta se encontravam os demais 
membros da população, cuja rotina era regida por tarefas mais rigorosas. 
Contudo, antes de aprofundar essas questões, seria coerente dar continuidade 
ao cotidiano local.

Voltemos à narrativa das ações rotineiras. Após quatro horas de trabalho 
intenso (uma vez que o início destes se dava às cinco), os moradores se reuniam 
no refeitório, onde era servida a primeira refeição oferecida pelo proprietário. 
Café da manhã simples, composto basicamente de pão e café, ou chás e bolachas. 
(SIQUEIRA, 1997). É bem provável que aquele era um dos poucos momentos 
em que todos, independentemente de suas funções, se aglomeravam, sentavam-se 
à mesma mesa, conversavam e comiam juntos. Alguns, talvez, se mantinham 
em silêncio sabendo do dia pesado e intenso que tinham pela frente e que estava 
longe de acabar. Outros preferiam o diálogo entre os pares, como espécie de 
conforto nos pequenos contatos advindos dessas refeições rápidas, com hora 
marcada para começar e acabar, sob os olhos pesados do capataz, vigiando-os 
em tudo que estivesse relacionado à rotina produtiva dessas áreas rurais. De 
volta às suas funções, aguardavam até às onze horas, quando retornavam para 
casa e encontravam a mulher e os filhos que os aguardavam para o almoço. 
Duas horas e nada mais eram destinados para esse momento, porque à uma hora 
da tarde os trabalhos recomeçavam e dessa vez sem intervalos, sem momentos 
que pudessem afagar o cansaço em qualquer coisa possível, finalizando suas 
tarefas no badalar do último sino que variava dependendo da época do ano: 
tocava às oito horas da noite nos períodos de entressafra e, às onze da noite no 
período da safra. (SIQUEIRA, 1997).
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Sem dúvida, uma das causas para resistir firme às condições de vida as 
quais estavam submetidos era porque, além de saber da sua responsabilidade 
relativa aos membros familiares, estes empregados acreditavam que os proprietários 
proporcionavam vantagens consideráveis. Só de pensar que teriam moradia para 
acolher sua família e, em certas situações, um pedaço de terra para plantar, além 
do salário no final do mês, bastava para que esses pantaneiros se alimentassem 
da falsa ilusão de que estavam em situação um pouco melhor do que homens 
e mulheres que nem emprego detinham, quanto mais a permissão para usar 
a terra. Com o passar dos dias, compreendiam que o tempo, ao virar moeda 
quando se torna mercadoria, fugia de seu controle, escorrendo entre os dedos 
qualquer probabilidade de autonomia, ainda mais quando se tinha a rotina 
marcada por longas horas de afazeres ininterruptos e repetitivos, como o corte 
da cana, o açúcar colocado nas dezenas de sacas e depois levados pelos trilhos 
até os portos, ou o manuseamento nas fábricas, onde o calor escaldante da 
lenha queimada nas turbinas, nos secadores e nos motores, que faziam parte 
das aparelhagens ali existentes, cooperava para que a única coisa que visassem 
no final do dia era entregar-se novamente a um gole de cachaça e ter o corpo 
rendido ao sono perante a exaustão das funções. (Cf. ALEIXO, 1980). Muitos 
destes homens percebiam que a trama de suas rotinas ainda era marcada pela 
ausência, sobretudo, do olhar sobre os filhos e da violência que isso gerava, na 
medida em que um dos poucos períodos que desfrutavam de suas companhias, 
restringiam-se a algumas horas nos finais de semana, quando não estavam 
carregados das tarefas caseiras acumuladas de outros dias.

Quando percebiam a rotina esgotante que tomava suas vidas, buscavam 
colocar na balança os pontos “positivos” que os contratos desses usineiros lhes 
acomodavam. Muitas vezes, nem chegava a ser de forma direta, mas atingiam 
as pessoas mais próximas e, consequentemente, importantes para as suas vidas: 
os filhos. Estes acessavam uma diversidade de funções aludindo à impressão de 
que a educação das crianças estava no caminho “adequado”; já que teriam acesso 
a oficinas, bandas musicais e escolas. (Cf. AYALA; SIMON, 1914). A usina 
de Itaicy é um exemplo disso, contendo em suas terras a escola primária que 
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apresentava sessenta e duas vagas para meninos e meninas, a qual possibilitava a 
leitura e a escrita, instrumentos tão raros e tão caros às pessoas desafortunadas 
do período, evitando que os descendentes seguissem o mesmo destino dos pais. 
Alguns destes, quando jovens, aprenderiam conhecimento técnico por meio 
das oficinas oferecidas nas propriedades, o que lhes permitiria ascender a cargos 
administrativos ou técnicos, e ainda seriam contemplados pelas poucas vagas 
masculinas ofertadas pela banda de música (em torno de dezesseis). Exceto essa 
usina, a escola mais próxima localizava-se no vilarejo de Barão de Melgaço60, 
mas nada adiantava morar em um lugar onde o emprego, usado para subsidiar 
a demanda do dia a dia como a comida, a vestimenta e a manutenção da casa 
não fosse disponível. Trabalhar e morar em uma propriedade que aparenta a 
princípio possuir quesitos de vivências essenciais aos seus residentes era a tomada 
de decisão mais plausível àqueles que não abrangiam nada em seus futuros.

Nessa época, é evidente que os espaços privados, na maioria das vezes, se 
sobressaíssem aos espaços ditos públicos. Obviamente, entendendo-os enquanto 
espaços construídos e, portanto, variáveis conforme o tempo e o lugar operado. 
Em regiões divulgadas como inóspitas, é fácil desconstruir esferas de ordem 
pública mediante a acepção de que está se vincula a um ambiente degradado, 
perigoso, sujo e violento. Na outra ponta, tudo que estiver relacionado ao 
âmbito ou universo privado vem resguardado por adjetivos “positivos” tais 
como: sustentável, familiar, seguro, imponente. Essa guerra subjetiva e dual 
do “público” e do “privado”, do que é degradado e ineficiente e do que é 
estruturado e eficiente, embora de forma dispersa, encontrava-se presente nas 
áreas abrangidas por canaviais e industriais açucareiras. 

60 O viajante Roosevelt, ao passar pela fazenda São João, aludiu a uma banda de música que 
os recepcionaram com fogos e o canto inclusive do hino norte-americano. Já o viajante 
Vicenzi faz referência a uma pequena escola situada em Barão de Melgaço, localidade de 
onde provinha uma parte dos trabalhadores que atendiam as atividades exigidas nas usinas 
de açúcar e fazendas de gado da região pesquisada. Este ao adentrar na região observou que 
apreciou “[...] também a escola pública que nas horas vagas, é tabelionato. Lá dentro, as 
crianças no b-a-ba; cá fora de um outro lado da porta, grandes pedras das que se usam nas 
escolas, com Avisos, Portarias, Editais, etc”. (ROOSEVELT, 1976, p. 78).
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Sabendo utilizar muito bem desse artifício a seu favor, o proprietário 
montava toda uma estrutura objetivando receber contingente populacional 
em suas terras e incidir, sobre os mesmos, grande influência econômica e 
política61. (AYALA; SIMON, 1914, p. 280). Essas residências não eram ofertadas 
aleatoriamente, uma vez que a carga de tarefas diárias era grande demais 
para permitir que os trabalhadores morassem longe. Quanto mais perto 
estivessem, melhor seria para controlar suas produtividades. Por outro lado, não 
bastava centrar todos os esforços somente em torno da massa de trabalhadores, 
potencializando seus braços, ou melhor, cada parte do seu corpo para o regimento 
da lucratividade e do seu poder. Esses esforços deveriam se propalar para todos 
os lados inserindo as crianças e as mulheres na convicção de que os contratos, 
apesar de significar vida dura, eram uma boa opção de serviço. 

Os homens que se submetiam a tais tarefas, entocados a semana inteira 
nas lavouras de cana-de-açúcar, ou nas indústrias, no final do expediente 
percebiam que suas mãos não eram as únicas calejadas pela rotina nas usinas 
ou nas lavouras, já que as mulheres, ao longo do dia, também se ocupavam 
de uma profusão de afazeres que rompiam, e muito, com a ideia de que suas 
atribuições estivessem restritas aos espaços das casas e quintais. (Cf. BORGES, 
2010). Além do cuidado com as crianças, elas se tornavam as responsáveis pela 
casa e pelas plantações, pois, tempo era o que menos restava para os homens 
trabalharem na terra cedida pelo proprietário agrário. As crianças também não 
escapavam de algumas atribuições, sendo destinadas para tarefas específicas, 
prescritas nos próprios contratos, sobre os cuidados dos pais62. Os braços infantis 

61 É bem verdade que o número de contratados variava de uma propriedade a outra. Na usina 
da Conceição, nos períodos de safra contava “com um pessoal de 60 trabalhadores”, que de 
igual maneira residiam na propriedade e desenvolviam funções diversificadas, a exemplo das 
“plantações compreendem cana com mais de vinte mil vultos, entre açúcar e aguardente, bem 
como roças para a produção de cinquenta mil litros de arroz”, em terreno que compreende 
a “14.000 hectares de extensão, cortados por córregos e bahias”. Esta “foi a primeira fábrica 
de açúcar e aguardente montada nesta Província’, fundada “pelo agricultor e comendador 
Joaquim José Paes de Barros”. (AYALA; SIMON, 1914, p. 281).

62 Contrato de locação de serviços entre Antônio José de Araújo e o proprietário de Itayci, 
em 2 de abril de 1898. 
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estavam presentes não apenas na roça de subsistência, na criação de animais 
domésticos, mas de igual maneira “[...] na confecção de sacos, teares, na fabricação 
da farinha, na pilhagem do arroz, na carpa dos canaviais, no transporte e no 
processamento de canas, além de outros afazeres”. (ALEIXO, 1980, p. 191).

Interessante perceber esses movimentos que refletem luzes deformadas, 
quando impressas de formas fragmentadas nas tipologias documentais. Isto 
acontece na medida em que os pesquisadores, ao levantarem um conjunto de 
informações, acabam lhes incidindo referências que se aproximam muito mais 
do seu próprio universo do que daquele que está sendo estudado. É dentro desses 
pressupostos que algumas teorias, um tanto quanto tradicionais, abrangem raios 
de ação aceitáveis nos modelos explicativos. No que diz respeito às pesquisas 
que adentram nas relações de gênero, no contexto norte pantaneiro, com 
recortes temporais atuais, algumas observações foram então consolidadas em 
torno da cultura local. Para tanto, trago à tona as afirmações da antropóloga 
Joana Aparecida Fernandes Silva, que, analisando a localidade de Mimoso, 
entrelaçou a importância das características geográficas com as atividades 
rotineiras. Segunda a autora:

A casa mimoseana expressa a sínobra do masculino e do 
feminino, a passo que a cozinha e quintal expressam o 
feminino e as áreas de pastagem, o masculino. É a partir 
da casa que o mundo começa a ser significado, conceituado 
e estruturado. O lugar da casa – em cima ou em baixo, 
expressa como se afirmou, uma hierarquia na organização 
mimoseana. A expressão cercado completa e engloba os 
reinos masculino e feminino, uma vez que comporta a casa, 
a cozinha, o quintal, o gado e o pasto plantado. O cercado 
representa um microcosmo no universo mimoseano, onde 
estão representados seus principais componentes. (SILVA; 
SILVA, 1995, p. 176, grifo do autor).

Sem dúvida, tais análises intencionam articular práticas e ideias em 
relação ao tempo e espaço do grupo rural, encaixado, pela antropóloga, na 
categoria “camponeses”. Necessário advertir que parte dessas perspectivas 
explicativas se apoia em certos acontecimentos micros, que reordenaram o 
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cotidiano, seja à entrada das cercas, ou a perda da autonomia da produção 
individual e do acesso a terra e água. Embora a autora dê atenção às resistências, 
as fecha dentro de um quadro apocalíptico da destruição das formas de vida 
locais63, tanto é que sintetizou: “Em outros termos, o meio passa a restringir 
possibilidades quando é extremamente agredido pelo homem; na verdade são 
as interferências antrópicas que criaram as limitações em Mimoso”. (SILVA; 
SILVA, 1995, p. 229). Como se as mutações nas formas de operar o ambiente 
fosse algo “negativo” e “irreconhecível” no campo do pensável. Dessa influência 
do meio sobre as esferas masculinas e sobre as esferas femininas, reiterou que:

O homem assim como o gado, apresenta mobilidade. A 
mulher assim como o fogo que cozinha os alimentos, é 
imóvel, não se movimenta. A casa, o cercado, a cozinha, o 
quintal em tudo fazem lembrar os pequenos espaços citados 
por Bachelard (1972). A concha, o símbolo do abrigo 
seria o cercado, frente aos grandes espaços do Pantanal / 
A casa em que o homem se protege, se abriga, estaria em 
oposição aos locais de pastagem, móveis ainda nos dias de 
hoje. Anteriormente ao alagamento decorrente do aterro da 
estrada e as cercas, esta mobilidade era mais ampla; basta 
lembrar das mulheres que quando se referem a este contam 
que viam seus maridos, a cavalo, na época das secas, ao 
longe, no campo de Mimoso / Nas secas com ampliação do 
espaço, a mobilidade também se expande, e nas cheias, com 
a retração, o espaço de circulação de homens e de animais 
restringe-se ao cercado. Assim, homem e gado vão e vem. 
De acordo com os ciclos das águas, enquanto que mulheres 
sempre permanecem no anterior da cerca, independente 
das variações ecológicas. É quase como dizer que a vivência 
que as mulheres tem dos ritmos implementados pelas 
estações, é diferenciada da vivência masculina, mais afetada 
e mais sensível, pelo tipo de atividade que os homens 

63 “No ‘tempo antigo’, no tempo dos eirados, o meio não impunha restrições, uma vez que a 
densidade demográfica era pequena, e cada família dispunha de cerca de 1. 000 hectares no 
momento da primeira partilha. O meio passa a ser gerador de limitações quando aumenta 
o tamanho da população que, conjugado ao alagamento permanente, restringiu ainda mais 
a disponibilidade do espaço para as pastagens”. (SILVA; SILVA, 1995, p. 229).
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desempenham, às modificações climáticas e espaciais. 
(SILVA; SILVA, 1995, p. 177).

É justamente este modelo interpretativo64 que pretendo desconstruir, 
dado que o mesmo enrijece os fluxos das trajetórias de vida, imobiliza os processos 
e endurece as espacializações locais, camuflando a multiplicidade de ações frente 
às possibilidades emergidas em cada situação. O que venho mostrando, ao longo 
da escrita da obra, se assenta, sobretudo, nessa diluição de comportamentos 
mobilizados nos espaços formais e informais. Homens frequentando ambientes 
que antes eram femininos, mas de repente, pelas incongruências da vida se 
tornam masculinos, ou vice-versa, ou as duas probabilidades mescladas e, 
por que não, em algumas ocasiões suspensas temporariamente. Dito de outra 
forma, o que busco refletir condiz aquelas incontingências que nos capturam 
e das quais somos levados a nos refazer, mudar de ideia, trabalhar no campo 
do imprevisível e surpreender diante de uma pequena brecha que, ao ser 
percebido e utilizado, é capaz de alterar todo o percalço seguido. Essa dinâmica 
que analiso se apresenta não de forma clara e acabada, e sim enquanto flashes, 
fragmentos, cacos diluídos numa salada de outros cacos que dá margem a várias 
coisas imensuráveis. O difícil é agarrá-las, talvez porque justamente imersa está 
sempre em movimento, agindo numa velocidade irregular, ou se escondendo 
em linguagens, que são incapazes de esboçá-los (quem sabe graças ao mar de 
interesses em que se encontram), isso quando não dá seus pulos e sobressaltos 
que podem nos cegar.

No tocante às usinas de açúcar, nas repaginações montadas através 
das tintas que registraram as experiências coletivas e individuais, é perceptível 
que, em certas ocasiões, nos espaços informais65, onde as interferências das 

64 Parte das análises traçaram diálogo direto com outra antropóloga brasileira, reconhecida 
em virtude de seus estudos relativos a representação da natureza no âmbito das populações 
tradicionais estudadas: Ellen Woortman e Renate B. Viertler. (Cf. WOORTMAN, 1985; 
1983; 1995; VIERTELER, 1990; 1988; 1989).

65 O termo informal aqui não está sendo utilizado para refutar a palavra formal. A infor-
malidade aqui mencionada tenta apenas redimensionar em que medida a interferência dos 
proprietários e seus funcionários de confianças injetavam certas ações tidas como legitimas, ao 



182

forças externas eram menores, permitiam-se operações mais flexíveis envoltas 
a arranjos particulares. Dito de outra maneira, ao ampliar os lugares praticados 
pelos moradores locais, para além daqueles que tinha mediações diretas dos 
proprietários rurais e olhar com certa cautela aos ambientes tidos como não 
produtivos, ou o não lugar, pelo menos para os patrões, me foi permitido 
detectar sinais de uma rotina agrária familiar maleável e estratégica. Sendo 
assim, eis que no âmbito de tanta exploração ressurge a resistência local, porque 
enquanto seus homens e seus filhos foram capturados pelas formas “modernas” 
de trabalho; as mulheres se empoderam, a sua maneira de lidar com as coisas. 
Plantam, porque sabem que ali, da terra, sairá a nutrição que encherá a boca 
da sua família, assim como pescam, graças ao seu entendimento de que a caça 
e a criação bovina, sendo lugares mais duros, ou rígidos, de adentrarem, uma 
vez que eram operados eminentemente, pela figura masculina, renderia-lhes o 
complemento alimentício, evitando maiores dívidas junto aos armazéns66. Isto 
é, num campo rigoroso, austero, severo, relativo ao cotidiano dos canaviais e 
das fábricas, as mulheres deslizam, fazem das fissuras rotineiras um desvio 
no caminho, um encurtamento que ludibria o proprietário e seus “soldados”. 
Tiram proveito de uma lacuna que lhe assegura situações mais amenas retidas 
nos lares, nas roças, na pesca, da criação de animais domésticos, na feitura de 
bolos, doces, queijos e rapaduras...

Aliás, gostaria de reiterar que tais indagações não são fruto de um 
assunto que me abateu a essa altura dos meus estudos. A bem da verdade, este 
é um nó que busquei desatar ainda no meu trabalho do mestrado, quando, me 
atentando às atividades desenvolvidas nas esferas masculinas e aquelas realizadas 
nas esferas femininas, descobri um universo mais flexível, ou ao menos, mais 
maleável entre os denominados “ribeirinhos”, do que os modelos historiográficos 
haviam desenvolvidos até então, os chamando inclusive de “camponeses”, 

serem produtivas, lucrativas e darem conta das demandas do dia a dia atrelada, diretamente, 
a hierarquia que se tinha entre atividades desenvolvidas.

66 Obviamente, que não se deve perder de vista, que não tendo propriedade particulares o uso de 
qualquer porção da terra e da água era viabilizada pela permissão ou não do proprietário rural.
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“lavradores” ou “pequenos” e “médios” proprietários rurais. A causa de tal 
afirmação corresponde às perspectivas analíticas que afirmam, categoricamente, 
o quanto, mulheres e crianças, seriam propensas a frequentarem e ocuparem 
os lugares compreendidos como casas x quintais, ou seja, realizavam ao longo 
do dia tarefas como costuras, criação de animais domésticos, além do cuidado 
e educação dos filhos e da casa. Já os homens atuavam em meios rurais mais 
diversificados, tendo em vista que suas funções lhes proporcionavam maior 
circulação territorial, a exemplo da caça e a criação bovina, das plantações, 
dos contratos temporários que os faziam se deslocar até outras localidades, 
exigindo, inclusive, acentuado esforço físico. Não obstante, ao me deparar 
com a documentação, quais sejam processos-crimes, discursos, mensagens 
e relatórios governamentais, além dos relatos de viagens, percebi que essas 
explicações não correspondiam ao contexto que estava apreendendo. Os pequenos 
e médios proprietários rurais, bem como as famílias que habitavam essas áreas 
pantaneiras, usufruíam de inúmeras tarefas, dependendo da época do ano e 
do lugar geográfico a qual tinham acesso e condições de explorar. Mais ainda, 
a própria ocupação profissional a qual se autodenominavam apenas revelava 
a hierarquia valorativa das tarefas diárias. Todavia, estas auto representações 
não conseguiam, muitas vezes, abarcar a variedade e a variação de labores e 
ambientes rurais, que de fato operavam. (Cf. BORGES, 2010).

A riqueza do território analisado encontrava-se justamente aí, na 
mistura dos espaços operados por homens, mulheres e crianças. Nesse sentido, 
“agricultores”, “oleiros”, “pescadores”, “criadores”, “negociantes”, “jornaleiros”, 
“camaradas”, “espingardeiros” dentre outros, sinalizavam a multiplicidade de suas 
atividades, lhes possibilitando o enquadramento em duas ou mais categorias, 
a depender da situação a qual se encontravam, transbordando, pulando para 
fora a identidade de “ribeirinhos” que a elite agrária buscava lhes inferir a toda 
custo. Entre as mulheres havia também certa diversificação de suas práticas 
cotidianas, haja vista que elas eram denominadas localmente de: “costureiras”, 
“lavradoras”, “rendeiras”, “negociantes”, isto quando não viviam de suas “próprias 
agências” (ou seja, na função de camarada), ou desempenhando outros labores. 
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Sendo assim, o que esse processo de formação agrária reluzia era, acima de tudo, 
o tom reinventivo da população pantaneira menos favorecida financeiramente, 
perante a ampliação das relações comerciais e dos conflitos territoriais internos. 
(Cf. BORGES, 2010).

Comecei a refletir de igual modo que alguns conceitos chave, como “forte” 
x “fraco”; “longe” x “perto”, “público” x “privado” eram relativos, já que essas 
mesmas noções não se encaixavam nas definições que os estudiosos acadêmicos 
delimitavam, se esquecendo que essas relações eram algo construído, não dado. 
Essas noções, aliás, um tanto quanto dicotômicas, deveriam ser problematizadas 
porque no campo da inteligibilidade mobilizada pelos intelectuais e, demais 
simpatizantes acadêmicos, muitas vezes deixavam esquivar qualquer excesso 
subjetivo que apontasse a diferença de moralidades e práticas locais. (Cf. 
BHABHA, 1998). O que significa dizer que qualquer função externalizada 
em campos masculinos tendia a ser vistas como “forte”, “longes” e “públicas” 
e no campo dos femininos como “fraco”, “perto” e “privado”. 

Dentro dessa lógica de pensamento, adensando um círculo específico 
de pressupostos conceituais, seria impossível não questionar suas limitações, 
tendo como parâmetros as observações lançadas pela filósofa Judith Butler, 
mediante reflexões a respeito dos discursos que se materializam a partir de 
normas regulatórias ritualizadas. (Cf. BUTLER, 2001; 2002 [1993]; 2008; 
1997). Esta se apresenta em forma de uma tecnologia social que dá validade 
não apenas a naturalização da heterossexualidade, mas, acima de tudo, ao 
binarismo homem/mulher que esconde todo um aparato performático, tenso, 
padronizador; onde o homem é o ser viril, forte, a figura produtiva da casa e 
a mulher, ser frágil, sensível, passiva. (Cf. BUTLER, 2008). Enfim, a autora 
longe de lançar uma teoria construtivista, circula na trilha da desconstrução, 
rechaço e marginalização nas práticas discursivas. Sendo daí que emana sua 
colaboração para a presente pesquisa, nessas acepções que permitem detectar 
formulações espaciais, perpassadas por relações de gênero, facilmente cambiáveis, 
alteráveis e elimináveis. Estas suas observações me levaram a desestabilizar a 
retórica vigente de que as mulheres praticam as casas e os quintais, enquanto os 
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homens entram com o grande peso do provedor da casa. Essas padronizações 
dominantes que legitimam convenções que também são proeminentes devem 
ser, segundo a estudiosa, questionadas ao invés de apropriadas conceitualmente, 
mesmo porque não é, e nunca será a sua intenção, traduzir as diversas culturas e 
sim normatizá-las. (Cf. BUTLER, 2008; ARÁN; PEIXOTO JUNIOR, 2007). 
Assim, sem sombra de dúvidas, é possível perceber que certos ambientes que 
não assentavam fronteiras tão severas, faziam com que as mulheres se munissem 
de contestações expressas enquanto pontos de intersecção, ou seja, “[...] uma 
processo mais dialógico que tenta rastrear deslocamentos e realinhamentos que 
são resultado de antagonismo e articulações culturais – subvertendo a razão 
do momento hegemônico e recolocando os lugares híbridos, alternativos de 
negociação cultural”. (BHABHA, 1998, p. 248).

Se nas usinas de açúcar estas mesmas mulheres, ao tratar do seu lar, 
roças e quintais, ainda contavam com certa autonomia de suas produtividades 
diárias, nos ambientes que recebiam as fábricas e canaviais, as relações entre 
os laboriosos esboçavam outro formato, expostas, por vezes, em meio a um 
objeto simples, mas com sentido simbólico complexo: o sino. Este material 
que anuncia o começo do trabalho, e que repete o mesmo movimento, para 
indicar seu fim, diariamente, demarcava nesse sentido o controle do tempo, 
cronometrando as horas, a produção, no intuito mais genuíno de maximizar 
as potências que aqueles homens ofereciam ao patrão. Conforme aludiu o 
historiador inglês, E. Palmer Thompson, “o som era muito mais eficaz que a 
visão” (THOMPSON, 1998, p. 275), tendo efeito satisfatório, uma vez que seu 
raio de ação não atingia apenas um trabalhador, mas a todos, não prescrevendo 
a presença física de algum patrão. Insígnia maior do tempo industrial, o sino, 
usado em vários espaços sagrados, foi transposto a ambientes disciplináveis, 
como cadeias, escolas e indústrias, no período moderno, alastrando-se de 
várias formas. (Cf. FOUCAULT, 1999). Operando ali, ações oniscientes que 
subdivide a coletividade, distribuindo as funções segundo suas capacidades, 
intencionando transformar um arquipélago de solidariedade em minúsculas 
ilhas de múltiplas individualidades. Isto é, essa onisciência visava instalar não 
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apenas olhar hierárquico, mas era capaz mais do que reprimir e corrigir, produzir. 
A instalação dessa lógica segundo Foucault é usada como um dispositivo que 
para “[...] exercer, esse poder deve adquirir o instrumento para uma vigilância 
permanente, exaustiva, onipresente, capaz de tornar tudo visível, mas com a 
condição de se tornar ela mesma invisível”.67 (FOUCAULT, 1999, p. 176).

Entre intelectuais consagrados, um que se envereda para história social 
inglesa Thompson, de tendência marxista e outro, Foucault, que segue a linha 
da filosofia moderna francesa, é primordial destacar que, embora os dois 
pesquisadores tratem de recortes temporais e espaciais díspares, a que estou 
analisando, suas indagações buscam, assim como esta pesquisa, compreender as 
formas disciplinares, alojadas em regiões variadas, oriundas de comportamentos 
referenciais dos grupos proeminentes. No caso peculiar do Pantanal Norte, as 
grandes propriedades rurais disciplinavam os corpos, assim como disciplinava 
as temporalidades locais e a natureza, ou a maneira como se deveria explorá-
la. Em resumo, a produtividade pretendida advinha dos diversificados lugares 
operados, cuja rotina estabelecida em cada um desses espaços não deve ser 
entendida como algo ameno e fixo. Pelo contrário, exibia demarcações peculiares 
a cada sujeito e seu ofício perante os contratos firmados com os proprietários 
agrários. Mas na prática como isso se dava? Já temos indícios de que os espaços 
femininos, a depender da situação, eram mais escorregadios, veremos a seguir 
os ambientes masculinos. Estes, ao serem em certa dosagem enrijecidos, me 
levam a refletir a possibilidade, ou não, de atitudes deslizantes.

67 “Deve ser como um olhar sem rosto que transforme todo o corpo social em um campo de 
percepção: milhares de olhos postados em toda parte, atenções móveis e sempre alerta, uma 
longa rede hierarquizada, que, segundo Le Maire, comporta para Paris os 48 comissários, os 
20 inspetores, depois os ‘observadores’, pagos regularmente, as ‘moscas abjetas’ retribuídos 
por dia, depois os denunciadores, qualificados de acordo com a tarefa, enfim as prostitutas. 
E essa incessante observação deve-se acumular numa série de relatórios e de registros; ao 
longo de todo o século XVIII, um imenso texto policial tende a recobrir a sociedade graças 
a uma organização documentária complexa. E ao contrário dos métodos de escrita judiciária 
ou administrativa, o que é assim registrado são comportamentos, atitudes, virtualidades, 
suspeitas – uma tomada de contas permanente do comportamento dos indivíduos”. (FOU-
CAULT, 1999, p. 176).
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***

Nas roças, o cultivo acontecia nos moldes tradicionais, via coivara. Do 
fogo reacendido anualmente para a derrubada da mata, emanava a doçura das 
milhas de pés de cana que recebiam. Contudo, é interessante reiterar que do 
mesmo solo castigado pela queimada, a terra se vingava das mãos do homem, 
perante seu empobrecimento, bem como a baixa qualidade incidida sobre as 
espécies da cultura que recebiam, em que o preparo para o plantio era um 
tanto quanto dispendioso, com etapas definidas de acordo com a época do ano. 

[...] planta-se em covas feitas mais ou menos em linha 
e de três a quatro palmos de cumprimento, e n’ellas se 
deitam duas cepas de mudas. Entendem alguns que por esse 
systema duram mais os cannaviaes, pelo fato de formarem 
as canas touceiras, mais distantes e returmas, uma das quaes 
armadas de facão, divide as cepas, a outra as espalha pelas 
covas, e a terceira com a enxada as vai cobrindo. (AYALA; 
SIMON, 1914, p. 270).

Essa descrição densa, oriunda da publicação do Álbum, em 1914, não 
deixa dúvidas do quanto o conhecimento local fora utilizado para aumentar o 
volume de canas plantadas. Esse aspecto, acredito, carece ser visto com maior 
atenção, porque sugere o que já havia sinalizado: a absorção dos elementos 
habituais da lida com a roça desenvolvida há anos pela população interna, na 
reelaboração territorial em questão68. Assim, o facão, as cepas e as enxadas eram 
um dos principais utensílios do trabalho, em que cada etapa era distribuída em 
grupos e, “[...] por este processo vinte trabalhadores podem plantar seis toneladas 
por dia, estando, porém, como disse, as covas abertas e as mudas preparadas”. 
(AYALA; SIMON, 1914, p. 270). Vejam bem, estes grupos, longe de realizarem 
todas as fases, agora operavam a lavoura de forma fragmentada, mediante ações 

68 Há aliás, reivindicações de que estudos fossem realizados para melhorar a qualidade das 
mudas e procedimentos de plantio, já que: “[...] em Matto-Grosso, ainda ninguém tem 
feito experiência de plantio da semente da canna, como em algumas usinas do Norte, já o 
fizeram com o intuito de melhorar a qualidade cultivadas e formar mesmo um typo mais 
saccharino”. (AYALA; SIMON, 1914, p. 270).
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recorrentes, periódicas, ordenadas, exaustivas; misturando sistemas usuais com 
lógicas que maximizavam os resultados esperados, mesmo que sutilmente, em 
certos casos, considerando as características físicas. Das “roças no firme” às 
“roças de praia”, eis que as lavouras poderiam ser plantadas em todas as áreas 
férteis que os terrenos ofereciam. A descrição dos tipos de cultivos expressos 
abaixo elucida bem esses aspectos:

A cana para ser aproveitada na safra seguinte, deve ser 
plantada no mês de Outubro, em terras baixas e húmidas, 
porque n’este mez ainda as chuvas são escassas e ali ainda 
não se irrigam os cannaviaes e tudo depende do tempo. 
Em terras mais altas o plantio deve ser feito de Janeiro a 
Março, época em que são frequentes as chuvas. A canna 
plantada n’esta época, porém só pode ser aproveitada na 
safra do anno seguinte, tendo assim a planta largo tempo 
para desenvolver-se. Acontece perderem-se os hastes dos 
primeiros rebentos, mas os porfilhos desenvolvem-se melhor 
e amadurecem com mais igualdade. São ao nosso ver os 
melhores canaviais. O terreno em que se planta a canna, 
é normalmente aproveitado para o plantio de arroz ou do 
feijão. (AYALA; SIMON, 1914, p. 270).

Para além da preocupação com a geografia do lugar e a qualidade da 
colheita, os produtores, como em qualquer parte do mundo, tinham que cuidar 
das pragas e demais inimigos naturais, pois estes não eram poucos. Vinham das 
brocas ou de um pequeno inseto avermelhado, conhecidos como “bicho ardente”, 
além dos roedores. Nos primeiros, a extinção advinha do emprego do fogo; 
enquanto este último recorria-se a vigilância e “[...] salientando-se d’entre elles 
o lobinho, a jaracambéva, a ajaratataca, e sobretudo a capivara que ataca todos 
as ribeirinhas, e que, não só come, como vae decepando, por simples regalo, a 
planta que lhe cai à frente”. (AYALA; SIMON, 1914, p. 270). De modo que 
a forma mais fácil de apanhá-las era a armadilha de espingarda e a navalha. 

Se noções costumeiras se fundiam na atualização das plantações, nas 
fábricas a configuração espacial era bem distinta. Porque a própria arquitetura 
narrada por muitos incita aparatos tecnológicos diferentes das preexistentes 
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nessas áreas, quando havia. Quem passava as margens do rio Cuiabá, nos 
anos finais dos oitocentos, se deparava com instalações exuberantes. Do alto 
das propriedades, o primeiro contato visual com essas arquiteturas, vinha da 
fumaça cinza lançada sobre o ar. Uma delas virou um verdadeiro mito entre 
as escritas a respeito da região pantaneira, figurando memórias de um tempo 
que chegou e ficou, inclusive, na miragem dos autores, dos registros e dos 
pesquisadores que se utilizaram desses materiais. Refiro-me aqui a usina de 
Itayci e seu edifício principal. Ali, a:

[...]imponente chaminé, de 51 metros de altura, lançava no 
espaço azul o seu negro penacho de fumo/ Sua cúpula de 
ferro, com três metros e meio de vertical, tem configuração 
de uma coroa, sustentando no topo o haste metálica do 
para-raios apontada no céu. Visto a distância, destaca-se 
o majestoso vulto do importante edifício de dois andares, 
com grandes janelas rasgadas amplamente na face principal 
e no flanco esquerdo do edifício, sendo a fachada voltada 
para o rio/ Um grande portão dá ingresso à fábrica. [...] À 
direita, além do cercado, o canavial extenso e verde.../ Ao 
fundo branqueavam as grandes casas de depósitos de açúcar 
e aguardente caiadas de novo, e mais além as casarias dos 
camaradas estendiam-se pela fralda do morro. (SOUZA, 
1958, p. 8-9, grifo do autor).

Muitos são os espaços mencionados nesse trecho, onde roças, fábricas, 
casa principal, casas de depósito e as moradas dos empregados são enumeradas. 
Todavia, há de ser colocada na balança que parte dos comentários e descrições 
que delineiam muito mais reações de contemplação com os ambientes e 
maquinarias indicados, do que qualquer sensibilidade relativa às dificuldades 
ou limitações das pessoas que passavam o dia acolá, tendo que lidar com todo 
um conhecimento técnico, ou trabalho forçado, para não danificar e nem ser 
danificado pelos aparelhos e suas produções. Nesta contemplação as máquinas 
tornam-se o agente ativo, e não estruturas materiais, que dava um tom a mais 
na floresta que os recebia. Como se todo o aparato ali contido agisse de forma 
animada e independente do homem. Vejamos um exemplo:
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É curioso ver-se carradas e carradas de cana estendidas 
sobre uma larga esteira de 20 metros de cumprimento, 
tocada à vapor, iam vagarosamente subindo, sem solução 
de continuidade, até o primeiro terno de moendas, de 700 
milímetros de diâmetro e 1,20 metro de cumprimento, 
onde são esmagadas, produzindo um jôrro grosso e 
continuo de caldas a correr para os grandes tanques 
saturados / O bagaço é recebido por um esteira, fechada 
em cujo percurso recebe injeções de vapor, e transmitido a 
novos ternos de moendas para a compressão, sendo afinal 
deitado ao fogo de fornalha de lenha, para alimentação 
das grandes caldeiras / Todo esse movimento é transmitido 
por grandes máquinas horizontais com suas ridas enormes 
giradas rapidamente/ Em outro compartimento funcionam 
turbinas em que é depositado o melado trazido do 
pavimento superior, por engenhosa combinação em 
grandes baldes que são esvaziadas por bombas de pressão 
/ Nas turbinas montadas verticalmente, o melado escuro 
e grosso, submetido a um processo de rotação rapidíssima 
ia-se transformando, em poucos minutos, à nossa vista, 
em alvos e brilhantes cristais de puro açúcar que era 
retirado para secar ao sol / Ali perto funcionava a bomba 
à vapor que captava a água do rio, a uma distância de 100 
metros para a alimentação geral da Usina/ Mais adiante 
viam-se outras máquinas, de diferentes tamanhos, cada 
qual com seu movimento e ruído característico. Passando 
ao primeiro andar, vemos inúmeros depósitos metálicos 
esfriados do melado, enfileirados a guisa de soldados da 
batalha industrial / Subimos em seguida para o terceiro 
andar e nos achamos na repartição dos aparelhos de 
evaporação, clarificação, condensação e cristalização do 
açúcar, onde se vê em enormes caldeiras de tríplice efeito 
a vácuo, através da objetiva, o caldo de cana passando 
pelas primeiras transformações. (SOUZA, 1958, p. 8-9).

Os aspectos mais fascinantes em meio à narrativa tão minuciosa como 
essa, corresponde ao simples fato de atribuir características que parecem 
reter, numa mobilidade incontestável, o resultado de um alimento retirado 
da mata e transformado em produto industrial. O ponto de vista central 
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do autor expressasse enquanto descoberta dominadora, contínua e eficaz da 
máquina, que não falha, não lança pressupostos de descontrole, não foge ao 
próprio campo da enunciação, pois a mesma se coloca na esfera do pensável e 
governável por si só. Da pureza, mistura e mutação da cana, eis que as pessoas 
que estão por trás, e viabilizam tudo, são, simplesmente, apagadas da cena. 

Entre os documentos levantados para cobrir a ausência dessas 
informações, aparecem as entrevistas elaboradas por pesquisadores (as), a 
exemplo da historiadora Lucia Helena Gaeta. Entre os depoentes explorados, 
a fala de Bento Rafael não deixa dúvidas sobre a questão levantada logo 
acima, quando afirmou: 

Lembro que era muito quente dentro da fábrica e dava muita 
vontade de bebê água, lavá a cabeça, toma vento pra respirá. 
Só pudia pará a hora que tocava di novo o sino./Uma vez o 
João de Luca queimo os braços, os peitos e inté a cara, ficô 
caído e ninguém pudia acudi ele, inté que chamaro o douto. 
(ALEIXO, 1980, p. 183). 

Como se observa, eram os empregados e seus corpos que se submetiam 
e, ao mesmo tempo, teriam que acompanhar a cadência produtiva da máquina, 
quando este lançava alguma ruptura rítmica a alienação ali propalada, teria 
que arcar sozinho com os prejuízos.

O mais interessante é refletir como esses discursos aparecem em 
nossas grafias interpretativas ou analíticas de maneira quase que espontânea, 
brotando do material que nós, pesquisadores, encontramos, selecionamos e 
manuseamos. Essa ambivalência e contraditória prática dos estudos, ao invés 
de nos capturar e reascender, deve, na medida do possível, ser contestada ou 
ao menos indagada. Sobre isso, o que me resta é apontar as próprias limitações 
aferidas no percurso do levantamento bibliográfico e documental relativo ao 
recorte espacial e temporal em questão. Haja vista que, sem dúvida, localizar 
narrativas sobre a estrutura e o funcionamento das fábricas é bem mais fácil 
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do que topar com informações ou dados relativos à mão de obra forçada. Os 
motivos para tal ocorrência se revelam de inúmeras formas69.

Acredito que o primeiro ponto que deve ser observado condiz às 
tipologias documentais selecionadas para esta pesquisa, pois a montagem das 
pequenas frações de vida a sinalizar o cotidiano norte pantaneiro tem grandes 
benefícios, sobretudo, com os processos-crimes nos anos oitocentos70, em 
virtude do formato, da estrutura dos registros montados, além do volume das 
informações colhidas. Tudo isso graças aos pormenores das práticas arroladas 
ao longo dos dias que abarcasse qualquer ato ilegal sendo transcritos não 
especificamente pelos infratores, mas de igual maneira, por todos os envolvidos 
que eram chamados para depor ou testemunhar nas Delegacias. Porque ali, 
naquele momento, cada indivíduo relatava sobre a sua vida, ou pelo menos 
mencionavam notícias que pudessem trazer pistas referentes à ação extrajurídica 
inquirida. Com isso, atitudes e moralidades que conduzisse à alguma ligação 
com os crimes, atravessados por interesses pessoais, eram mobilizadas pela 
investigação policialesca, tendo como pano de fundo os conflitos insurgidos 
no âmago de toda uma cultura popular. No século seguinte, a densidade das 
minúcias, aquelas migalhas que os historiadores juntam, e se entopem, armando 
um verdadeiro banquete de fragmentos, apreciados e apetitosos em virtude da 
riqueza dos dados formatados – fazendo emergir não apenas situações móveis, 
volantes, com atores que mudam de papéis conforme a miragem que lhes são 
lançados, cuja escala os amplia ou os reduz, dependendo do ponto de vista que 
se quer deter, ou fisgar – vão por “água abaixo”, varridos definitivamente para 
debaixo da mesa, como meros restos de notícias que deveriam ser descartadas. 
A saber, então os processos-crimes se tornam cada vez mais formais, com 
notícias oriundas de linguagem técnica, fria, sucinta, mórbida e direta. Para 
tristeza dos historiadores, saem do palco a diversidade de agentes sociais e 

69 Aliás, buscando abarcar uma boa saída, muitos pesquisadores se muniram de entrevistas, 
fotografias e etnografia a vasculhar informações diretas de seus objeto de estudos.

70 Se bem que as obras biográficas de cunho memorialísticas foram densamente produzidos 
no anos novecentos, e serviu de base para o capítulo anterior assim como as relatório e 
relatos de viagens.
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todo seu universo agrário, a dar passagem a termos e atribuições cada vez mais 
homogêneas, uniformes e concisas. 

Tais inovações nesta tipologia documental – que parecem se distanciar 
das formas de vida locais –, na verdade, nos enganam e ponderam muito 
mais uma função estratégica dominante, proveniente da retórica dos grupos 
proeminentes sobre os “povos sujeitos”, na qual “[...] modo de representação que 
reúne medo e desejo do outro, ataque e defesa que cala o direito da expressão de 
poder”. (BHABHA, 1998, p. 111). Uma vez que os moradores rurais tendiam 
a ser tão ativos e, ao mesmo tempo, arriscados e ameaçadores, a saída seria lhes 
lançar “[...] um aparato de poder que se apoia no reconhecimento e na recusa 
das diferenças”, no campo da “[...] produção de conhecimentos em termos 
dos quais se exerce a vigilância e se estimula uma forma complexa de prazer e 
desprazer. Trata-se de uma forma de governabilidade que, ao delimitar a ‘nação 
sujeita’, apropria, vigia, dirige e domina as várias esferas de sua atividade”. 
(BHABHA, 1998, p. 110).

É nesse bojo que a fábrica aparece como operante, ativa, enquanto 
os trabalhadores, passivos, submissos. Ou melhor, é nessa órbita que a roça 
e a indústria refletem sombras de fertilidade e produtividade, e os moradores 
surgem como meros intermediadores que estavam aprendendo a modificá-la 
paisagisticamente. Contudo, a população dominada, colonizada, presente no 
interior do jogo de poder dos discursos coloniais, se vale de posicionalidades 
deslizantes que emergem em alguns documentos e, em outros desaparecem, ou 
então são mencionados em termos e características que podem ser variáveis, ou 
não; cujos produtores dos enunciados buscam o tempo todo incidir “[...] uma 
realidade social que é ao mesmo tempo um ‘outro’ é ainda assim apreensível e 
visível” num malha “de totalidade reformada e reconhecível”. No âmbito desse 
“[...] sistema de representação, desse regime de verdade que é estruturalmente 
similar ao realismo” (BHABHA, 1998, p. 111), o historiador deve se atentar para 
não cair na armadilha de reproduzir ou executar tais retóricas. Essa rede de 
dicotomias formais, entre sonhos, imagens e fantasias, para a tópica descoberta 
da prática, da concretude, apresenta um impasse entre quem deve ou não ser 
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ignorado. Desestabilizar essas linhas demarcatórias, segregadoras, e mostrar 
suas fragilidades71 se coloca como o grande desafio para muitos pesquisadores, 
sobretudo, os investigadores do passado.

Foi mobilizando essas esferas de reflexões relativas às informações 
contidas nos documentos que me proponho a olhar com maior cuidado 
aquelas informações esparsas que lançam feixes de luzes, iluminando a própria 
quantidade de laboriosos que constavam nessas áreas. Nesses termos, mais uma 
vez me recorro ao Álbum, que referenciando a usina da Ressaca, localizada 
no Pantanal, na região do Alto Paraguai, exibe as disposições espaciais ali 
presentes. Assim, 

[...] além das instalações industriais, possuía máquinas e 
aparelhos para a fabricação de farinha de milho e mandioca, 
limpeza de arroz, officinas de carpintaria e ferreiro e uma 
pequena fundição de bronze. Cultivam-se cana de açúcar, 
milho, feijão, arroz, mandioca, bananas e legumes: tudo 
produz perfeitamente. O pessoal da usina compõem-se de 
cento e tanta pessoas entre homens, mulheres e crianças. 
Existem cercados de arames para a pastagem de animais 
de trabalhos para invernada do mesmo e para o gado do 
corte. (AYALA, 1914, p. 277).

Esses ambientes, edificados no meio de regiões fronteiriças, detinham 
toda uma estrutura que garantia a autossubsistência. O intuito aqui é seguir 
adiante e evitar repetições, mesmo que em certos casos isso seja, praticamente, 
impossível. Com um número diminuto de moradores operando as fábricas, o 
mato, as florestas, os rios e campos ainda eram os ambientes mais frequentados 

71 Um crítico literário que discute muito bem essas questões é Eduard Said, em suas pon-
derações relativas ao “efeito de realidade”, lançado sobre as informações perscrutadas sobre 
a invenção do “orientalismo”. Nas palavras do autor: Filosoficamente, portanto, o tipo de 
linguagem, pensamento e visão, que eu venho chamando de orientalismo de modo geral, 
e uma forma de realismo radical; qualquer um que empregue a orientalismo, que lidar com 
questões, objetos, qualidades e regiões consideradas orientais, vai designar, nomear, apontar, 
fixar, aquilo sobre o que estou falando ou pensando através de uma palavra ou expressão, 
que então vista como alga que conquistou ou simplesmente e a realidade... o tempo verbal 
que empregam e o tempo atemporal; transmitem uma impressão de repetição e força ... Para 
todas essas funções e quase sempre suficiente usar a simples copula. (Cf. SAID, 1978, p. 72).
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pela população local, trazendo indícios, inclusive, do quanto as médias e 
pequenas propriedades estabelecidas ao entorno das usinas conectavam-se 
entre si. A descrição da usina Conceição72 esboça bem esses aspectos, onde 
a indústria edificada com material importado da Inglaterra, enquanto que a 
usina de Itayci era da Alemanha, agregava, em sua propriedade um contingente 
em torno de 60 trabalhadores, só na fábrica, sem mencionar aqueles que se 
predispunham a operar outros ambientes rurais. No tocante às negociações 
e contatos estabelecidos com áreas limítrofes, se faz necessário observar que: 

[...] o mercado para as vendas principaes para a venda dos 
produtos nas usinas são Cuyaba e Corumbá, para onde 
são transportadas em lanchas e chatas, com capacidade 
variável entre 50 a 3000 arrobas; porém também pela via 
terrestre, as povoações do interior, a usina vende quantidades 
importantes que são transportadas para seu destino em 
carroças a tração animal./ A usina mantem em 7 rebanhos 
84 eguas, 25 poldras e 7 cavalos pastores, 500 reses mansas 
e 1000 m.o.m bravos, além de 60 cavallos, 2 burros e 100 
bois de serviços e 100 cabeças de gado suíno./ Além das 
installações necessárias para as máchinas, existem diversos 
grandes depósitos de aguardente com uma capacidade 
de 1.500 cannadas [...] existe uma casa grande para a 
habitação da família do proprietário e 66 quartos para os 
trabalhadores, 2 retiros com curraes, um dos quaes, fechado 
à arame farpado n’uma extensão de 10 kilometros/ Para o 
transporte da canna e serviços auxiliares existem, além de 
carroças e embarcações de diversas capacidades, 25 wagões 
de m.o.m. e 3000 metro de trilhos Decauville. (AYALA; 
SIMON, 1914, p. 282).

Esse pequeno fragmento de descrição da usina, a princípio, aparenta 
certa explanação de investimentos injetados na infraestrutura para o atendimento 
da demanda local enquanto aparato completo relativo à autonomia dessas 
propriedades e à manutenção de toda a gente ali instalada. De igual forma, simula 
a importância dessas áreas para as regiões circunvizinhas graças às transações 

72 Esta “[...] foi a primeira fábrica de açúcar e aguardente montada nesta Província’, fundada 
“pelo agricultor e comendador Joaquim José Paes de Barros”. (AYALA; SIMON, 1914, p. 281).
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internas, relacionadas à produtividade e a sua provável comercialização com os 
territórios mais distantes. Todavia, para além desses aspectos, acredito que não 
se deve perder de vista aquelas indagações que nos levam a discutir a própria 
convivência diária. Refiro-me, particularmente, ao simples fato de que a grande 
concentração de pessoas, famílias inteiras reunidas num mesmo lugar, que 
conheciam muito bem o sistema local, cumprindo seus ofícios, colocando na 
balança os riscos e as chances dos vínculos estabelecidos internamente lhes 
beneficiariam ou não, os aderiam a toda uma lógica que ia além de normativas 
precedidas, exclusivamente, por interesses econômicos. 

Em outras palavras, ao terem centenas de habitantes em suas instalações, 
além daquelas relações estreitas que estabeleciam com os residentes das redondezas, 
os proprietários estavam se munindo de um conjunto de estratégias que lhes 
garantiam o exercício de uma relação de força local. Os investimentos em suas 
áreas lhes davam ganhos lucrativos, ao mesmo tempo, em que reverberavam 
na qualidade existencial das pessoas, garantindo a permanência das mesmas, 
pelo menos está era a ideia que circulava retoricamente. É nesse âmbito que 
ao se atentar a essas questões, que se insinuam meramente estruturais – dados 
quantitativos, de caráter objetivo – percebo que elas não devem ser vistas de 
forma aleatória. Os usineiros montavam, em torno de si, não apenas uma fila 
de laboriosos com mão de obra barata, mas também, de eleitores, que em certa 
medida os faziam acreditar que estava a sua inteira disposição. Muitas vezes estes 
eleitores-empregados são rotulados como “revoltosos”, “revolucionários”, pelos 
interlocutores dos documentos e pesquisadores contemporâneos. Em outros 
estudos, as associações se pautam muito mais por violência generalizada, a exemplo 
de “capangas”, “milícias”, colocando o cenário político, especialmente nos períodos 
correspondentes as eleições, como uma bomba relógio, barril sutilmente armado, 
que poderia explodir a qualquer momento, cujos homens que pegavam em armas 
eram vistos como meros fantoches. 

Dentro da cultura política de Mato Grosso, particularmente, três eventos 
marcaram essas perspectivas analíticas, dado que ascende a arena entre grupos 
econômicos expressivos que diluíam sua força também nas questões políticas: a 



197

“revolução” de 1892, a “revolução” de 1899 e a “revolução” de 1906. A última, 
inclusive, envolveu a morte de uma das grandes figuras regionais: o usineiro 
Tôto Paes, proprietário da usina de Itayci. Nas pesquisas que se enveredam a 
compreender a complexidade da formação da primeira República em meio ao 
“sertão”, seus autores continuamente recorrem a esses acontecimentos enquanto 
sintomas que sinalizam quadros de instabilidades e incertezas. O grande embate 
colocado em torno desse período também conhecido como coronelismo condiz a 
identificação dos protagonistas políticos e as características desses movimentos, 
que para certos estudos, se assemelhavam muito mais a “rebeliões” ou formação 
de “milícias”. (PORTELA, 2009).

Não se deve perder de vista o quanto o termo “revolução”, encontrado 
nos documentos, não foi utilizado de maneira neutra, pois a palavra “revolução” 
já demarca por si só a presença de acontecimentos, aqueles fatos históricos que o 
crítico literário Hayden White problematiza entre os historiadores, argumentado 
que os eventos não passam de uma fabricação dos intelectuais a partir das fontes 
históricas e, como toda construção, deve-se atentar aos componentes inventivos 
que lhes são inerentes.73 Depois, é que a terminologia “revolução” reconhece o 
quanto, nessas circunstâncias, centenas de pessoas advindas de vários lugares e 
posições sociais, eram mobilizadas por determinados líderes políticos. Parte desses 
sujeitos provinha do campo, homens desafortunados financeiramente que podiam 
estar alocados na função de agregados, jornaleiros, camaradas, agricultores, como 
os demais, cujos ofícios ou ocupações diárias, em certas situações, nem sequer se 
encaixavam no que, naquele período, reconhecia-se como profissão. 

O maior debate sobre o coronelismo, nos estudos historiográficos, condiz 
em apontar quais eram os grupos que mais protagonizaram essa arena de disputas 

73 O autor faz algumas provocações relativas a interrogação que deve ser feito entorno da rep-
resentação da realidade. Sua contestação tem como base reflexões de ordem epistemológicos 
e metodológicos da história referente à objetividade pretendida e o cuidado com os aspectos 
discursivos presentes nos documentos. O mesmo, não está sozinho. Suas indagações traçam 
diálogos com outros intelectuais consagrados como Keith Jenkins. Embora não seja adapta 
as suas conclusões é impossível não se atentar ao terreno espinhoso que os historiadores lhe 
dão ao tentar separar a parte objetiva, da subjetiva (contido nos registros), conforme foi 
discutido ainda na apresentação da obra. (Cf. ASSIS; CRUZ, 2010).
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políticas e, em certa medida, até que ponto se mesclavam questões de ordem 
pessoais e privadas aos interesses públicos, com o aval dos órgãos oficiais.74 Além 
disso, outro aspecto que se torna central nesses embates refere-se ao sentido de 
“Revolução” aderido nos contextos apontados, articulados ao personalismo e 
patriarcalismo, de acordo com os contornos particulares. Para tanto, me aproximo 
das ponderações feita pelo historiador Lauro Portela quando esclareceu: 

O uso da violência, que tomo aqui em sentido diferente 
de força (pois, sendo está empregada de modo legítimo 
e considerada legal, geralmente, do ponto de vista do 
governo, para sua própria defesa), em Mato Grosso, foi 
característica de todos os levantes armados ocorridos contra 
o governo legitimado e reconhecido, não pelo voto dos 
eleitores, mas pelo Governo Federal. (PORTELA, 2009, 
p. 80, grifo do autor). 

Em outras palavras: 

[...] as ‘revoluções’ em Mato Grosso foram distintas umas 
das outras – a ‘Revolução de 1899’ não pode ser vista como 
uma continuação da “Revolução de 1892.” Desta forma, 
não pertenciam a um continuum de um decurso planejado 
dentro de uma revolução. Se revolucionar passou a designar 
transformações que escapavam à esfera astronômica e política, 
invadindo o social e tecnológico a partir da Revolução 
Francesa, em Mato Grosso, e durante toda a Primeira 
República, significou derrubar o situacionismo e ocupar o 
governo com aliados, sem transformações sócio-econômicas 
ou políticas, quaisquer que fossem. (PORTELA, 2009, p. 81).

A minha intenção está longe de aprofundar esses eventos. Mesmo porque, é 
explicito o quanto este período vem sendo devidamente estudado por um conjunto 
de pesquisadores que se propuseram a aprofundar os bastidores dessa arena de 
disputas, o formato dos partidos, as estratégias dos grupos envolvidos, bem como 

74 Nesse sentido, existe, sem dúvida, uma densa discussão, tendo em vista que enquanto alguns 
historiadores reiteram o poder dos grandes proprietários rurais, ou seja, usineiros, fazendeiros, 
extrativistas, comerciantes e empresários, outros acenam a importância de outras instâncias, 
a exemplo, da Guarda Nacional. (Cf. PORTELA, 2009).
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as alianças e negociações travadas entre os mesmos.75 Sem contar, que a quantidade 
de documentação levantada para isso é inexpressiva frente à complexidade que 
o universo abarca. Por outro lado, seria uma imprudência desmedida ignorar a 
importância das eleições para a troca de experiência nas usinas de açúcar. Isto 
porque, sem dúvida, parte expressiva do eleitorado provinha do campo. Para ter 
uma ideia, basta nos reportarmos a Relação de Profissões relativa à revisão do 
alistamento eleitoral de 1912, do Munícipio de Santo Antônio do Rio Abaixo.

Tabela 01 – Relação de profissões da revisão do alistamento eleitoral de 1912 do 
Município de Santo Antonio do Rio Abaixo

Fonte: COMMISSÃO DE ALISTAMENTO ELEITORAL DO 
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO. Acta da 
revisão do alistamento dos eleitores do município de Santo Antonio do 

Rio Abaixo. Arquivo Público de Mato Grosso. TRE – 007-26476

75 Estes autores já foram mencionados, me refiro aqui, a pesquisadores que de alguma manei-
ra tocaram em fatores importantes relativos à cultura política mato-grossense, nas quatros 
primeiras décadas da jovem República. João Edson Fanaia, Walmir Batista Corrêa, Lauro 
Portela, Alfredo de Motta Menezes, Lucia Helena Gaeta são alguns nomes com trabalhos 
contundentes que exploram essas temáticas com ponto de vista distintos.

76 “Mas Cuiabá e São Luiz de Cáceres, juntamente com Corumbá, são exemplos de cidades 
que concentram as atividades comerciais do estado, graças às facilidades de acesso através 
do rio Paraguai às cidades platinas de Assunção, no Paraguai, Buenos Aires, na Argentina, e 
Montevidéu, no Uruguai. E como o comércio desta época estivesse intimamente ligado ao 
extrativismo e à agropecuária, os números demonstram que Mato Grosso era particularmente 
um estado pouco urbanizado”. (PORTELA, 2009, p. 111).
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É interessante notar que em Santo Antônio do Rio Abaixo, grande parte 
do eleitorado, ou seja, 78,79% está contido em duas categorias profissionais: 
fazendeiros e lavradores. Estes últimos, provavelmente abarcam os empregados 
das usinas e das fazendas, que como estamos vendo não são especificados no 
quadro acima. Outro dado que é preciso salientar, corresponde aos profissionais 
atrelados aos ofícios comerciais (10,01%) que contemplam categorias que tinham 
atuações nas usinas de açúcar, a saber: agências, farmacêuticos, empregados 
do comércio e negociantes.

O que busquei apontar até aqui propõe, de maneira sutil, elucidar a 
diferença existente entre as fazendas de gado e as usinas. Além disso, achei 
necessário ponderar que nestas últimas, existiam variações internas no que 
concerne às atividades e às relações estabelecidas com os proprietários no tocante 
aos camaradas que operavam as lavouras e as fábricas, daqueles que tinham suas 
rotinas despendidas no campo. Por hora, no pretexto de ampliar as reflexões 
aqui elaboradas, centrar-me-ei em dinamizar questões relativas aos serviços 
forçados no âmbito do contexto pós-escravidão. Antes de adentrar de maneira 
mais contundente nas grandes propriedades, alguns debates podem ser colocados 
em voga para redimensionar resquícios de lógicas oriundas da escravidão.

***

Muitos poderiam ser os recortes inferidos em relação à escravidão e, 
do mesmo modo, os assuntos explorados em cima desse tema tão amplo e 
complexo, que no Brasil arrasta consigo um arsenal expressivo de estudos que se 
centram, cada vez mais em analisar o sentido de liberdade, escravidão e trabalho 
no período Imperial no país. Sem me estender demasiadamente em cima das 
tendências explicativas tão ricas, achei mais coerente conter e ponderar minha 
escrita no contexto específico aqui tratado. Ao iniciar minhas considerações 
recorrerei, mesmo que rapidamente, ao pequeno trecho de uma obra literária, 
de Machado de Assis, intitulada: “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. Brás 
Cubas, personagem principal da narrativa fictícia escrita pelo autor, ao contar 
sua estória e narrar de forma fragmentada suas lembranças da infância, fez 
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emergir um cenário que captava com certa precisão alguns valores inscritos nas 
relações diárias e conflituosas arroladas em diferentes contextos do século XIX. 
Mesmo que alguns historiadores viessem a sinalizar que as relações de poder 
travadas entre grupos sociais, que detinham posições econômicas distintas não 
produziam uma fronteira muito bem delimitada quando eram crianças, Machado 
de Assis ponderou a configuração que determinados tipos de representações 
dominantes poderiam atingir. O próprio Brás Cubas, sendo oriundo de berço 
distinto perante sua descendência, proveniente de profissionais renomados como 
oficiais de infantaria, cônegos e coronéis, admitiu que não apenas praticara, 
mas também “afeiçoava-se a contemplação da injustiça humana”, inclinando-
se a “[...] atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la, a entendê-la, não segundo um 
padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares”. (ASSIS, 2011, p. 
29). Esmiuçado esse aspecto em meio a operações cotidianas, Brás Cubas a 
descreveu em seus pormenores:

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de ‘menino 
diabo’, e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais 
malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e 
voluntarioso. Por exemplo um dia quebrei a cabeça de uma 
escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que 
estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um 
punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, 
fui dizer a minha mãe que a escrava é quem estragará o 
doce, ‘por pirraça’ e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, 
um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; 
punha as mãos no chão, recebia um cordel de queixos, a 
guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha 
na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e 
ele obedecia – algumas vezes gemendo – mas obedecia sem 
dizer palavras, ou, quando muito, um – ‘aí, nhonhô! –ao que 
eu retorquia: - ‘Cale a boca, besta!’. (ASSIS, 2011, p. 29).

A razão de ter trazido esse trecho se deve ao fato de que o mesmo contém 
elementos significativos para a compreensão do plano classificatório que os 
negros, cativos ou não, adquiriam ainda quando crianças diante de um mundo 
ou grupos sociais financeiramente favorecidos. Em outras palavras, de forma 
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irônica, o autor retratou o código moral, no qual explicitava a configuração 
hierárquica e interna entre os homens, por parte das elites locais, cuja raça se 
dava como uma das prerrogativas inferidas para a posição que cabia aos negros77. 
Aos seis anos, Brás Cubas já sabendo das vantagens e dos benefícios que lhes 
eram dados, na condição de filho do proprietário e oficial de grande status, não 
tivera predisposição a receber qualquer resposta negativa vinda de uma “simples 
escrava” que lhe devia atender todos os caprichos. A dissimulação, a mentira 
apenas mostra que a confiança à palavra era digna muito mais de uma criança, 
que mesmo passiva de ter cometido travessuras e trampolinagens, esboçava-se 
mais relevante do que a de uma cativa. Além do mais, não se pode deixar de 
mensurar o moleque Prudêncio, feito de cavalo por Brás Cubas, através de 
vestimentas, comportamentos e exposto à situação que o colocava como tal 
em brincadeiras infantis apontando a coisificação do mesmo, ou a ideia latente 
da sua propensa incapacidade para pensar como homem - haja vista que era 
tratado como um animal – retrata as relações de poder ensejadas cotidianamente.

Apesar de este trecho ser oriundo de uma obra literária, seu escritor 
elucidou aspectos que poderiam ser encontrados em inúmeras tipologias de 
registros. O conteúdo estratégico lançado acima condensou a imagem que os 
negros tiveram, mesmo sem querer e não compartilhando com a mesma linha 
de pensamento da elite brasileira oitocentista, retendo os laços de subordinação 
nos quais estariam presos. A obediência, a passividade eram traços marcantes 
das percepções pejorativas que os principais grupos políticos e econômicos lhes 

77 São inúmeros os estudos que se debruçaram sobre a literatura de Machado de Assis. Entre 
estes, destacou-se o elaborado pelo historiador Sidney Chalhoub, que vê nas obras de Mach-
ado um movimento histórico, não sendo nem superficial nem evidente, uma vez que a sua 
narrativa literária conseguiu elaborar um método de atuação dos pendentes da sociedade 
(como os escravizados, os agregados, as mulheres)... dando-lhes vida, ao mesmo tempo em 
que colocava à tona os valores da sociedade e ironizava a moralidade corrente. No que con-
cerne ao personagem de Brás Cubas, Chalhoub entendeu que este ator houvera se dotado de 
sentido histórico, visto que Brás mesmo morto continua a ter experiência histórica, imerso, 
especialmente, nos eventos de 1860 e 1870, quando a crise da ideologia senhorial colocava 
em “cheque” o processo de emancipação dos escravizados e por conseguinte as mudanças 
das relações de trabalhos nos anos de 1870 e 1880. (Cf. CHALHOUB, 2003).
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atribuíam. Essa classificação aparecia de forma dispersa nos enunciados dos 
documentos históricos. (Cf. ROOSEVELT, 1976, p. 63).

No que diga respeito à menção a obra de Machado de Assis, meu 
interesse maior se deve, especialmente, à comparação travada entre Prudêncio 
e o cavalo, por Brás Cubas, que inclusive diante de uma pequena manifestação 
se referiu ao cativo que lhe servia como “besta”. É-me permitido, nesse sentido, 
fazer uma ponte entre este excerto com o código moral operado no Pantanal 
Norte, assim como em tantas outras regiões do país e do mundo, pois a analogia 
entre negros e animais também era praticada78.

Prova disso corresponde a marca de ferro feita no gado e no escravizado, 
demonstrando que os principais valores econômicos engendrados no campo 
alegórico que dá margem a classificação humana travavam, a depender das 
configurações, assimilações pejorativas e preconceituosas entre certos grupos 
sociais com algumas espécies da fauna natural.79 Neste caso, equiparam 
mercadorias tão visadas despendendo todo um esforço em lhe aplicar técnicas 
de submissão que não apenas cicatriza a pele queimada, mas tenta esvaziá-los de 
sentimentos, autonomia, vitalidade ao reiterar que aquele corpo e, a alma que lhe 
emana não lhe pertence, sequestrando suas vontades e desejos, as preenchendo 

78 Prudêncio, tratado como mero animal, comparado como “besta” teve desenlace interes-
sante. Anos depois, na partilha dos bens da herança familiar, Brás Cubas revela a sua irmã e 
seu cunhado que o negro não estava na lista de bens, pois havia recebido a liberdade do seu 
pai, dois anos antes de sua morte. O fato dos parentes citados não terem conhecimento de 
tal ocorrido revela que muitos libertos continuavam a perpetuar suas práticas diárias sem 
maiores diferenciações da rotina mesmo perante a liberdade. 

79 Sem dúvida, assim como os escravizados conviviam com os demais agentes sociais, os libertos 
também se encontravam presentes. Não apenas homens, mas também mulheres conseguiam 
adquirir a alforria para desenvolverem a ruralidade estudada. Como exemplo, podemos citar 
a agressão física, no dia 20 de setembro de 1871, cometida pelo desertor José Pinto, contra 
a liberta Guitheria. (APMT, cx. Atual, 1871, n 16, doc. n 145). Este documento traz à tona 
aspectos que me permite entender os engendramentos internos das mulheres que tinham 
mão de obra especializada. As mesmas longe de estarem ausentes de todo da racionalidade 
perpassada pelas formas de troca e comércio local, operavam atividades variadas incluindo 
as que a historiografia clássica delega como sendo propenso ao universo masculino: as ações 
administrativas. Quando for discutir as atualizações nas moralidades perpassadas pelas relações 
de gênero farei algumas considerações a esse respeito.
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por um suposto estigma da redução. Onde essa redução se instala? Na existência 
da vida ao seu mínimo biológico, que colocado na condição de escravizado 
teria como justificativa sintomática a atribuição à raça. Esta enquanto quesito 
que delimitava a inferioridade, legitimada pelo discurso científico implodido, 
sobretudo, no Império brasileiro, o reduz enquanto uma máquina potencialmente 
produtiva. (Cf. SCHWARCZ, 1993).

Essa raça não era de toda a menos bem vista. Se ela se juntasse com outra, 
também estigmatizada pelos grupos hegemônicos, o seu inesgotável reservatório 
de força sofreria desgastes podendo ocasionar prejuízos incalculáveis, nas quais 
as estruturas de comando tenderiam a ser extrapoladas. Foi nesses termos 
que o hibridismo sociocultural entre indígenas e negros foi lido por alguns 
testemunhos dos registros, como a pior espécie racial que se pudesse imaginar. 
Dessa forma, mais uma vez, são então associados ao mundo natural. Assim,

Há uma classe como estas em todos os Países, extrato 
inferior da civilização, mas aparente talvez na América do 
Sul, porque é fácil viver nestas plagas uberosas, e porque 
as raças mestiças, tão comuns aqui, herdaram os hábitos 
inertes e descuidados de seus antepassados índios e africanos; 
apenas alguns tem ambição de erguer-se da vida animal. 
Aumentam a lista da população mas o estado são verdadeiros 
zeros [...], quase nada trazem ao mercado e ainda menos 
levam para casa; vivem ao Deus dará satisfeitos porque tem 
provisões para um dia e palhoça que os abrigue. Hão de 
desaparecer em grande parte á medida que da terra se forem 
apossando gente mais industriosas, hão de submergir-se 
e morrer diante da onda de imigração europeia. Pois que 
morra! É o último serviço que podem prestar ao País, a lei 
inexorável do progresso determinou sua extinção. Não lhes 
contesto suas felicidade presente, e seu viver pitoresco tem 
certo encanto, não há dúvida. Também uma árvore morta 
é pitoresca, mas prefiro-a viva. (SMITH, 1922, p. 43).

Aqui, neste fragmento de relato, os grupos rurais responsáveis pela força 
de trabalho destinado à demanda interna da Província, eram compostos por 
“antepassados índios e africanos”, sendo apresentados como se ainda estivessem 
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presos à natureza, por isso a comparação com o animal e mesmo a assimilação 
aos indígenas; enquanto que os imigrantes europeus são justificados como a única 
saída viável para estabelecer novo rumo a Mato Grosso, tendo como quesito a 
substituição da mão de obra local. A velha propagação da “teoria da transição”, 
que classificava a sociedade, revelava também a classificação hegemônica sobre 
a própria relação entre o homem e a natureza.

Somado a essas questões, não há dúvida, nesse sentido, de que os 
camaradas ao longo dos anos oitocentos conseguiram incorporar os libertos 
e descendentes destes, pois entre as observações realizadas por Corrêa Filho, 
pistas significativas relativas ao habitus local puderam ser identificadas. Como 
foi mostrado anteriormente, em outros capítulos, o estudioso desenvolveu em 
seus estudos ponderações, relativas à inserção dos ex-escravizados na reprodução 
da ruralidade norte-pantaneira. Estas informações, se entrecruzadas com os 
vestígios encontrados nos processos-crimes – e em outras tipologias documentais 
– permite-me concluir que de fato, a miscigenação negra foi computada pelos 
camaradas. Ou seja, os atos ilegais deixavam florescer aspectos que caracterizam 
esse modus operante na região estudada. O viajante Hercules Florence, ao visitar 
Mato Grosso nos anos de 1820, realizou em sua narrativa a seguinte observação 
quando saiu do rio São Lourenço e adentrou as margens do rio Cuiabá: 

No dia 20, trouxe-nos a canoinha víveres frescos. Dois 
dias depois alcançamos a casa de um homem chamado 
Lourencinho, primeira habitação anunciadora da 
proximidade de Cuiabá. Não a sete anos, era local deserto/ 
Aquele homem industrioso ali se estabeleceu com três 
escravos; trabalhou muito, chegou a levantar uma casa 
plantou, colheu bastante mantimento, fez uma moenda 
de cana, chamou para junto de si a numerosa parentela e 
muitos pobres e para todos eles preparou elementos de festa 
de felicidades. Hoje há uma igreja e mais de 100 habitantes. 
(SMITH, 1922, p. 131).

Mesmo que uma parte dos estudos históricos que trabalharam com 
temas relativos à formação dos latifúndios tivesse relutado em explorar de 
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igual modo a presença dos escravizados nas fazendas, pesquisas recentes vêm 
redimensionando o número de cativos que realizavam atividades próximas 
das que seriam computadas pelos “peões” ou pelos “vaqueiros”. Em outras 
palavras, a ideia corrente de que a criação bovina exigiria pouca quantidade 
de mão de obra escrava está sendo, paulatinamente, desconstruída, na medida 
em que os negros africanos ou cativos nascidos no país e fixados no campo 
poderiam ser encontrados tanto nas fazendas de porte pequeno ou médio, quanto 
nas de porte maior. Utilizando exaustivamente a metodologia quantitativa, 
estudos como as da historiadora Helen Osório (2005), ao compararem a mão 
de obra cativa das estâncias do sul com regiões do sudeste ou do nordeste 
brasileiro visaram desmistificar a noção de que os trabalhos das populações 
escravizadas fossem incompatíveis com os serviços prestados nas fazendas. (Cf. 
MAESTRI; BRAZIL, 2009).

No livro intitulado Peões, vaqueiros e cativos campeiros: estudos sobre a 
economia pastoril no Brasil, dos autores Mário Maestri e Maria do Carmo Brazil, 
foram reunidos diversos artigos no intuito de esboçar os serviços prestados na 
criação pastoril do País em diferentes momentos históricos. Dentre os autores, 
Elaine Cancian (2009) buscou questionar a perspectiva que entendia a região de 
propriedades pastoris no Pantanal do município de Miranda, ao longo do século 
XIX, como sendo constituída em sua grande maioria por nativos indígenas. 
Mostra a presença de migrantes mineiros, dos refugiados do movimento ocorrido 
em Cuiabá, no ano de 1834 (conhecido como Rusga), dos indígenas, além de 
cativos africanos e brasileiros, a autora fez considerações contundentes relativas 
à diversidade populacional na região de Miranda.

No Pantanal Norte não foi diferente; a presença dos escravizados poderia 
ser encontrada nos engenhos de açúcar, nas fazendas de gado, e em pequenas e 
médias propriedades rurais. Desenvolvendo uma variedade de atividades diárias, 
os escravizados praticavam-nas junto aos agregados, camaradas e pequenos 
agricultores. Estes vestígios podem ser encontrados nos registros históricos, como 
no trecho citado acima da descrição de viagem de Hércules Florence. Todavia, 
há de ser reiterado que algumas relações atribuíam-lhes certa autonomia, por 
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meio de uma prática bastante comum no Brasil, desde o período colonial, 
relativa à concessão de uma pequena porção de terra cedida pelo dono80.

Geralmente os cativos criavam pequenos animais como porcos e galinhas, 
o que não exclui a possibilidade de criarem gado vacum. A possibilidade de 
acesso à terra também foi computada no Pantanal Norte podendo ser mais 
bem percebida por meio do processo-crime revelando a utilização desta relação 
entre senhor/escravo, nas proximidades das regiões em estudo, já que Florência 
Maria de Oliveira, moradora do Aricá, lavradora, queixou-se contra Agostinho 
Pereira Guimarães e José Guarim Fernandes responsáveis pela agressão física feita 
sobre seu “escravo de nome Balbino”. De acordo com a suplicante, teria Balbino 
arrendado pequena faixa de terra a Agostinho, que ao ser cobrado reagiu de 
forma violenta contra o escravizado. O que mais chamou minha atenção neste 
documento, é que a terra que o morador Balbino arrendou, era a área cedida 
pela sua dona, na intenção de que este ali desenvolvesse qualquer atividade que 
lhe provesse. (Cf. APMT, cx. 17, 1879, doc. n 154). Ou seja, formas de acesso 
à terra não seriam uma opção completamente inviável aos escravizados81.

No que diga respeito ao cativo, esta prática analisada, pela historiadora 
Luiza Volpato; “[...] servia para complementar a dieta alimentar com a compra 
de alguma guloseima, ou melhorar a maneira de se vestir, como aquisição de 
alguma parelha divisando a compra da liberdade”. (VOLPATO, 1993, p. 143). 
Utilizando-se da noção de “brecha camponesa” a historiadora acrescentou que 
esta concessão de terra havia tido “papel fundamental no processo de contenção 
dos escravos”, haja vista que os proprietários dos indivíduos escravizados ao 

80 Em Cuiabá e suas redondezas essa prática era utilizada, sobretudo, para a produção de 
gênero alimentícios, cana-de-açúcar e outros, vendidas ao engenho pelo senhor.

81 A terra concedida ao escravo poderia ser vislumbrada não apenas no Pantanal Norte. Nos 
relatos de viagens pistas relativas a produção rural dos negros para a sua autossubsitência, 
assim como a produção de um pequeno número de excedente foram brevemente mencio-
nados. A exemplo disso, esboço aqui a pequena observação feita pelo viajante Hercules 
Florence, ao visitar o engenho de Buriti, no vilarejo de Chapada do Guimarães: “Há nas 
proximidades da vila brancos que tem algumas escravaturas, cultivam a cana, de que fazem 
açúcar e aguardente; colhem feijão e milho; criam muitos porcos e vão vender tudo isto no 
mercado da capital”. (FLORENCE, 1977, p. 166).
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propiciarem a estes a possibilidade de desenvolver a pequena roça, ofereciam 
aos mesmos, a oportunidade de realizarem “[...] atividade lucrativa que lhes 
ensejasse algum lucro e o acúmulo de um pecúlio que, por pequeno que fosse, 
era-lhes de grande importância”. (VOLPATO, 1993, p. 143).

Gostaria de sublinhar que não concordo que esta prática pudesse ser 
entendida como “brecha camponesa” por inúmeros motivos. A noção “brecha 
camponesa” teve como principal influência os estudos elaborados por um 
especialista da história caribenha, o antropólogo Sideny W. Mintz.82 No Brasil, 
a mesma definição foi empregada pelo historiador Ciro Flamarion Cardoso, 
nos anos de 1970. Ciro Cardoso aprofundou essa visão ao longo dos anos 
de 1980, alimentando a ideia de que este fenômeno havia sido central para 
“o modo de produção escravista”. (Cf. CARDOSO, 1987). Jacob Gorender 
preferiu fazer o caminho inverso para convencer os historiadores de que a dita 
“brecha camponesa” não resultou em alterações na estrutura e na dinâmica 
da economia escravista.

Já Robert Slenes (2000) optou por criticar ambas as percepções. Primeiro, 
elas não tiveram pesquisas empíricas o bastante para darem suporte à prática 
da “brecha camponesa”; segundo, porque esta definição carregava significados 
que não deviam ser ignorados. Visto que, o termo “brecha” remete a parede ou 
superfície rachada de certa estrutura. Contudo, essa fissura adquiria dimensão 
significativa ao ser recorrentemente operada. Isto é, ela maximizava o muro 
inabalado do escravismo, com a fenda minúscula ou inexistente atribuída às 

82 Aliás, Sidney Mintz deu atenção não apenas aos escravizados presentes na região do Cari-
be, mas desenvolveu trabalhos relativos ao surgimento do campesinato na mesma extensão 
territorial. Neste caso, o autor trabalhando com a noção de systadial para comparar os des-
dobramentos da instituição da escravidão no Caribe após a proclamação de independência e 
a abolição tentou apontar o quanto os escravizados com os acessos às terras já apresentavam 
alguns elementos do campesinato, para um dado espaço de tempo e dentro de uma região 
específica. Para Sidney Mintz, “Uma palavra final de introdução pode ser dada a referência, 
na parte final do artigo, a natureza contraditória da emergência de proto-campesinatos e 
da ascensão de campesinato pós-escravidão. Isto não é uma tentativa de estabelecer muito 
sutil ou sofisticado. Mas, em vez disso, examinar, do ponto de vista do que batizei do “pro-
to-campesinato”, o significado da produção de subsistência dentro do sistema escravista”. 
(MINTZ, e/n, 2012).
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práticas escravistas. De um lado, encontravam-se o senhor e sua inatingível 
posição de dominador que controlava as atividades realizadas em suas terras, 
mesmo perante a concessão de determinadas formas de autonomia; do outro, 
havia os escravizados e suas estratégias para conseguirem estabelecer essa espécie 
de independência. Imersos na subordinação, e sem grandes possibilidades de 
estabelecerem outras formas de resistência, restaria aos cativos ficarem presos às 
visões que, pautadas na noção de “brecha camponesa”, acabariam por mascarar 
as relações conflituosas enredadas entre os senhores e os que escravizavam. 

Slenes propôs outra definição conhecida como “economia interna 
dos escravos83”. Esta perspectiva destoa das conferidas à noção de “brecha 
camponesa”, pois ela teria como principal objetivo redimensionar as lutas 
assimétricas travadas entre o “senhor” e seus cativos, imbricadas nas variações 
dos perfis ou níveis de “estabilidade”, sendo que “tudo isso, no entanto, não 
significa que os processos de luta, que conduziram aos resultados diversos 
e inerentemente instáveis, não tenham tido muito em comum” (SLENES, 
2000, p. 205). Sem dúvida, desvendar o fluxo desses embates ou conflagração 
teria como imperativo compreender a lógica interna e as suas implicações para 
o próprio sistema escravista. Isto era o que embasava parte da bibliografia 
recente sobre a “economia interna dos escravos”, tanto nos Estados Unidos, 
quanto no Caribe. Influenciados pelo marxismo “thompsoniano”, centradas 
nas estruturas dos processos sociais, especialmente, às concernentes aos jogos 
das disputas “miúdas”, essas “histórias vistas de baixo” partiram de estudos 
empíricos densos. Aqui a “economia interna” não teria papel apaziguador, pelo 
contrário, ela era suplantada por espaços de embates, “[...] cujos desenlaces são 
ambíguos e imprevisíveis (embora possam ser parcialmente apreendidos através 
da análise de ‘economia política’)”. (SLENES, 2000, p. 205). O próprio morador, 

83 “... um termo que abrange todas as atividades desenvolvidas pelos cativos para aumentarem 
seus recursos desde o cultivo de suas roças à caça e, inclusive, ao furto. Como as lutas entre 
escravizados e senhores se desenvolveram em contextos diferentes, os perfis dessa economia 
interna foram bastante variados. Como essas lutas se travaram entre adversários muito de-
siguais, não surpreende que a economia escrava, qualquer que fosse seu perfil, tenha tido 
pouca garantia de ‘estabilidade’”. (SLENES, 2000, p. 204).
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Agostinho, mencionado logo acima, nos permite perceber o quanto o simples 
fato de ter acesso a um pedaço de terra e, nesse caso, arrendá-la, já demonstra 
por si só, que o mecanismo estratégico por parte do dono em colocar os seus 
escravizados para produzir e tirar da área concedida o seu próprio alimento é 
um fato questionável. 

Ora, o que estou tentando sinalizar aqui é que a noção de “economia 
interna dos escravos” talvez seja mais adequada para o universo rural do qual 
estou tratando, na medida em que ela não apenas detecta a prática corrente 
no período da escravidão, no que esteja relacionado às formas de acesso à terra 
em suas múltiplas faces de disputas entre cativos e seus proprietários, mas 
fundamentalmente, pode oferecer sentido ao efeito, mesmo que em outro 
contexto, que estas perpetuações poderiam atingir. Se durante o período da 
escravidão conceder um pedaço de terra ao escravizado era algo viável, no intuito 
de que fosse realizada, ou não, a reprodução da ruralidade local – por meio 
da criação de animais domésticos (como porcos e galinhas), lavoura, e mesmo 
bovina – no período pós-abolição, não existindo mais cativos, a possibilidade 
de adquirir uma área, mediante consentimento do proprietário rural, não seria 
descartada. Guardadas as devidas proporções de que, a partir de 1888, não se 
pode mais denominar esta operação como “economia interna dos escravos”, 
tendo em vista que a liberdade – pelo menos na ordem jurídica - seria a 
realidade perpassada em todas as esferas sociais, esta concessão redimensionava 
o ethos mobilizado internamente. Especialmente, se for colocado na balança o 
simples fato de que a quantidade de terras disponíveis no Pantanal era distinta, 
indicado inclusive via Sistema de Sesmaria, conforme foi discutido em outro 
momento da obra.

É possível entender que o ato de dar acesso aos recursos naturais, 
com certa limitação, foi instrumento bastante utilizado. A emergência desse 
ato no período da escravidão proporcionou, nesse sentido, desdobramentos 
que não podem ser desprezados. Mesmo porque, conforme já vimos, não foi 
impossibilitado aos agregados o acesso à pequena porção de terras para si e sua 
família. Diferentemente dos camaradas que ao que tudo indica percorreram 
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outros caminhos. Por outro lado, mas por que isso aconteceu? Quais os motivos, 
ou as contingências, que levariam os camaradas a se distanciarem cada vez mais 
das formas de acesso à terra?

Esta indagação pode ser respondida perante a própria reconfiguração 
que a propriedade privada adquiriu nos finais dos anos oitocentos como foi 
demonstrado logo acima. Há de se enfatizar ainda, que outras ferramentas 
entrariam em vigência nas relações contratuais e nas próprias codificações 
internas. Refiro-me às novas formas de dependência que o proprietário estabeleceu 
junto aos trabalhadores contratados. Essas dependências cobertas por outras 
roupagens colocariam à tona a arena tensa atuada entre os camaradas e seus 
patrões: o salário e a falsa ideia de autonomia. 

***

Mais interessante do que comparar as relações cotidianas estabelecidas 
entre o proprietário e o escravo, ou ainda, entre o proprietário e os camaradas, 
seria tentar entender os mecanismos de controle ou as tecnologias de submissão, 
tendo o objetivo de complexificar o processo da formação agrária dos agentes 
sociais estudados. Ao recorrer ao termo processo, refiro-me aqui, às indagações 
elaboradas pelo historiador Sidney Chalhoub, ao justificar a incoerência cabida 
não apenas à linha de pensamento que envolve a transição da escravidão para o 
trabalho livre, ou, do modo de produção escravista para uma ordem burguesa, 
e sim para deslegitimar os próprios elementos que os sustentam. Isto é, quebrar 
a noção das fases ou dos estágios a serem cumpridos, prendendo-os em certa 
linearidade e previsibilidade no tocante ao próprio andamento histórico. De 
acordo com o autor, essa linha de raciocínio desemboca na “[...] postulação de 
uma espécie de exterioridade determinante dos rumos da história, demiurga 
de seu destino – como se houvesse destino histórico fora das intenções e das 
lutas dos próprios agentes sociais”. (CHALHOUB, 1990, p. 19). Ao invés de 
“amarrar” ou mesmo “acorrentar” os acontecimentos dentro do plano esperado, 
o autor preferiu “falar de ‘processo histórico’, não em ‘transição’”, porque o seu 
esforço era muito mais de “[...] recuperar a indeterminação, a imprevisibilidade 
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dos acontecimentos, esforço este que é essencial se quisermos compreender 
adequadamente o sentido que as personagens históricas de outra época atribuíam 
as suas próprias lutas”. (CHALHOUB, 1990, p. 19).

Para isso, Sidney Chalhoub acrescentou também, que os historiadores 
que se predispõem a estudar os universos do século XIX, que envolvam 
comprovadamente negros, deveriam fugir da busca pela delimitação de fronteiras 
entre cativos, libertos e livres. O caminho traçado deve ser descolado para outra 
instância, uma vez que “[...] as fontes confundiam, misturavam, carregavam de 
ambiguidades as gavetinhas cartesianas que o pesquisador procurava impingir 
à realidade”. (CHALHOUB, 1990, p. 21).

Um caso que serve para traçar maiores reflexões acerca dessas questões, 
condizentes com o universo aqui trabalhado, seria trazer à tona um registro 
que me mostrou o quanto a avaliação sobre o caminho traçado pelos libertos 
poderia resultar em desfechos inusitados, cujas decisões pessoais não eram 
isentas de pretensões e interesses. Bastante relatado nos estudos históricos de 
Cuiabá, o liberto Martinho Augusto de Barros ainda na condição de cativo 
serviu corretamente ao seu dono Antônio João de Barros, prestando serviços 
ajustados para o inspetor de quarteirão de Várzea Grande, recebendo diariamente 
quinhentos réis, valor que servia para manter a si e seu senhor. No ano de 1888, 
Martinho agora livre com o advento da Lei Áurea, continuou a desenvolver as 
mesmas tarefas, pois seu ex-senhor já se encontrava com 80 anos. Embora não 
tivesse o compromisso com o encargo de continuar a manter e amparar seu ex-
senhor, Martinho se predispôs a não interromper suas tarefas. De acordo com 
o depoimento feito pelo professor aposentado e herói da Guerra do Paraguai, 
Manoel Teixeira Coelho, João de Barros não teria condições de sobreviver, pois 
provavelmente estaria em situação de miséria, caso Martinho não permanecesse 
desenvolvendo seus serviços.

Vários aspectos me chamaram atenção nesse documento. Obviamente, 
que o registro não me fornece e nem intenciono encontrar elementos para refletir 
sobre as condições psicológicas de João de Barros e Martinho. Entretanto, a ideia 
de que os laços de solidariedade seriam um dispositivo evocado especificamente 
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entre os pares, entre os agentes que faziam parte do mesmo grupo, da mesma 
posição hierárquica, poderia ser repensada frente a este caso. Isso revela que 
as relações estreitas e complexas, estabelecidas entre senhores e escravizados, 
davam-se de formas mais amplas do que aquelas atravessadas, especificamente, 
pela assimetria e momentos de tensão. Além do mais, a liberdade, longe de 
estar localizada exclusivamente na ordem física, envolvia outros componentes, 
como a autonomia de ir e vir, de circular e praticar o que bem lhe aprouvesse, 
de conseguir amparo jurídico ou mesmo ter acesso ao trabalho, recorrendo 
outros sentidos que merecem ser redimensionados, pois muitas vezes, a mesma 
escapa aos modelos explicativos mais aceitos.

Por outro lado, fazer a leitura de que as atitudes de Martinho estivessem 
restritas a ações de convivência diária que rompiam completamente a chamada 
servidão e acionavam a benevolência ou a generosidade pode ser um caminho 
bastante simplificador. Obscurecendo, inclusive, casos que mesmo estando fora 
do comum, traduziriam elementos da cultura local. Nesse sentido, gostaria de 
salientar que não partilho a ideia de que as nuanças conclamadas nas relações 
pessoais entre senhor e cativo desembocassem em envolvimentos afetivos e 
sobrepostos estrategicamente em torno dos negros a ponto de desmobilizá-los, 
como observou a historiadora Luiza Volpato, ao afirmar que: “[...] os proprietários 
de escravos foram suficientemente hábeis em fazer com que esses mecanismos 
ideológicos fossem interiorizados pela grande parte dos cativos, que via sua 
liberdade mais como uma dádiva que como uma conquista”.84 (VOLPATO, 
1993, p. 124-125).

84 A autora, de certa forma tenta minimizar a relação conflituosa travada entre o dono e 
os cativos alegando que entre os registros encontrados e selecionados parte das estratégias 
montadas como forma de controle eram artifícios lançados, sobretudo, pelos senhores. A 
historiadora reitera ainda que, os escravizados estivessem amarrados ao seu dono e, partindo 
desse pressuposto, teriam pouca mobilidade para montar um conjunto de ferramentas que os 
permitissem compor um tecido social mais flexível e maleável, de negociações, passivos de ser 
acionados por ambas as partes (proprietários e escravizados). Assim, os cativos acabam sendo 
colocados como grupos inertes, especialmente, no que estivesse relacionado aos contratos para 
a obtenção da liberdade. Para Luiza Volpato: “Cabe ainda insistir que a concessão de alforria 
reforçava a ideia de que a liberdade do cativo estava sujeito a vontade do senhor, a quem era 
dado decidir seu destino: se seria permitido a sua libertação – por compra, doação, quarta-
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Especificamente, nessa situação, faz-se necessário perceber que os 
papéis se invertem, pois se antes era o cativo Matinho quem dependia do seu 
proprietário mediante a sua condição de escravo, posteriormente, Martinho, 
ao tornar-se livre preferiu dar continuidade à ligação que havia construído 
com seu ex dono. Ligação esta que agora talvez estivesse assentada em atitudes 
de confiança, da precaução e da estabilidade social. Ter lugar para morar, ter 
contratos a cumprir, ter a escolha de fazer parte de um grupo, ou de uma rede de 
sociabilidades aponta que o ex-cativo também teria como conduzir o horizonte 
de suas vidas dentro de um plano limitado. Provavelmente (isso é apenas uma 
hipótese) de fato - evitando romantizar a escolha por parte do ex-cativo em 
não abandonar o seu ex-senhor -, Martinho tivesse preferido assegurar suas 
prestações de serviços, pois estas se apresentariam como caminho viável para 
permanecer e garantir a sua prática e o seu lugar social. Ou seja, denuncia que 
a situação de liberdade estava longe de ampliar o campo de possibilidades em 
ter acesso ao trabalho. Viabiliza refletir ainda, em que medida, no próprio 
contexto analisado, a abolição (1888) e os serviços oferecidos nas usinas de 
açúcar colocam em relevo uma linha tênue entre autonomia e servidão. 

Ademais as considerações traçadas em torno da inserção dos escravizados 
no meio rural norte pantaneiro enquanto, sobretudo, camaradas, outras 
explanações podem ser feitas em relação às mutações tangenciadas a estes 

mento ou outra maneira da sua libertação – ou se seria preservado no cativeiro./Da mesma 
forma, é relevante insistir que a distribuição de benesses tinha seu papel privilegiado nesse 
jogo de forças; a perspectiva da libertação era um importante mecanismo de contenção dos 
cativos, mesmo que apenas alguns poucos recebessem esse prêmio com o qual praticamente 
todos sonhavam”. (VOLPATO, 1993, p. 124-125). A historiografia recente discutindo as 
diferentes formas de estratégias montadas pelos escravizados no Brasil, do século XIX, tentam 
desmontar o paradigma que atribui aos proprietários de cativos o papel ativo e decisivo para 
a vida futura dos escravizados em seus variados contextos, nos distintos espaços e tempos, 
os quais encontravam-se distribuídos. Para Sidney Chalhoub: “A violência da escravidão não 
transformou negro em seres ‘incapazes de ação autonômica’, nem em passivos receptores 
de valores senhoriais, e nem tampouco em rebeldes valorosos e indomáveis... Vou procurar 
mostrar que esses negros agiram de acordo com lógicas ou racionalidades próprias, e que seus 
movimentos estão firmemente vinculados a experiências e tradições particulares e originais 
no sentido de que não são simples reflexo ou espelho de representações de ‘outros’ sociais...”. 
(CHALHOUB, 1986, p. 42).
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grupos quando se transformam em trabalhadores assalariados. O intuito maior 
sobressai ao refletir sobre suas relações verticais com os “senhores locais”, agora 
não mais colocados como proprietários e, sim, como patrões. Assim, tendo esse 
quadro e as demais discussões como base no regime de poder instalado nas 
usinas de açúcar, nos resta compreender de que maneira os grandes proprietários, 
estrategicamente, criavam condições existenciais que faziam de seus empregados 
dependentes de si e, portanto, presos a contemplação de seus interesses pessoais. 
Mas na prática, como isso se dava?

***

O mais curioso é que para a compreensão das relações de força arroladas 
no âmbito vertical, ou seja, entre os usineiros e os laboriosos, não carece fugir 
do ordenamento espacial, operada no dia a dia. Em razão disso, proponho 
alargar a análise dos lugares presentes nas usinas de açúcar, a saber os armazéns 
e a prisão – não apenas a prisão receberá atenção, como a prática das surras no 
tronco –, uma vez que coloca no seio da questão um tipo de vinculação interna: 
as ligações de dependência, que embora assimétricas, estreitavam os laços locais.

 Sem dúvida, a dependência dos camaradas encontrava-se dissolvida e era, 
ao mesmo tempo, mobilizada nas relações cotidianas das grandes propriedades 
rurais e não passava despercebida pelos autores que se detiveram em sua análise. 
A esse respeito, a historiadora Lúcia Helena Gaeta, estudando as usinas presentes 
a beira do rio Cuiabá, enfatizou que: 

Em cada usina havia um armazém onde o trabalhador 
era obrigado a comprar os mantimentos necessários à sua 
subsistência. Os débitos desta operação eram lançados em 
sua caderneta e, dessa forma, ficava vinculado ao proprietário 
pelo endividamento. O pagamento das tarefas era feito em 
espécies. A usina Itayci chegou a cunhar a própria moeda, 
cujos valores correspondiam a duas tarefas e a meia tarefa. 
A moeda circulava somente dentro da usina, destituída 
que era de qualquer valor comercial externo. / Com essas 
moedas os proprietários pagavam os serviços prestados 
pelos camaradas. Estes, por sua vez valiam-se delas para 
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comprar nos armazéns da própria usina. / O usineiro 
ficava livre do pagamento em moeda corrente e obrigava 
os seus empregados a se utilizar dos armazéns da usina, 
locais em que os gêneros eram vendidos a preços por eles 
estipulados. / Assim, agindo realizavam dupla acumulação. 
E os empregados não podiam ausentar-se das propriedades, 
sem antes quitar suas dívidas, sem nunca conseguirem. 
Estas dívidas caminhavam num crescente ininterrupto, 
dado que o salário mal dava para o sustento de uma família. 
(ALEIXO, 1980, p. 188-189).

A moeda local colocava em relevo dois pontos, que acredito, merecem ser 
olhados com certa cautela. O primeiro, centra-se nas estimativas de que a compra 
de produtos e derivados, por parte dos trabalhadores braçais não poderiam ser 
realizados em outros lugares, tendo em vista que a moeda pressupunha circulação 
apenas internamente. O segundo ponto, que está diretamente articulado ao 
primeiro, imprime as duas situações em que os empregados eram colocados: 
os de laborioso pagos e, simultaneamente, consumidor de tudo que virava 
mercadoria na propriedade. Assim, o que era liquidado ao trabalhador voltava 
às mãos do patrão, proporcionando-lhes lucros duplos: a da exploração braçal 
e a de consumo.

Enganam-se aqueles que pensam que tais atos eram do conhecimento 
somente dos trabalhadores agrários. Num universo permeado por disputas 
políticas, essas ações eram denunciadas em jornais, que também servindo 
aos propósitos de determinados grupos partidários e elitistas, publicavam 
informações que prejudicariam seus adversários. Assim, no dia 10 de outubro 
do ano de 1926, uma matéria assinada pelo subgerente Renato S. Sulivam, 
publicado no jornal “A semana”, relata a fuga de alguns camaradas da usina 
Aricá, anunciando que:

Quanto aos débitos que eles possuem na usina é muito fácil 
de explicar a razão. Desde que o camarada se ajusta na usina 
vem com dívida durante um tempo em que ele trabalha, 
retira roupas, fazendas etc., para por em contas pois, vem 
recebendo ele o seu salário semanal e como atestam os livros 
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do escrito e nunca deixando uns dez réis para amortizar 
o débito, este pois um certo número de meses só tende a 
aumentar. Desse modo sem indenização o individuo que 
trabalha na usina tem sempre débito e d’ahi a grita de serem 
escravizados. (ALEIXO, 1980, p. 189).

Veja bem, o armazém era reduto simbólico da dependência, que sobre o 
resigno de comercializar materiais básicos, a demanda diária daqueles residentes 
agrários acobertava a apropriação disseminada da potência indomável da própria 
vida dos laboriosos. Estes, em sua maioria, conforme sinalizei anteriormente, 
sem tempo hábil para fazer outra coisa a não ser ter seu corpo “vampirizado” 
pelo proprietário da terra, acabavam tendo que adquirir produtos dos armazéns. 
Espécie de cadáver ambulante onde quase todas as funções físicas lhes eram 
tomadas de sobressaltos, parte desses homens na ambição do poder que não 
elimina o corpo por inteiro, mas o mantém numa zona intermediária entre 
vida e morte, cujo qualquer desatino tenderia reverberar situações excessivas 
de punições, não faz outra coisa a não ser produzir sobreviventes. (Cf. COSTA, 
2004; PELBART, [20--]).

Além do mais, em outros casos, a venda de alimentos era fundamental 
para a manutenção da família, que embora trabalhasse, às vezes carecia 
complementar a mesa diária com alguns derivados que a própria terra ou o 
tempo de labuta sobre a mesma não dava conta. Somado ao armazém, outros 
signos eram utilizados como segregação social entre os proprietários e seus 
empregados: os castigos. Por essa razão, o armazém era um lugar no meio 
rural que, de certa forma, apresentava-se como instrumento que amarrava 
o empregado a seu patrão, de forma amena embora simbólica; a violência, 
por outro lado, escancarava as relações que, nesse caso, giravam em torno da 
obediência, da maneira mais discrepante e rasgada possível. A brutalidade, a 
fereza, virava espécie de teatro público entre os trabalhadores, circo do excesso 
bestial e abusivo do usineiro. Assim, os patrões infantilizam seus empregados 
lendo os atos que exprimissem excessos, transbordamento de resistência ou 
ações de contraversão - insidiosas, proibidas, incalculáveis e afrontáveis – como 
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propenso a repúdios, isto é, eram automaticamente respondidos com punições 
expositivas dos usineiros.

Antes destinado aos negros que ao serem colocados no tronco recebiam 
chibatadas respondidas com gritos e sussurros de dor, além das marcas deixadas 
para sempre sobre a pele do sujeito representado naquela situação como infrator, 
esta prática de subordinação - utilizada para certos trabalhadores no universo 
agrário - não deixou de ser perpetuada nas últimas décadas do século XIX, 
incorporando outras configurações. O espetáculo montado em torno dos castigos 
traduzia bem o cenário, a proveniência que externalizava a metamorfose social 
evitada - revelando que tal “erro” ou tal estratégia dos grupos “subordinados” não 
poderia se repetir. Longe de ser acionada exclusivamente sobre os cativos, essa 
tão velha e conhecida ferramenta de dominação sancionada entre os membros 
da elite local, também era empregada para apagar vestígios não circunscritos 
aos caprichos e comodismo dos patrões. Em Mato Grosso, continuou a ser 
investida no campo após a abolição, uma vez que os proprietários agrários não 
abandonaram essa ferramenta. Reconhecidamente explicitado nas pesquisas 
históricas, o dispositivo foi inferido em distintos espaços e circunstâncias e de 
igual maneira esboçava o perfil opressor a qual muitos moradores, infelizmente 
e em muitos casos sem outras possibilidades, estavam submetidos. Entre os 
variados grupos, vítimas desses dispositivos, encontravam-se os camaradas 
e os indígenas.

Vou colocar em relevo, documentos que me fornecem pistas desses 
atos. Hercules Florence, em sua passagem por Mato Grosso, relatou ao chegar 
à Vila Guimarães que encontrou na rua principal “casinhas cobertas de sapé” e 
uma igreja no fundo. Os ambientes descritos com nomeações pejorativas como: 
decadente, mísero, acanhado, pouco notável, entre outros, foram emoldurados 
pela negativa imagem de lugar pouco habitado, composto, sobretudo, por 
escravizados e indígenas. Fazendo um paralelo entre os indígenas catequizados 
e aldeados em Guimarães com as missões jesuíticas das províncias de Corrientes 
o autor anunciava a sua leitura sobre a divisão espacial e social deste último: 
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Cada missão, formado por índios catequizados, era cercado 
de um muro com uma porta para entrar e outra para sair. 
Dentro ficavam o aldeamento com uma igreja, o convento 
dos padres, a prisão e as oficinas de trabalho. Parte dos 
habitantes trabalhava durante o dia nos campos; a outra 
ativamente se ocupava nos ofícios mais indispensáveis. De 
tarde fechavam-se as portas e ninguém mais saia à noite. 
Cada aldeamento tinha uma banda de música para as 
festas religiosas, e o tempo passavam-se bem empregado 
e em preces do Criador. Vários castigos corporais e 
morais eram infligidos aos índios, conforme a gravidade 
do delito; entretanto nunca iam além de 12 pancadas 
dadas com uma corda enroscada. Não tenho ideia se 
havia também regra certa para recompensar as boas ações. 
(FLORENCE, 1977, p. 165).

Vida rígida, regrada, resguardada e legitimada por severidade impingida 
a práticas que deveriam ser distribuídas entre os espaços com a justificativa da 
moralidade sagrada. Estes aspectos se fazem presentes no excerto da narrativa 
de viagem trazida logo acima. Igreja, convento, prisão, oficinas de trabalho, 
ou seja, os responsáveis pelas missões criavam ambientes para ausentar ou 
esvaziar o “profano” universo “incivilizado” dos indígenas e preenchê-los dos 
preceitos produtivos e religiosos, de forma que este domínio absoluto fosse 
estendido à própria normatização física dos sujeitos sociais. Contudo, conforme 
apontou o viajante, o castigo foi dispositivo aferido sempre que os grupos 
“dominados” rompiam, ou seja, excediam uniformidades esperadas praticando 
ações consideradas por parte dos missionários como desvirtuadas, indicando 
que ao invés da “docilidade” os missionários correspondiam com a “outra face 
da moeda”. Se em casos extremos, ou talvez não, a violência era recorrida, a 
utilização da surra foi, como já disse, encontrada em outros contextos.85

Para dar continuidade a essa questão, citarei o fragmento do trajeto da 
vida de Joaquim José de Sant’Ana porque creio, um pequeno “deslize” – ou 
melhor resistência – levou o desfecho do seu futuro a se cruzar com o labirinto 

85 Para saber um pouco mais sobre as medidas punitivas lançadas sobre os corpos indígenas, 
ler: (LEOTTI, 2018).
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coercitivo dos grupos que naturalizavam a surra como autoridade. Este agente 
foi ex-praça do exército e após assassinar o colega de trabalho, que também 
ocupava a mesma função, abrigou-se na usina de Arica de propriedade do Tenente 
Coronel José Marques de Fontes, localizada na região pantaneira. No ano de 
1882, foi preso e recolhido à cadeia pública da cidade de Cuiabá. Contudo, o 
percurso foi nutrido por medidas tensas e punitivas. Mais de um ano depois, 
no dia vinte e sete de julho de 1893, entrando com o pedido de habeas corpus, 
o advogado do detento Joaquim José de Sant’Ana alegava que o réu indigitado 
não teria ainda principiado o processo da sua formação de culpa e denunciava 
as ações violentas que lhes foram perpetradas e as consequências que tais 
iniciativas lhes acarretaram. Assim, o réu ao ser interrogado: “[...] respondeu 
que foi preso na fazendo do Arica de propriedade de José Marques das Fontes, 
no dia dezoito de abril de 1892, às 5 horas da tarde, por Luiz da Costa Pinheiro 
Fontes e recolhido a bordo do vapor de guerra Antônio João, comandado pelo 
Tenente de Marinha Lopes da Cruz, o qual achava-se ancorado no porto do 
Arica”. Relatando o norteamento que foi dado a sua prisão acrescentou que 
ao ser “[...] consentido ao subdelegado da polícia de Santo Antônio que este 
paciente ficou aleijado das mãos em consequência dos fortes arrochos da corda 
que levou quando amarrado [...]” ainda a bordo, sendo posteriormente, “[...] 
remetido ao subdelegado da polícia pelo tenente Lopes da Cruz, que depois 
de ter estado cinco dias no tronco, na casa do subdelegado foi remetido para 
esta capital [...]”. (APMT, cx. 35, 1893, doc. n. 411). Ao que tudo indica, o 
ex-praça trabalhava na fazendo do Arica. Este fugitivo, solteiro, de vinte e seis 
anos, estava instalado temporariamente na propriedade do Tenente supracitado, 
vivendo de seus ajustes. O mais impressionante foi o advogado salientar que 
os castigos levaram José Sant’Ana à drástica situação de ficar “inutilizado a 
serviços próprio de detentos”. (APMT cx. 35, 1893, doc. n. 411).

O que esse documento proporciona de mais intrigante é, sem dúvida, 
a encenação de que os castigos não eram aplicados, exclusivamente, no âmbito 
das propriedades agrárias, dado que esses mecanismos foram usados também 
em ambientes que representavam, de alguma forma, os setores públicos, isto é, 
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o Estado86. Resta lembrar “[...] que o açoite só foi abolido como instrumento de 
castigo na Marinha brasileira em 1912”. (MACHADO FILHO, 2006, p. 173).

Antes de prosseguir, gostaria de reiterar mais um fator, que ilumina 
bem algumas considerações realizadas por Foucault e colabora significativamente 
para a compreensão da emergência dessas propriedades rurais. Refiro-me aqui, 
à ideia relativa a “deixar morrer”, (FOUCAULT, 1999). Embora as Linhas 
Telegráficas, ou a própria Marinha atuasse enquanto instâncias políticas que 
prezavam pela concretude dos projetos governamentais. Nas terras que recebiam 
fábricas e canaviais se apresentavam como instâncias particulares. Eis aqui, o 
reflexo dessa maneira de governar as pessoas e as populações, uma vez que a 
morte passa, cada vez mais, para o âmbito privado. A expulsão ou deslocamento 
da morte da esfera pública, cuja exposição outrora fora tão importante para a 
figuração do poder soberano, agora rege em outro lugar, ou seja, a morte passa 
a ser o limite encontrado pelo novo poder que se fundamenta, como já sinalizei, 
em “fazer viver”.

86 A procura de desertores fugidos em ambientes rurais por parte dos responsáveis policiais 
foi uma operação bastante vigente nos anos oitocentos. No Pantanal não era diferente: Os-
waldo Machado Filho dedicou um capítulo de seu livro Ilegalismos e jogos de poder um crime 
célebre em Cuiabá (1872), suas verdades jurídicas e outras histórias policiais”, exclusivamente 
atribulada comissão do Dr. Mercíades a Coxim (Pantanal Sul), no ano de 1877, que relata 
por exemplo a prisão de dois desertores fugidos, um destes arrancado do seio de sua família, 
foi levado junto ao filho de quatro anos, deixando para trás a mulher e outro filho menor. 
Para Machado Filho: “Este não é o momento mais adequado para estudar as origens da 
polícia, da criação do Guarda Nacional. Dos batalhões militares e, principalmente, da figura 
do Chefe de Polícia, seus poderes e suas atribuições no trabalho de prevenção e repressão 
ao crime. Contudo, podemos adiantar que há uma certa unanimidade entre os especialistas 
no assunto que todas essas instituições, criadas principalmente a partir da vinda da família 
real em 1808, tinham como objetivo fundamental defender os interesses dos grandes pro-
prietários, senhores de grande cabedais, banqueiros e comerciantes, contra todas as formas 
de resistência, principalmente as que tinham origens no trabalho escravo. Prevenindo e 
reprimindo toda e qualquer ameaça à propriedade privada, fundamento em torno do qual 
sempre se definiu o conceito do crime e da criminalidade numa sociedade de classe, a polícia 
aceitou e prendeu negros, independente de sua condição, fossem escravos, forros ou livres; 
reprimiu a violência com todas as formas de ajustamentos considerados ilícitos, perseguiu 
desertores e acoitadores e matou, muitas vezes justificando suas ações assassinas em nome 
da própria ordem”. (MACHADO FILHO, 2006, p. 175). 



222

A surra, a dívida, a detenção devem ser pensadas como espaços de 
visibilidade, de punição e, por isso, encarnam ações “performáticas”; onde a 
própria exposição garante a tecnologia da ação, o exercício do poder por parte do 
usineiro. “A performatividade deve ser entendida, [...] não como um ato singular 
e deliberado, senão antes como a prática reiterativa e referencial mediante a qual 
o discurso produz os efeitos que nomeia”. (BUTLER, 2002, p. 18).

Enfim, mediante as análises, o que intencionei foi proporcionar a 
mínima reflexão que arranhe, ao menos, o cotidiano norte pantaneiro, que 
embora uniformizado nos registros detinha internamente uma diversidade de 
situações e trajetórias de grupos que buscavam se refazer constantemente. Esta foi 
a intenção desses dois últimos capítulos da obra. Para tanto, foi preciso esgarçar 
a variedade de documentação, relativizar sua produção e os dados perscrutados 
pelos seus autores, expressando os limites e as possibilidades da sua edificação 
ao longo do recorte temporal e espacial aqui proposto e, do mesmo modo, a 
historiografia que se debruçou sobre a mesma. Muitas foram as propriedades e 
as situações percorridas pelos agentes envolvidos no intuito de traduzir ao leitor 
a complexidade das relações e das labutas diárias e arroladas sobre o território 
alagável. Longe de serem estáticos e homogêneos, a máquina disciplinar era 
mais flexível em certos ambientes, enquanto em outros se mostravam mais 
proeminente do que se pressupunha, acometida pelas circunstâncias e interesses 
a qual se deparavam. Trajeto este que amarrado aos capítulos precedentes 
amplia, ao invés de reduzir, um universo rural tão fluído envolto aos laços e 
redes sociais difíceis de serem fisgados.



223

Breves Comentários

Agregados e camaradas do Pantanal Norte. Estas duas categorias serviram 
para esta investigação como sujeito histórico neste estudo, a ampliar o mundo 
agrário tratado. Para redimensioná-las dentro de uma configuração agrária foi 
necessário entrecruzar temáticas, mobilizar conceitos, articular assuntos em meio 
a um corpus documental onde a preocupação maior se dava em explorar o âmbito 
qualitativo das informações esparsas que reluziam os grupos pesquisados. Desta 
forma, tracei a comunicação com a história rural, história ambiental, história 
social e história cultural. Recorri também às contribuições das áreas próximas 
a exemplo da antropologia, sociologia e filosofia relativa às ricas discussões que 
muito mais nos aproximam do que nos distanciam de intelectuais que tentam 
romper as fronteiras disciplinares.

É certo, que por devaneios pessoais, os recortes analíticos arrolados 
se pautaram numa tentativa em proporcionar ao leitor saber um pouco mais 
sobre os moradores rurais do país, contribuindo para esgarçar as notícias 
que se têm a respeito desses povoamentos. Para tanto optei por me valer das 
denominações internas, historicizando essas designações e apontando de que 
ar atmosférico emanava seus pontos referenciais, que eram móveis e dinâmicos 
- assim como em tantos outros contextos do Brasil. Contudo, evitei imprimi-
los enquanto uma massa de corpos humanos em um dos processos históricos 
mais conhecidos entre os pesquisadores das ciências humanas e sociais: a saga 
e gana da “civilização” e todos os desdobramentos inferidos nas pessoas e nos 
lugares que foram atingidos por essa política institucionalizada, muitas vezes 
em meio a formas de violências também institucionalizadas. Nesse ponto, 
esses contextos nos são tão familiares, pois de certa forma, ainda estamos 
envoltas ao peso e a força que essa corrente assume em nossas próprias vidas. 
Reverberam enunciados em jornais, campanhas políticas, projetos nacionais 
onde terminologias como “desenvolvimento”, “avanço econômico”, “progresso”... 
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dão o tom de uma melodia política que ainda ecoa no nosso dia a dia, guiando 
e legitimando empreendimentos territoriais do Estado. 

Já ouvimos essas notas musicais e, especialmente, temos contato direto 
com os seus resultados. Agora deter em seu conteúdo, prestar atenção em seus 
arranjos, sua produção performática, encarar a complexidade da sua fluidez, que 
muitas vezes nos captam e nos escapam, é ainda um desafio frente ao terreno 
arenoso que ele nos lança. Isto se dá na medida em que encontraremos ali as 
improvisações, as redes de alianças, a subjetividade dos deslocamentos, enfim, 
práticas impensáveis que soltam dos conceitos teóricos e metodológicos que 
tendem a prendê-los em caixinhas explicativas. Em outras palavras, o horizonte 
da cadência civilizatória a gente já conhece, carece olharmos a sua emergência e 
as fissuras que proporcionam atitudes multiformes e que, contraditoriamente, 
os transfiguram.

Foi pensando nessas questões que estruturei, conforme sinalizei nas Notas 
de Apresentação, esta obra. A intenção foi colocar em cena o plano cultural para 
além dos projetos de ocupações, evocando as redes familiares e de parentesco, 
de trabalho, de vizinhança numa gama de temporalidades operadas localmente. 
Busquei sedimentar a ideia de que o consumo da natureza permeada por 
valores, moralidades, códigos oficiais e não oficiais podem e devem ser vistos 
no âmbito das estratégias internas. Algumas dessas práticas, feitas coletiva ou 
individualmente, deram certo, outras cravaram insucessos que redimensionaram 
para sempre os futuros dos moradores tratados. Tentei, acima de tudo, colocar 
em relevo a região do Pantanal Norte como lugar de fluxos, intersecções de 
práticas culturais, que nas diferenças passavam por processos de reformulações 
constantes em projetos territoriais que buscavam fisgá-los para homogeneizá-los.

Dentro dessas questões, deu-se a estruturação da obra, no qual, senti 
a necessidade em elaborar uma genealogia histórica, percebendo como e de 
onde insurgem estas nomenclaturas, suas intenções e os modelos explicativos 
que os legitimam. Foi então, que compreendi o motivo pelo qual era criado 
um conjunto de terminologias sobre os grupos rurais, tratados ao longo dos 
sessenta anos selecionados para essa pesquisa (1870-1930), dado que, tais 
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atribuições apresentavam a arena das retóricas como ambientes deslizantes, 
buscando, a todo o momento, redirecionar a maneira como a população 
rural deveria ocupar e operar a natureza. Homens, mulheres e crianças foram 
mencionados como “agregados”, “camaradas”, “peões”, “bugres”, “mestiços”, 
“raça inferior”, “incivilizados”, “operários”, “trabalhadores”, “assalariados”, 
“regionais”, além de e outras terminologias na zona discursiva dos projetos de 
Nação do período. Hoje, já uniformizados nas edificações dos registros são 
conhecidos apenas “gente pantaneira” ou “pantaneiros”, conforme o que se 
observou na apresentação da obra.

Ainda nesses aspectos, elaborei o primeiro capítulo: Desestabilizando 
a “teoria da transição”: por uma definição de “agregados” e “camaradas”, com 
vista à situação volante dos trabalhadores pesquisados. Notei, então, que as 
nomenclaturas, registradas de maneiras fragmentadas pelos grupos proeminentes, 
demarcavam o incômodo que suas diferenças lhes causavam simplesmente 
por existirem e por não deixarem de praticar seus costumes, já atualizados. 
Longe de reduzi-los a condições existenciais fechadas e passivas, optei por 
arranhar situações itinerantes nas formas de ocupações territoriais, assim como 
a possibilidade ou não de estabelecerem negociações e vínculos com os demais 
moradores fixados no Pantanal. Distinguir os agregados e camaradas exigiu-me 
grande fôlego na dimensão simbólica relativa às regras acionadas, cujos laços 
familiares e de vizinhança eram carregados de questões afetivas, solidárias e 
seletivas, demarcando bem a probabilidade de reproduzir ou não a ruralidade 
interna. Para tanto, desenvolvi discussões historiográficas, problematizei a 
escolha do meu recorte temporal e mobilizei documentos históricos que me 
fizesse perceber situações e eventos da mobilidade e da circulação territorial e 
aquática a qual estavam circunscritos.

Esse terreno espinhoso e complexo me fez mudar o foco e o discurso, a 
narrativa da obra rumou a entender esses espaços ou pelo menos colocar em cena 
a variedade e variação de ambientes, labutas rurais e grupos agrários. Ao olhar a 
diversidade de espaços internos achei como condição necessária dar visibilidade 
também, não particularmente, a insurgência das grandes propriedades agrárias. 
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Daí vieram as reflexões a respeito das pequenas e médias propriedades, onde os 
“lavradores”, “caçadores”, “índios”, “redeiros”, “criadores de gado” e pequenos 
“negociantes” aparecem como grupos sociais perpetrando códigos oficiais e 
não oficiais, envolta aos agregados e camaradas que do mesmo modo poderiam 
prestar serviços locais. Busquei ponderar, sobretudo, a potência da criatividade 
mediante situações que ao lhes jogarem em zonas inconstantes, os permitiram 
gozar e munir de certas invenções frente ao que mais conheciam e praticavam: 
os recursos naturais. Se a terra aparecia, numa relação de força, como uma das 
áreas mais disputadas, essas pessoas se voltaram cada vez mais a operar outros 
ambientes, que mesmo não sendo bem vistos pelos grupos hegemônicos, lhes 
mostravam o caminho a garantir a própria sobrevivência: a água e as áreas 
baixas. Assim, diminui a escala de observação e, diante de uma lente micro e 
pormenorizada, direcionei-me a variedade e variação das atividades e dos lugares 
norte pantaneiro. O conhecimento local, as representações sobre a natureza, a 
caracterização e denominação do bioma me fez perceber o quanto a máquina do 
poder estatal, vindo de cima para baixo, não se instalava de maneira completa 
e eficaz, pois os trabalhadores (as) subvertiam a ordem das coisas e faziam das 
fissuras um desvio conveniente e necessário a seus propósitos, manipulando-
os a seu favor, interpretados aqui pela “arte de fazer com”, apropriando-me do 
conceito do Certeau. Essas discussões estiveram presentes de maneira diluída 
ao longo dessa escrita do quarto capítulo, intitulado: Para além das paisagens: 
um olhar sobre a criatividade local.

Por outro lado, percebi que faltava algo na escrita. Mobilizada por 
aquele incômodo que move o historiador a deslocamentos intensos diante 
de um universo que se pretende enlaçar, mesmo que seja minimamente; e da 
espacialização de indígenas, negros, mestiços e brancos, seguiu-se o dia a dia, 
na última parte da obra: Fragmentos do Cotidiano tendo como base pequenos 
lances de suas vidas. Nessa, o objetivo, sem dúvida, assentava-se em fisgar 
elementos do universo agrário de que tanto ouvimos falar em trabalhos científicos 
e obras literárias consagradas. Ao juntar os “fiapos de retalhos” da rotina, a 
polivalência de hibridismos culturais, bem como a ocupação itinerante seriam 
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alguns pontos emendados num tecido espacial. Usinas, fazendas, engenhos e 
uma propriedade de porte médio dariam a dimensão do habitus dos moradores 
mediante as condições existenciais propaladas. De igual forma, houve o 
imperativo em apreender a maneira como os grupos de “fora”, que passavam 
ali, o operavam como um não lugar. Estes desfavorecidos economicamente ou 
não, liam e incidiam territorialmente o Pantanal. Nesse sentido, a construção 
das Linhas Telegráficas serviu a tal função, porque na escrita, colocar o peso 
do “progresso” em áreas inóspitas que longe de estarem “vazias” eram ocupadas 
de diversas formas não se esboça como uma tarefa muito fácil, embora fosse 
paralelamente prazerosa. Vejam bem, pincelar essas áreas colocou na arena as 
disputadas travadas no âmbito vertical e horizontal, as rasuras e as contradições, 
de um dos mundos agrários na qual o Estado, embora tentasse se fazer mais 
presente, não conseguia isso, e ainda tinha que lidar com o poder das oligarquias 
locais e, do mesmo modo, zonas pontuais da autonomia local. Por isso, o jogo 
das temporalidades proporciona aos historiadores redimensionar espaços em 
processos de atualização ratificada em meio a força e demanda externa. 

As ausências

Analisar esta configuração rural a partir da natureza operada pelos 
agregados e camaradas foi o objetivo desta investigação do passado. Dentro desse 
quadro, a palavra encruzilhada apareceu como uma constância na narrativa 
histórica aqui montada, sobretudo, pelo fato do bioma Pantanal está situado 
em uma região fronteiriça do país. Pontos de intersecções de indivíduos, 
temporalidades e comportamentos que muito mais abrem do que fecham os três 
temas (Discurso, Espaço e Cotidiano) aqui tratados. Conectando e quebrando 
linhas de disputas e interações, concorrências e alianças, desejos e desilusões 
dos grupos envolvidos. Batalhas travadas em meio a máquina do poder e as 
resistências internas numa região tida como “interior” do Brasil que transcende, 
e muito, esse maniqueísmo do “opressor” e do “oprimido”, do “avançado” e 
do “atrasado”. Vai e vem das águas e, também, dos universos itinerantes e 
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transitáveis dos lugares e dos não lugares operados não apenas na edificação dos 
registros, e sim estendido na seleção dos documentos, das leituras, da análise e 
no próprio exercício histórico desta investigação, resultou, num amontoado de 
páginas e, dentro de um plano legitimo, recheado de deslocamentos da autora 
e dos grupos estudados. Enfim, aquelas zonas do “entre”, volante e complexo, 
do pulsar dos processos históricos que as áreas das ciências humanas e sociais 
tanto se debruçam.

Nesse percalço todo, esta é também mais uma daquelas pesquisas 
permeadas por buracos e rasuras. Acredito que mencioná-las colabore para 
reconhecer as ausências e limitações do texto ora apresentado e, de igual forma, 
a viabilidade de trabalhos futuros. Começo a esboçá-los reiterando que entre os 
agentes trabalhados os escravizados e libertos não tiveram a atenção merecida, 
assim como os refugiados paraguaios. Dois motivos me servem de justificativa 
a não os explorarei densamente. O primeiro condiz à documentação histórica, 
particularmente, em relação aos inventários, indisponíveis no Arquivo Público de 
Mato Grosso, em virtude da higienização dos mesmos e, aos registros cartoriais, 
que frente aos borrões das latas digitalizadas e publicadas inviabilizava sua 
leitura. Outro pretexto corresponde às questões explanadas pelos historiadores 
que se enveredam no tema escravidão, mediante um arsenal de literatura e 
problematizações que seus autores acenam, na qual correria o risco de me perder 
na pesquisa fazendo discussões superficiais que pesaria na própria qualidade da 
obra, mudando, inclusive, o foco analítico que se centrava nos trabalhos forçados 
e estafantes de pessoas que poderiam ou não ser oriundas da condição de escravo. 
Deter-me nos cenários políticos que essas pessoas foram inseridas seria mais 
pertinente aos escopos da obra. A esse aspecto, optei por seguir a recomendação 
da Banca de Qualificação, que me apontou a necessidade em debater muito mais 
os ambientes agrários e as relações conflitivas que atravessavam os habitantes 
envolvidos, os colocando como grupos ativos e estratégicos vindo de trajetórias 
distintas que me exigiriam cuidado, muito cuidado.

Somada ao assunto da escravidão, igual problema encontrei na discussão 
que, a princípio, intencionava desenvolver no tocante à temática da cultura 
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material. Esta era proveniente de uma tentativa em aprofundar o estudo dos 
objetos construídos e consumidos localmente, como componentes que davam 
a conhecer sobre a utilização e o manejo dos recursos naturais, no plano 
material e simbólico das atitudes rurais. Primeiramente, seria difícil de engatar 
essa discussão dado que a principal fonte de pesquisa não estava acessível, ou 
seja, os inventários. Acrescento ainda, que nesse quesito específico, conforme 
os membros da Banca ponderaram, seria mais coerente explorar as paisagens 
como ambientes cheios de tensão, portanto, de relações de forças, de circulações 
espaciais, de mobilidade social ou não. Isto possibilitou discutir aquele mundo 
agrário mediante as redes complexas que ligavam pessoas às pessoas, pessoas 
a lugares, interconectando os demais seres que estavam sobre eles. Ademais, 
essas análises estariam facilmente intercaladas às migalhas abocanhadas na 
última parte da obra, o cotidiano. Era, portanto, uma questão de estratégia de 
narrativa desta pesquisa. 

Não se deve perder de vista a atividade da caça. No mestrado, um dos 
capítulos foram dedicados a esta prática, tendo em vista a valorização incidida 
sobre as penas e peles de animais no período selecionado. Arrolando gráficos 
e tabelas dos relatórios provinciais e estaduais, devidamente articulados aos 
relatos de viagens e processos-crimes, identifiquei o aumento dessa exploração 
e, ao mesmo tempo a sua especialização por parte de agricultores, lavradores 
e camaradas que, a depender da época do ano, utilizava-se dessa labuta para 
completar a renda familiar. Por outro lado, aventei a possibilidade de que 
necessitava, no caso desta obra, de informações mais ricas para não fazer 
afirmações rasas e assentadas em hipóteses. Foi pensando nisso que guardei 
o material adquirido, ainda escasso, e arranhei, cuidadosamente esse aspecto. 
Voltarei a ele em algum trabalho futuro se algum pesquisador não o fizer 
antes, dado que a mesma me exigirá maior tempo de pesquisa investigativa em 
arquivos para estudá-lo de acordo com a atenção que o faça jus.

E, por último, e acredito que esta tenha sido uma das decisões mais 
difíceis, corresponde a seleção e recorte dos trabalhos de estudiosos frente a 
possíveis diálogos com autores tão dispares. Obviamente que para manipular 



230

e administrar suas ponderações e conceitos nessa pesquisa, encarei o desafio 
de ampliar e enriquecer reflexões epistemológicas que acenavam proposições 
sobre história e o fazer historiográfico. Isto porque mediante documentos tão 
diversificados, contendo informações exíguas, exigiu-me detectar traços que 
desenhavam a face social do contexto de fronteira com inflexões relativas aos 
aspectos, por assim dizer, intangíveis da diferença, em meio a uma complexa trama 
de interesses e relações territoriais que buscavam transformar aquelas áreas ainda 
tidas como “zona tampão”. E, para esmorecer linhas demarcatórias propaladas 
sob a extensa área alagável foi preciso traçar conexões entre três temas que, 
aparentemente, poderiam ser vistos como frouxos e indissociáveis, mas que por 
outro lado, seria permitido enredá-los nos pontos que se convergiam: o Pantanal 
e sua gente. Discurso, Espaço e Cotidiano foram assuntos caros a essa escrita, 
uma vez que cada um exige por si só enfoques distintos, assim como os foram 
as abordagens e as perguntas erigidas sobre os registros. Problematizando estes 
aspectos esta investigação se preocupou com fatores de ordem metodológicos. 

Em outros termos, navegar nas práticas discursivas e, posteriormente, 
explanar experiências e transformações das paisagens para, finalmente, explorar a 
rotina dos moradores analisados me comprometeu a abrir horizontes e ultrapassar 
modelos explicativos que podem nos prender e afastar do chão mais sólido que 
vislumbre a história vivida, se formos fiéis acirrados das sanções, tendências 
e posições acadêmicas dos pesquisadores dos quais desenvolvemos qualquer 
tipo de comunicação. Relativizando tais pressupostos, realizei diálogos com 
pesquisadores que trabalharam com os lugares da enunciação, outros que se 
voltaram a contextos de territorialização e desterritorialização, além daqueles 
que num campo mais objetivista exibiram teorias assentadas nas relações 
sociais. Contudo, todos eles expunham focos analíticos sobre as resistências e 
agenciamentos dos indivíduos pesquisados. Dentre esse campo teórico, reitero 
ainda que a incompletude maior foi delineada em meio a pouca menção dos 
autores da geografia e da história ambiental, tal qual estudiosos que debateram 
a noção de fronteira. Embora muitos autores tenham sido lidos e usados no 
manuseamento do material colhido, talvez tivesse sido mais adequado diminuir 
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a tinta pesada da história cultural e equilibrá-la com pesquisadores que discutam 
a importância de entrelaçar ambiente e sociedade. Reflexão esta que levarei 
adiante nos estudos que desenvolverei.

Por ora, penso que esses e tantos outros buracos presentes nesta obra seja 
algo inerente de qualquer pesquisa, como bem lembrou Paul Veyne. Os fatos e 
acontecimentos construídos nas narrativas históricas não devem ser tangidas em 
dimensões absolutas, tudo é uma questão de escolha, portanto, a história lacunar 
é algo já prevista nas escritas sobre o passado apontando, simultaneamente, 
um grande espectro da sua incoerência. Ou seja, a história é uma ideia-limite, 
dado que não existe História com letra maiúscula e sim histórias, no plural, 
(VEYNE, 1995, p. 23), constituídas mediante tramas selecionadas e expostas 
numa rota a ser balizada no campo factual (pois o recorte do acontecido irá 
incidir sobre o enredo), não para captar a sua totalidade e, sim para colocar 
em relevo “os núcleos de relações”. (VEYNE, 1995, p. 32). Foi partindo desse 
pressuposto que a presente pesquisa foi elaborada.
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Este livro tem como objeto de pesquisa os habitantes pantaneiros entre os 
anos de 1870-1930. Surras, mortes, perseguições, chantagens, dívidas, entre outras 
circunstâncias serão exploradas nesta narrativa, a redimensionar políticas territoriais 
de exclusão social, dos descendentes de escravizados, indígenas e mestiços na formação 
da Primeira República Brasileira. É nesta ordem que sim, caros leitores, esta escrita tem 
uma tônica de denúncia. Parte dos habitantes aqui tratados, pouquíssimo estudados 
pela historiografia brasileira, e, porque não da América, prestavam serviços nas grandes 
propriedades rurais. Convidamos o caro leitor a viajar num vagão escriturário que corra 
sobre esses e outros trilhos do “progresso”,  se entrecruzando no meio do caminho 
com os camaradas e agregados  suas contradições e silêncios. Nesse percurso, surgirão 
as figuras dos usineiros, “ribeirinhos”, grupos indígenas, fazendeiros e proprietários 
de engenhos. O “sertão” brasileiro nunca será o mesmo após esta leitura.
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